
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 23. ledna 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

výjezdní zasedání v Bedřichově 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. 

Skrbek, M. Vlach 

 

Omluveni: P. Hnětynka, F. Chmelík, P. Kolman, C. Matyska 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin, přestávka v jednání trvala od 13:54 do 15:56 hod. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Návrhy na Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci: OVZS zatím 

nezaznamenalo žádný návrh.  Termín vyprší 25. 1. 2019.  

 

b) Prod. J. Trlifaj upozornil na aktuální informaci o dvou Rozhodnutích prezidenta 

ČR Zemana nejmenovat docenty I. Ošťádala a J. Fajta profesory, viz přílohy 1 a 2 

k   

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-

zpravy/vyjadreni-pravniho-zastupce-prezidenta-republiky-k-medialnim-

sdelenim-neuspesnych-uchazecu-o-profesuru-a-univerzity-karlovy-

14501#from-list  

Upozornil na to, že doc. I. Ošťádal je v Rozhodnutí prezidenta ČR označován za 

,,osobu morálně pokleslou” a ,,jevící jasné známky morální degradace.”   

Prod. J. Trlifaj hovořil o záležitosti s prof. A. Gerlochem, prorektorem UK pro 

vědecké kvalifikace; vedení univerzity se záležitostí důkladně zabývá. Po diskusi 

se kolegium shodlo na tom, že vyjádření vedení fakulty ze dne 6. 5. 2015, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/tisk-a-media/vyjadreni-vedeni-

fakulty/20150506stanovisko.pdf 

je dostatečné a nic se na něm nemění. Prod. J. Trlifaj byl pověřen úkolem poslat 

pror.  A. Gerlochovi odkaz na toto stanovisko.  

 

c) Agenda OVZS 

i) GAČR: dílčí zprávy byly odevzdány (celkem 81, z toho 39 zpráv obdrželo 

OVZS po uplynutí interního termínu; a k tomu ještě nefunguje vkládání pdf-

dokumentů do systému GRIS). Prod. J. Trlifaj tlumočil návrh vedoucí 

OVZS, aby s ohledem na administrativní zátěž spojenou především 

s projekty GAČR bylo oddělení personálně posíleno o jednu pracovní sílu. 

Pro ilustraci vyhotovila vedoucí OVZS přehled zaměstnanců na 

srovnatelném oddělení PřF UK, které je personálně silnější. Prod. J. Trlifaj 

pošle tento rozklad celému kolegiu.  

ii) ERC-pipelines: prod. M. Rokyta doporučil, aby OVZS přeložilo instrukce 

uveřejněné na webu do angličtiny. Z: prod. J. Trlifaj.  

iii) Sekční proděkani by uvítali, kdyby oddělení zaměstnanecké, hospodářské a 

OVZS zlepšila vzájemnou komunikaci (současný stav není uspokojivý a má 

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/vyjadreni-pravniho-zastupce-prezidenta-republiky-k-medialnim-sdelenim-neuspesnych-uchazecu-o-profesuru-a-univerzity-karlovy-14501#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/vyjadreni-pravniho-zastupce-prezidenta-republiky-k-medialnim-sdelenim-neuspesnych-uchazecu-o-profesuru-a-univerzity-karlovy-14501#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/vyjadreni-pravniho-zastupce-prezidenta-republiky-k-medialnim-sdelenim-neuspesnych-uchazecu-o-profesuru-a-univerzity-karlovy-14501#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/vyjadreni-pravniho-zastupce-prezidenta-republiky-k-medialnim-sdelenim-neuspesnych-uchazecu-o-profesuru-a-univerzity-karlovy-14501#from-list
https://www.mff.cuni.cz/cs/tisk-a-media/vyjadreni-vedeni-fakulty/20150506stanovisko.pdf
https://www.mff.cuni.cz/cs/tisk-a-media/vyjadreni-vedeni-fakulty/20150506stanovisko.pdf
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za následek nepřesnosti až zmatek v údajích o kofinancování projektů, 

o mzdách atd.).   

iv) KD doporučilo zvolit pružnější model práce s cílem vyjít vstříc řešitelům 

významných projektů.  

d) Projekty Primus 

i) Primus Day se uskutečnil na RUK dne 17. 1. 2019.  

ii) Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK (rok 2020) je předmětem Opatření 

rektora č. 50/2018. Projekty mají být primárně určeny pracovníkům 

vracejícím se/přicházejícím z odborného pobytu v zahraničí.  

iii) KD zahájilo diskusi, která by mohla vést k úpravě směrnice, stanovující mj. 

hodinový rozsah výuky akademických pracovníků. 

 

e) ADZ 2018: prod. J. Trlifaj komentoval plnění úkolů z oblasti vědecké práce a 

zahraničních styků. Návrh ADZ na rok 2019 by měl být pokračováním užitečných 

aktivit roku 2018.  

 

f) KD vzalo na vědomí, že je ustaven steering board pro přípravu nového řádu pro 

výběrové řízení na obsazování pracovních míst na UK; prod. J. Trlifaj se stal jeho 

členem. 

 

g) OP VVV - univerzitní projekt Visiting Professors pokračuje dvěma koly 

i v letošním roce, konkursy by tentokrát měly vypsat fyzikální a matematická 

sekce. KD vzalo na vědomí informace prod. J. Trlifaje o vypořádání financí na 

projekt a o novém způsobu administrativního zabezpečení (Mgr. M. Menšíková 

by se starala pouze o organizační záležitosti, nově angažovaná pí Havelková by se 

ujala druhé poloviny agendy, hlavně výkaznictví směrem k RUK). V krajním 

případě by svou kapacitou vypomohla PřF UK.  

 

h) Prod. J. Trlifaj poděkoval sekčním proděkanům za jejich návrhy na nominace do 

hodnoticích panelů (hodnocení vědy na UK). Nominace byly předány pror. J. 

Konvalinkovi, na schůzce proděkanů na RUK dne 7. 2. 2019 bude o chystaném 

hodnocení pojednáno.  

 

i) Nové výzvy a lhůty pro přihlášky jsou na webu OVZS, viz: 

   https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici 

 

j) Strouhalovská přednáška 2019: prod. V. Baumruk sdělil, že fyzikální sekce 

navrhuje jako přednášejícího Mgr. Jiřího Klimeše, Ph.D., z Katedry chemické 

fyziky a optiky, řešitele projektu Primus a ERC starting grantu. 

 

k) Jarníkovská přednáška 2019: prod. M. Rokyta sdělil, že matematická sekce 

navrhuje jako přednášejícího prof. Martina Hairera z Imperial College London, 

viz např.: 

https://www.imperial.ac.uk/people/m.hairer 

 

 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici
https://www.imperial.ac.uk/people/m.hairer
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím 

jazyce (e-mail RUK ze dne 20. 12. 2018) a přípis rektora UK ze dne 14. 1. 2019 

(UKRUK/6367/2019): do 20. února 2019 má fakulta zaslat na odbor pro studium 

a záležitosti studentů své vyjádření. Diskusi k tomuto bodu zařadí děkan na 

program Koordinační rady matematiky, fyziky a informatiky svolané na 5. 2. 

2019. Co se týká zasedání Koordinační rady, plánuje na něm děkan jako předseda 

rady probrat ještě uzavírání dohod s ústavy AV ČR, finanční zajištění doktorandů 

a zkušenosti fakultních sekcí.  

 

b) Akreditace oborů učitelského studia: kompletní materiály byly odeslány na 

MŠMT.  

 

c) V SIS přibývají dokumenty týkající se přípravy akreditace oborů navazujícího 

magisterského studia.  

 

Prod. F. Chmelík (korespondenčně) 

d) Prod. F. Chmelík požádal kolegium o informace, jaké letní školy pořádá MFF UK 

(vzešlo jako úkol od RUK). Reakce dostává e-mailem, prod. M. Vlach přislíbil, že 

informacemi přispěje také OPMK.  

 

Prod. M. Vlach 

e) Propagační akce (Den CŽV, Festival absolventů, Juniorská univerzita, Zlatá 

promoce) - odpověď na dotaz z RUK, zda se fakulta aktivně připojí, bude kladná. 

Vyřídí prod. M. Vlach. Zlatá promoce: s ohledem na očekávaný počet přibližně 

60 absolventů navrhne prod. M Vlach, aby ji fakulta uspořádala jako promoci 

samostatnou; termín: sobota dne 13. dubna 2019.  

 

f) Mini-Erasmus neziskové organizace Future Generation Europe (FGE), viz: 

http://futuregenerationeurope.eu/ 

Kolegium akceptovalo návrh prod. M. Vlacha nabídku firmy FGE přijmout a 

vyzkoušet účinky. T: 25. až 27. března 2019. Organizačně zajistí OPMK (dr. T. 

Bártlová), o součinnost se obrátí s žádostí přímo na sekce, prod. V. Kuboň a M. 

Rokyta předběžně přislíbili účast.  

 

Tajemník 

g) Nahrávání přednášek v letním semestru ak. roku 2018/2019: kolegium schválilo 

zaznamenat přednášku Automaty a gramatiky (NTIN071), vyučující Mgr. M. 

Vomlelová. Tajemník požádá SKAS o další návrh, protože původní tip na 

přednášku z fyziky nezískal souhlas vyučujícího.  

 

Děkan 

h) Schůzka děkanů přírodovědeckých fakult naplánovaná do Českých Budějovic na 

dny 7. a 8. 3. 2019: děkan se dotázal členů KD na jejich mínění o ad hoc finanční 

podpoře pedagogických fakult ze strany MŠMT, T: do 7. 3. 2019, e-mailem na 

adresu děkana.  

 

http://futuregenerationeurope.eu/


Kolegium děkana MFF UK dne 23. 1. 2019 
 
 
 

4 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Plošné nasazení modulu „Žádanky a likvidační listy“ v systému VERSO na celé 

fakultě: všechna fakultní pracoviště byla proškolena (prod. V. Baumruk v této 

souvislosti pochválil za školení dr. P. Zakouřila), některá z nich již tento modul 

používají. Kolegium v návaznosti na své dřívější rozhodnutí (6. 6. 2018) schválilo 

zahájení ostrého provozu tohoto modulu na celé fakultě od 1. února 2019. 

b) Plán čerpání investičních a neinvestičních prostředků na projekt „Kampus 

Albertov“ pro rok 2019: investice na přípravu výstavby kampusu budou fakultou 

hrazeny podle dříve uzavřené smlouvy v členění: 50 % UK, 30 % PřF UK, 10 % 

1. LF UK a 10 % MFF UK. 

c) Interní metodika vztahující se k pronájmům Refektáře, poslucháren a učeben 

(návrh pokynu tajemníka, formulář žádosti, doplněný ceník o nové položky 

v refektáři – 2 verze): konečný návrh reflektující připomínky členů KD vypracuje 

tajemník. 

d) Informace z porady tajemníků 

i)   rektor UK zřídil funkci bezpečnostního ředitele, jmenován do ní je Ing. Petr 

Bulíček; 

ii)   součástí porady byla i prezentace a videoprojekce zástupců Policie ČR na 

téma možných teroristických útoků na veřejné objekty včetně vysokých škol; 

iii)    připravuje se novela zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 

UK poslala na MŠMT kritické stanovisko. 

e) Veřejná zakázka na službu „Administrace veřejných zakázek“: byla zpracována 

zadávací dokumentace a jmenována komise pro výběr nejvýhodnější nabídky. 

f) Informace k „ABC – zařízení školního stravování“: na společnost byl vyhlášen 

konkurz a v nejbližším období bude následovat prodej majetku společnosti. Poté 

bude známo, které pohledávky a v jaké výši budou věřitelům uhrazeny. Svou 

pohledávku má i MFF UK.  

g) Program rozvoje manažerských dovedností pro akademické vedoucí pracovníky: 

tajemník rozeslal materiál od RUK. Nabídka je určena především sekčním 

proděkanům a případným zájemcům na pozicích vedoucích pracovišť a zástupců 

vedoucích pracovišť.  

h) Námět z KMF k používání tzv. stravenkové karty místo papírových stravenek: 

s firmou Edenred CZ, s.r.o., byla v květnu 2017 podepsána nová smlouva 

s nulovými manipulačními poplatky a režiemi a při té příležitosti byla zvažována 

také možnost elektronických stravenkových karet. KD tehdy tuto možnost 

odmítlo. Důvodem byl především menší počet obchodních a stravovacích zařízení 

akceptujících tyto karty a také skutečnost, že UK jako celek povede v nejbližší 

době jednání se všemi distributory stravenek s cílem dosáhnout ještě výhodnějších 

podmínek. Kolegium po úvaze své dřívější rozhodnutí potvrdilo, fakulta bude 

nadále objednávat pro zaměstnance papírové stravenky. 

i) Pronájmy/zapůjčení prostor 
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i)   ÚFAL (doc. Z. Žabokrtský) požádal o bezplatný pronájem učeben S5 a S6 pro 

uspořádání Workshopu DeriMo 2019 ve dnech 19. - 20. září 2019. KD 

schválilo pronájem, nájemné s 50% slevou.  

ii)   Požadavek Jana Škváry na pronájem celého objektu poslucháren v Troji pro 

akci „Přednáškové noci“ určenou studentům středních škol (od pátku 

odpoledne do soboty ráno, účastníci by přespali na zemi v učebnách a 

posluchárnách) kolegium zamítlo.  

iii)   Zapůjčení Refektáře na akci děkana fakulty dne 11. 2. 2019: kolegium 

schválilo, za režijní poplatek 1000,- Kč.  

 

Prod. M. Rokyta 

j) Univerzita Karlova je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro 

MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Zaměstnanci, výzkumníci a studenti 

UK mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Podrobněji viz: 

https://uvt.cuni.cz/UVT-920.html 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Kolegium vyslechlo situační zprávu o stavbě trojského pavilonu.  

 

b) Požadavky pracovišť na zařazení staveb a oprav do plánu na tento kalendářní rok: 

prod. L. Skrbek přiblížil položky, které shledává jako nejdůležitější, i naopak ty, 

které zatím považuje za zbytné nebo které lze odložit. Konkrétní výčet bude 

obsahem přílohy k návrhu rozpočtu fakulty na rok 2019.  

 

c) Kolegium prodiskutovalo koncepci prostorového rozvoje fakulty. 

 

Prod. M. Vlach 

d) Cestou sekretariátu rektora UK byla fakultě nabídnuta cesta na Taiwan 

organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR, zaměřená na podporu a přípravu 

projektů v rámci výzvy DELTA2 (TAČR), zaměření na Smart City. Účast plánuje 

např. předseda TAČR prof. P. Konvalinka. Nabídku za fakultu využije doc. M. 

Nečaský, předseda fakultní Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. Náklady 

půjdou na vrub příjmů z Partnerského programu z fondu proděkana pro 

PRopagaci.  

 

e) Směrnice o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK a směrnice 

o transferu znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK byly 

zaslány na CPPT. Aby fakulta mohla dodržet termíny dané Opatřeními rektora č. 

46/2018 a č. 47/2018, potřebuje znát stanovisko CPPT do 28. 1. 2019. Definitivní 

podobu obou výnosů by mělo KD schválit na svém zasedání dne 6. 2. 2019.  

 

f) Nabídka na setkání Czech-German Day of Applied Science dne 5. 2. 2019 zůstane 

ze strany fakulty patrně nevyužita, kvůli časové kolizi s pracovním setkáním sub 

g) tohoto bodu. Nabídka bude přesto přeposlána fakultní Pracovní skupině pro 

partnerství s firmami. 

https://uvt.cuni.cz/UVT-920.html
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g) Na 5. 2. 2019 byla místopředsedovi AV ČR potvrzena účast zástupců fakulty na 

pracovním setkání k problematice aplikovaného výzkumu v humanitních 

a společenských vědách, za MFF UK nominoval prod. M. Vlach maximální počet 

možných zástupců, a sice prof. J. Hajiče, zástupce ředitelky ÚFAL a současně 

člena výzkumné rady TAČR; doc. C. Broma, zástupce KSVI, dr. V. Žáka, 

zástupce vedoucího KDF; doc. J. Robovou, vedoucí KDM. Vedení MFF UK bude 

reprezentovat doc. M. Vlach, proděkan fakulty a člen Expertní komise programu 

TAČR ÉTA. 

 

h) Nový web fakulty: proběhla schůzka s dodavatelem, týkala se inovací a dalšího 

vývoje informačních systémů (propojení s portálem www.matfyz.cz, infotabulemi 

atd.). Situace vyžaduje uzavřít dodatek k servisní smlouvě, dodavatelská firma má 

vyšší finanční nároky (stoupají platy pracovníků v IT).  

 

i) Dne 21. 1. 2019 se uskutečnila trojstranná, zatím nezávazná schůzka zástupců 

MFF UK (prod. M. Vlacha, Ing. B. Joudalové), T-Mobile CZ (p. Procházky) 

a National Instruments (Ing. R. Štefana). Týkala se výuky v informatické sekci 

v rámci Partnerského programu, příp. v sekci fyzikální – LabView. Děkan 

doporučil konzultovat možné řešení s informatickou sekcí, jestliže má jít 

o přednášku pro informatiku.  

 

j) Slavnostní podpis se strategickým partnerem Mews Systems se uskutečnil 21. 1. 

2019. 

 

k) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, že byl zdárně dokončen sběr 

podkladů pro zprávy projektu IP UK 2016–2018. Velký dík náleží doc. P. 

Svobodovi za jeho práci. MŠMT sice zatím neschválilo rozvojové programy na 

období 2019-2020 (čeká se na prezenční projednání na MŠMT, do poloviny února 

2019 by měl být znám výsledek), nicméně HO založí vybrané podúčty, pro zatím 

alespoň omezené čerpání. 

 

Děkan 

l) Koncepce IT na fakultě: děkan vedl podrobné rozhovory s doc. P. Hnětynkou a dr. 

L. Forstem. Rýsuje se návrh na změny v organizační struktuře fakultních složek 

pro IT. Konkrétní návrh reorganizace bude předložen Akademickému senátu 

fakulty.   

 

m) Informace/výzvy z děkanátu, které by byly užitečné i v anglické jazykové mutaci 

(podnět dr. D. Kofroně, týkající se mzdové účtárny resp. zaměstnaneckého 

oddělení): prod. M. Rokyta je připraven zprostředkovat překlady na KJP. Členové 

KD vytipují sdělení/oběžníky/formuláře, které je vhodné mít také v anglické 

verzi, a své tipy pošlou prod. M. Rokytovi. Překlad dokumentů ze „své“ agendy 

může, alespoň částečně, zajistit OVZS.  

 

 

 

 

 

http://www.matfyz.cz/
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Evidence pracovní doby (varianty): ACTION, WhoIs, děkanátní tabulka. Kolegium 

schválilo používání excelovské tabulky používané dosud na děkanátu. Drobné 

úpravy a ověření některých legislativních aspektů zajistí tajemník.  

b) Novela zákoníku práce a vysokoškolský zákon v Senátu (vykazování pracovní 

doby): Senát ČR neschválil, vrátil návrh zpět Poslanecké sněmovně. 

c) Od 1. ledna 2019 byla zaměstnavatelům určena povinnost, že musejí v rámci 

pravidelných statistických hlášení vyplňovat u všech zaměstnanců kód oboru 

nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Je proto třeba, aby si jednotliví 

zaměstnanci fakulty vyplnili údaje do jednoduché aplikace, která potřebný kód 

vygeneruje. Termín: nejpozději do 15. 3. 2019. Celostátně je zpracovatelem těchto 

údajů TREXIMA, spol. s. r. o., viz: 

https://www.obory-vzdelani.cz/ 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Podklady do statistik časopisu Týden pro hodnocení vysokých škol zajistil 

vedoucí OPMK, kopii odeslal na RUK. 

 

b) Prod. M. Vlach se 28. 1. 2019 zúčastní jednání správní rady Elixír do škol a 

předávání Cen Nadace České spořitelny. 

 

c) Prod. M. Vlach se setkal s děkanem FF UK, zástupcem TAČR a ředitelem soutěže 

Česká hlava. Podařilo se nalézt několik možných propojení (např. obohacení 

Českých hlaviček o kategorii „lingvistika“), vznikla nabídka na spolupráci 

v projektu systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních 

systémů s prvky umělé inteligence, dále memorandum/smlouva o spolupráci 

s Českou hlavou v rámci Českých hlaviček apod.  

 

d) Proběhly pokusy a exkurze pro dvě Fakultní školy (Gymnázium Jana Nerudy a 

Gymnázium Na Vítězné pláni), zajistil dr. T. Kekule. 

Stalo se po KD: Ředitel Střední průmyslové školy Na Třebešíně poslal děkanovi 

dopis s poděkováním za blok demonstračních fyzikálních pokusů, které na škole 

uskutečnil dne 28. 1. 2019 dr. T. Kekule.  

 

e) KVOF zapůjčil ze svých sbírek fyzikálních přístrojů tzv. Petřinovu spirálu, a sice 

na výstavu pořádanou Muzeem v Semilech.    

 

f) Dne 30. 1. 2019 pořádá JČMF v budově na MS propagační akci Maturita 

z matematiky. Pozvánka na setkání byla rozeslána vybraným ředitelům Fakultních 

škol. Téma: podoba státní maturity z matematiky, zkušenosti a výsledky, 

požadavky na výuku matematiky plynoucí z výzev "Průmysl 4.0", "Smart 

city/chytrá města" či "informační společnost".  

 

https://www.obory-vzdelani.cz/
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g) Jeden den s informatikou a matematikou se bude konat 7. února 2019, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-

informatikou-a-matematikou/2019 

 

h) Jeden den s fyzikou se bude konat 14. února 2019 v Troji a na Karlově, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/jeden-den-s-fyzikou-2019 

 

i) Nakladatelství MatfyzPress 

i) připravuje vydání dvou nových publikací v popularizační edici. Titul  

StarWars a věda byl na vánočním trhu vyprodán, chystá se dotisk; 

ii) tržby za nákupy prostřednictvím e-shopu v roce 2018 stouply (přesáhly 200 

tis. Kč).   

 

j) Prod. M. Vlach se setkal s vedoucím Štefánikovy hvězdárny v Praze, jednání 

o možných tématech spolupráce vzbuzuje dobré naděje.   

 

k) Na fakultním Facebooku je umístěna nabídka České televize – ČT hledá studenty 

MFF UK na 14 – 30denní stáž v redakci vědy (HydePark, Věda 24, psaní zpráv, 

příprava rozhovorů atd.)  

 

Prod. J. Sgall 

l) Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MFF UK a RSJ předpokládá 

příslušnou informaci na fakultním webu. Technickou stránku věci dohodnou 

proděkani pro informatickou sekci a pro matematickou sekci. Zveřejnění na webu 

zajistí prod. M. Vlach.  

 

Prod. M. Rokyta 

m) Dne 15. 1. 2019 se na MFF UK uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády, 

lze vyhodnotit jako velice zdařilou akci, i z propagačního hlediska. Podrobnosti 

na fakultním webu:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematicka-olympiada-znovu-

na-matfyzu 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Kolegium diskutovalo o řadě námětů například z oblasti propagace fakulty nebo 

o organizačních záležitostech.  

 

 

Zasedání skončilo v 18:21 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/kalendar-akci/jeden-den-s-fyzikou-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matematicka-olympiada-znovu-na-matfyzu
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