
 

 

Zápis ze 13. schůze kolegia děkana konané dne 6. března 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, M. 

Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; hosté: P. Obdržálek za SKAS, 

D. Lanková; 

Omluveni: P. Hnětynka, P. Kolman,  

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Univerzitní soutěž Monografií 2019: kolegium doporučilo podat na RUK tři 

následující návrhy:   

i) Bogaerts, K. - Komárek, A. - Lesaffre, E.: Survival Analysis with Interval-

Censored Data: A Practical Approach with Examples in R. SAS, and BUGS 

(Chapman & Hall/CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 

584 s., 2017); 

ii)  Zamastil, J. - Benda, J.: Quantum Mechanics and Electrodynamics 

(Springer International Publishing, 464 s., 2017); 

iii) Hajičová, E.: Syntax-Semantics Interface (Karolinum, Praha, 300 s., 2017). 

 

b) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF 

UK: platnost akreditace oboru Matematika - didaktika a historie matematiky a 

informatiky, udělené jen pro habilitační řízení, vyprší 31. 1. 2020. Prod. J. Trlifaj 

připraví žádost o akreditaci oborů didaktika a historie matematiky a informatiky a 

také didaktika a historie fyziky, ve smyslu diskuse kolegia děkana. Návrh žádostí 

pošle sekčním proděkanům ke kontrole, spolupráci přislíbil prod. M. Vlach.  

 

c) GAČR 

i) Byla vyhlášena soutěž projektů na rok 2020, interní termíny viz: 

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

ii) Dne 7. 3. 2019 se v Praze uskuteční celostátní školení k vyhlášené soutěži, 

poznatky z něj přenese OVZS na fakultním školení dne 14. 3. 2019. Děkan 

požádal, aby OVZS vystavilo na fakultním webu změny podmínek a e-

mailem informovalo pracoviště, kde nové instrukce jsou. 

iii) Děkan sdělil kolegiu neoficiální informace o post-docs projektech 

(zamýšlená koncepce GAČR). 

iv) Dne 14. 3. 2019 zahájí GAČR na fakultě kontrolu tří projektů (řešitelé: doc. 

A. Wilkie, doc. J. Křivánek a Mgr. T. Mančal, Ph.D.). 

 

d) GAUK – předpokládaným termínem vyhlášení výsledků je 12. 3. 2019. 

Navrhovatelé projektů budou o výsledku informováni e-mailem, na adresu, kterou 

uvedli v přihlášce projektu. 

 

e) KD vzalo na vědomí sdělení prod. J. Trlifaje, že Mgr. P. Tejcová přejde z RUK na 

OVZS MFF UK již 18. 3. 2019. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici
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f) Nabídku, že by fakultu navštívila členka College de France matematička Claire 

Voisin, by matematická sekce fakulty využila na podzim (v říjnu/listopadu 2019).   

 

g) Zahraniční styky 

i) Vypršela smlouva UK s Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  

ii) Nové opatření rektora UK otevřelo možnost širší podpory spolupráce. 

Opatření rektora č. 3/2019, pravidla pro rozdělování financí na projekty 

4EU+, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-9566.html 

iii) Konsorcium CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance): je 

vypsána nová cena CELSA Service Award, T: do konce dubna 2019, návrh 

musejí podat alespoň dva profesoři z institucí sdružených v konsorciu. RUK 

nabízí administrativní součinnost, o konkrétních nominacích UK zatím nic 

známo není.  

iv) Množí se případy zneužití telefonních kontaktů uvedených na webu např. 

v souvislosti s pořádáním mzn. konferencí – organizátorům nebo 

účastníkům je nabízeno „výhodné“ ubytování či jiné služby. Nedávno se 

podařilo podvodně vylákat údaje o platební kartě na pracovníkovi 

informatické sekce. Zahraniční host prof. L. Picka unikl podvodu jen 

o vlásek. Viz též bod 4. h) zápisu z 22. schůze kolegia děkana konané dne 

20. června 2018. 

 

Prod. M. Vlach 

h) Návrh rektora UK na jmenování doc. M. Nečaského členem Kontrolní rady 

Technologické agentury ČR byl odeslán předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

 

Prod. M. Rokyta 

i) Podle e-mailu od OVZS byly vyhlášeny výsledky soutěže SVV, informace 

obsahovala odkaz na web a na tabulku grantů. Nedošlo ke krácení financí.  

Stalo se po KD: Další tříleté období projektů SVV upravuje Opatření rektora 

č. 5/2019, Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu 

na Univerzitě Karlově, účinné od 1. 9. 2019, viz:  

https://www.cuni.cz/UK-9610.html 

 

Děkan 

j) KD vzalo na vědomí, že děkan fakulty, po předchozí dohodě s proděkanem pro 

fyzikální sekci, vydá formální podnět k zahájení řízení ke jmenování doc. J. 

Kalbáčové Vejpravové profesorkou. Svůj úmysl oznámí děkan na zasedání VR 

MFF UK 6. 3. 2019.   

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Studentská anketa za ZS 2018/2019: děkan souhlasil se zveřejněním slovních 

připomínek. 

 

https://www.cuni.cz/UK-9566.html
https://www.cuni.cz/UK-9610.html
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b) Prod. F. Chmelík bude v zahraničí od 8. do 21. 3. 2019, ve studijních záležitostech 

ho bude zastupovat prod. V. Kuboň.   

 

Prod. V. Kuboň 

c) Návrh podmínek pro druhé přijímací řízení do doktorského studia v akad. roce 

2019/2020: ideový návrh přednesl prod. V. Kuboň na zasedání fakultního 

akademického senátu dne 27. 2. 2019, písemný návrh senátu předloží poté, kdy 

dokument zkontroluje RUK. Po dohodě s předsedou AS doc. Z. Drozdem pošle 

návrh podmínek prod. V. Kuboň senátu rovnou.  

 

d) Akreditace: návrhy studijních plánů navazujícího magisterského studia jsou 

předloženy na program zasedání VR MFF UK 6. 3. 2019. Podle informace, které 

se prod. V. Kuboňovi dostalo od Mgr. V. Tomáška, bude RUK žádosti 

o akreditace vyřizovat v pořadí podle data doručení.  

Stalo se po KD: VR MFF UK návrhy studijních programů schválila, budou 

postoupeny na RUK.  

 

e) KD vzalo na vědomí informaci vedoucí STUD, předanou kolegiu prod. V. 

Kuboněm, o počtu studentů přihlášených do navazujícího magisterského studia, 

vyučovaného česky.   

 

f) Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 a poplatků 

spojených s přijímacím řízením pro akademický rok 2020/2021 (čj. 

UKRUK/55424/2019/III ze dne 28. 2. 2019 a následný e-mail z RUK z 5. 3. 

2019): KD vzalo na vědomí sdělení prod. V. Kuboně o zmatku v informacích 

vyvolaných tím, že RUK musel výši poplatků zveřejnit na webu nejpozději 

poslední den lhůty pro podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2019), kdežto změny 

ve výši poplatků navrhovaných jednotlivými fakultami, včetně MFF UK, budou 

předmětem jednání AS UK teprve v květnu t. r. Na fakultním webu bude 

uveřejněno vysvětlení situace.  

 

g) Pokračování spolupráce MFF UK s North Carolina State University: doc. O. 

Čepek připravil na léto informatický kurs, prod. V. Kuboň předloží děkanovi 

k podpisu smlouvu s NCSU na příští období.  

 

Prod. M. Vlach 

h)  Firma T-Mobile – partnerství ve výuce (LabView): v informatické sekci došlo 

k dohodě o přehledové přednášce (dr. D. Obdržálek). Prod. M. Vlach zmínil, že 

bude vhodné zapojit i dr. D. Schmoranzera, neboť je garantem licence LabView 

na fyzikální sekci. Po administrativní stránce vyřizuje Ing. B. Joudalová.  

 

P. Obdržálek (SKAS) 

i) Plnění studijních povinností: SKAS zaznamenala, že studenti tápají, protože 

informace některých vyučujících nejsou ve shodě s platnými pravidly a výkladem 

STUD (počet povinných kreditů k jakému datu). SKAS navrhuje zorganizovat na 

přelomu prosince a ledna besedu, na které by se studentům dostalo přesných 

informací. Prod. F. Chmelík potvrdil, že neznalost předpisů je u některých 

vyučujících až zarážející. Děkan požádal sekční proděkany, aby napsali vedoucím 

pracovišť a jejich prostřednictvím uvedli věc do pořádku.  
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Děkan 

j) KD vzalo na vědomí informaci, že je podepsána další dohoda mezi fakultou 

a jedním z ústavů AV ČR, o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských 

studijních programů, a to s Mikrobiologickým ústavem.   

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Zásluhou projektu OP VVV „MFF UK – vybavení poslucháren audiovizuální 

technikou“ v roce 2018 byla většina projektorů nahrazena modernějšími typy. 

Vyměněné projektory nelze vzhledem k datu jejich pořízení vyřadit, a proto je 

třeba s nimi nakládat v souladu s Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy. 

Kolegium souhlasilo, aby část projektorů byla deponována ve skladu správy 

budov pro případ poruchy stávajících, ostatní budou nabídnuty pracovištím 

v rámci fakulty, poté ostatním fakultám a součástem UK. Zbylé projektory budou 

darovány na veřejně prospěšné účely (např. fakultním školám apod.). 

 

Vedoucí HO Ing. D. Lanková 

b) Čerpání nákladů na reprezentaci (tomuto bodu předcházela e-mailová 

korespondence mezi Ing. D. Lankovou, děkanem a sekčními proděkany): diskuse 

kolegia vyústila v ten závěr, že vedoucí HO navrhne směrnici děkana vztahující se 

k vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů. 

 

c) Příprava smlouvy s Wikidata (za MFF UK je angažován dr. J. Klímek, Ph.D.): 

s ohledem na nestandardní požadavky zahraniční strany na osobní data děkana a 

na údaje týkající se fakultních účtů požádal děkan Ing. D. Lankovou, aby na 

základě dostupných materiálů, které jí poskytne Ing. B. Joudalová, posoudila, do 

jaké kategorie smlouva spadá; zatím se jeví být na pomezí smluvního výzkumu a 

grantového projektu. 

Stalo se po KD: Projekt byl vyhodnocen jako grant a věc si vzalo za svou OVZS. 

 

d) Formulář pro pořízení zboží a služeb hrazených platební kartou: návrh přednesla a 

na zasedání komentovala Ing. D. Lanková, vedoucí HO. Diskuse ukázala, že bude 

účelnější k záležitosti svolat oddělené jednání.  

Stalo se po KD: Nový formulář je mezi sobě podobnými dokumenty na fakultním 

webu, v oddílu HO – platby platební kartou, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare 

 

e) Projekt OP VaVpI, část „Optická páteřní síť“: po kontrolách ze strany MŠMT a 

MF kontrolu provedl ještě Finanční úřad. Jeho konečný výrok, po předložení 

mnoha dokumentů a právních stanovisek, zní: Nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně a dodatečné dodávky byly v souladu se zákonem.  

 

f) Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., poslanou na 

fakultu dne 4. 3. 2019, byla žadateli po splnění zákonných podmínek odeslána. 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare
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Děkan 

g) KD vzalo na vědomí informaci děkana o návštěvě kytaristy Lubomíra Brabce dne 

22. 2. 2019 a souhlasilo s pronájmem Refektáře pro uskutečnění 10 kytarových 

koncertů v sezóně 2019/2020, za podmínek, které děkan navrhl (33% sleva 

z pronájmu, uspořádání jednoho – nejspíš adventního – koncertu pro fakultu 

zdarma).  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon v Troji 

i) KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. L. Skrbka o postupu výstavby 

nového pavilonu v Troji a řešení problémů, které stavbu provázejí. Práce 

pokračují podle schváleného časového programu, v současné době to je 

betonáž druhého nadzemního podlaží včetně šikmé podlahy budoucí velké 

posluchárny. Při jednání s architekty Jarošovými probrali zástupci fakulty 

i pořízení výtvarného/uměleckého díla, které by bylo vhodně umístěno 

v prostoru mezi novým pavilonem a budovou bývalých Vývojových dílen; 

oba architekti už dodali studii, která může sloužit jako podklad pro zadání 

veřejné soutěže na výtvarné dílo. O způsobu zadání a provedení soutěže je 

vedena diskuse na úrovni vedení fakulty a OPMK. Myšlenky na případné 

získání jednoho z kamenů z Karlova mostu, vyjmutého a vyměněného před 

lety spolu s řadou dalších při rekonstrukci mostu, a jeho použití jako 

historického artefaktu, kolegium zanechalo. Informaci o možnosti získat 

více kamenných pozůstatků z Karlova mostu k využití Univerzitou 

Karlovou předal prod. M. Vlach přímo kancléři UK.  

ii) Spolek Holešovičky pro lidi, viz: 

https://www.facebook.com/pg/Holesovickyprolidi/posts/  

požádal fakultu o studie, které indikovaly stav hlukového a prachového 

zatížení v okolí budoucí stavby pavilonu a kterými bylo třeba doložit žádost 

o stavební povolení. Zda lze tyto dokumenty poskytnout, o tom se poradí 

účastníci kontrolního dne na stavbě 8. 3. 2019, kde budou kromě jiných 

přítomni zástupci dodavatele a projektanta.  

 

b) Pítka: KD souhlasilo se zakoupením a instalací sedmi pítek; koupě pítek půjde na 

vrub rozpočtu sekcí, instalaci zaplatí SB (podle informace tajemníka vyjde 

technická příprava na odhadem 250 tis. Kč).  

 

c) Umístění dieselového agregátu na MS: jednání zatím nepřinesla kladný výsledek, 

pokračují.  

 

d) KD souhlasilo s návrhy na zahájení některých stavebních akcí ještě během 

rozpočtového provizoria: jde o odstranění havárie výtahu v budově Ke Karlovu 5, 

dále o pořízení digestoře na KFPP (za finanční spoluúčasti pracoviště), případně 

o zabezpečení požárního schodiště v katedrovém objektu v Troji elektronickými 

zámky – předpokladem je jednak finanční spoluúčast pracovišť a také důrazná 

https://www.facebook.com/pg/Holesovickyprolidi/posts/
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instruktáž o škodlivosti podkládání takto zabezpečených dveří klínky a 

podobnými předměty.  

 

e) Investice do vědy (dopis náměstka MŠMT Velčovského o další etapě možného 

financování): jde o investice ve výši nad 1 mld. Kč, šestileté projekty s finanční 

spoluúčastí 25 mil. Kč ročně. Termín pro podání předběžných záměrů na MŠMT 

vyprší 28. 3. 2019. Vedení fakulty zváží připojení se k projektu FZÚ AV ČR, 

posoudí také potenciál dříve podaných projektů v rámci OP VVV. Děkan bude 

věc konzultovat s JM. Pre-screening strategických projektů, viz: 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/pre-screening-strategickych-

projektu.htm?a=1 

 

f) Smluvní výzkum: KD vzalo na vědomí informace, které mu poslal prod. L. 

Skrbek e-mailem a která se týkala záležitostí vyřizovaných OFSKP. 

 

P. Obdržálek (SKAS ) 

g) SKAS by měla zájem o část prostor užívaných nyní v Troji Knihovnou MFF UK, 

pro zřízení studentského respiria; předpokládá, že po dostavění trojského pavilonu 

knihovna stávající místnosti uvolní a přestěhuje se do pavilonu. Proděkani V. 

Baumruk a L. Skrbek povedou tento požadavek v patrnosti, upozornili však, že je 

jedním z mnoha a že bude záležet na tom, jak velké místo se skutečně uvolní.  

 

Doc. C. Matyska 

h) Plánovaná výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat 

na VŠ: avízo má přijít v březnu, půjde patrně o celouniverzitní projekt. Prod. M. 

Vlach se v diskusi velmi zasazoval o to, aby MFF/UK o projekt usilovala (mohl 

by se vztahovat ke Grantové agentuře UK). Pokusí se pro tuto ideu získat nejprve 

vhodné kolegy/ně na fakultě (KFM nebo okruh odborníků blízký doc. M. 

Nečaskému), pak teprve by přicházelo v úvahu jednání s kancléřem UK.  

 

Prod. M. Vlach 

i) Partnerský program se utěšeně rozvíjí, v pokročilém stavu uzavření je několik 

nových smluv.  

j) VÚPS: fakultní speciální pivo je pilotně uvařené, proběhlo jednání se zástupci 

VÚPS o dalším postupu (smlouva o využití, licenční smlouva pro vybranými 

pivovary). Do řešení bude nutno s ohledem na univerzitní a fakultní předpisy 

zapojit CPPT. Prod. M. Vlach také zmínil závěry ze schůzky s patronkou projektu 

Lenkou Szántó. 

 

k) Příprava cesty doc. M. Nečaského na Tchaj-wan organizované Svazem českého 

průmyslu a dopravy: za fakultu byly dodány všechny žádané podklady. 

 

l) RUK pořádá interaktivní inovační veletrh Via Carolina, za fakultu přislíbila 

pronést přednášku doc. J. Brokešová. Zda se podaří vyhovět požadavku RUK, aby 

fakulta zajistila účast manažerů transferu a zástupců výzkumných týmů, tím si 

prod. M. Vlach zatím není jist, předpokládá však iniciativu OFSKP. 

 

m) Uskutečnila se schůzka s ÚVT UK ohledně fakultního webu, za MFF UK byli 

přítomni pracovníci OPMK. Jednání budou pokračovat.  

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/pre-screening-strategickych-projektu.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/pre-screening-strategickych-projektu.htm?a=1
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n) Institucionální program (IP) 

i) Závěrečné zprávy o plnění IP za období 2016 až 2018 úspěšně prošly 

formální a věcnou kontrolou ze strany RUK. Zprávy vypracoval fakultní 

koordinátor doc. P. Svoboda. 

ii) Příprava Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy na léta 2019 

až 2020: podle informace z RUK budou finance přiděleny, a to 

pravděpodobně do konce dubna. Plánovanou výši výdajů MFF UK je třeba 

sdělit nejpozději do 31. 5. 2018.  

 

o) Námět p. Zdeňka Pachla z bývalého VÚMS osadit v budově na MS pamětní 

desku k připomenutí 50. výročí počítače EPOS 2 projedná prod. J. Sgall v kolegiu 

informatické sekce.   

 

Děkan 

p) Dislokace děkanátu (navazuje na bod 4. c) zápisu z KD konaného dne 9. 1. 2019). 

i) Požadavek vedoucí STUD na důstojnější prostorové zázemí referátu pro 

studium v anglicky vyučovaných studijních programech trvá a je oprávněný. 

Současná dispozice děkanátu mnoho možností nenabízí. KD se vrátilo 

k úvahám na nové využití jedné místnosti Knihovny MFF UK v prvním 

patře KK3 nebo na změnu umístění pracovny vedoucí OVZS (zřejmě 

překonáno schváleným personálním rozšířením OVZS). Prod. V. Baumruk 

nabídl, s ohledem na opakované diskuse nepřinášející řešení, prověřit 

případnou rezervu ve fyzikální sekci.  

ii) Orientační rozcestník v budovách Ke Karlovu 3 a 5, se zvláštním 

přihlédnutím k vyznačení cesty na tu část studijního oddělení, kde se věnují 

zahraničním studentům: technicky provede SB, až tajemník fakulty obdrží 

od STUD obsahové zadání.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Prodlužování pracovních smluv OA - důsledky dohody JM s odbory (navazuje na 

bod 5. b) zápisu z KD konaného dne 20. 2. 2019): prod. M. Rokyta sestavil text 

dopisu pro pror. J. Konvalinku, obsahující rozklad situace a slabiny nabízených 

řešení; dopis na RUK pošle prod. J. Trlifaj. Děkan bude zkoumat možnost uzavřít 

vlastní dohodu s odborovou organizací fakulty.  

 

b) Výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků (dále 

konkursy) 

i) Prod. J. Sgall pošle děkanovi návrh na vypsání výběrového řízení na 

konkursy v informatické sekci (AP1).  

Stalo se po KD: Konkurs je zveřejněný od 14. března 2019 ve veřejné části 

internetových stránek a na úřední desce MFF UK, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/akademicti-pracovnici-ap1-na-informaticke-sekci-termin-podani-

prihlasek-15-dubna-2019 

ii) Sekční proděkani navrhnou děkanovi složení komisí pro konkursy 

s termínem přihlášek 31. 3. 2019, nejpozději do 26. 3. 2019. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-ap1-na-informaticke-sekci-termin-podani-prihlasek-15-dubna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-ap1-na-informaticke-sekci-termin-podani-prihlasek-15-dubna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-ap1-na-informaticke-sekci-termin-podani-prihlasek-15-dubna-2019
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Anketa pro nastupující studenty na MFF UK v akademickém roce 2018/2019 

uskutečněná na Albeři: KD ocenilo kvalitně vypracovanou zprávu, kterou 

předložil prod. M. Vlach, a souhlasilo s jejím zveřejněním, např. s poskytnutím 

Studentské komoře AS.  

 

b) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s hrubou verzí vyhodnocení efektivity 

propagačních akcí fakulty v akademickém roce 2017/2018. Zatím jde o orientační 

tabulku, diskusi o ní má kolegium ještě před sebou. 

 
c) Vzniká billboard na propagaci informatiky (Studuj Matfyz). 

 

d) KD nemělo námitky proti tomu, aby se v tzv. ateliéru FÚUK umožnilo natáčení 

pro potřeby FAMO – filmové školy v Písku, bezplatně, výměnou za uvedení 

jména fakulty v připravovaném filmu. Natáčení je naplánované na víkend, 

organizačně si ho vezme na starost Bc. J. Suchomel z OPMK. 

 

e) Do přípravy ministerské koncepce pro nadané žáky na léta 2020-2030 se zapojí 

Dr. T. Bártlová, a sice jako členka „Resortní pracovní skupiny pro podporu 

nadání“ MŠMT.   

 

f) Součinnost MFF UK při pořádání výstav 

i) GHMP (Dům u Kamenného zvonu, květen až říjen 2019): výstava 

o zvukovém experimentu ve vizuálním umění; jednání o zápůjčce 

historických fyzikálních pomůcek z akustiky z archívů KVOF vede prod. 

M. Vlach a dr. T. Kekule. 

ii) V rámci připravované spolupráce s Planetum Praha (Planetárium a 

Hvězdárna) pomůže MFF UK při uspořádání dočasné výstavy k 100. výročí 

tragické smrti M. R. Štefánika. 

 

g) Zlaté promoce 2019: předpokládá se účast cca 60 absolventů. Do taláru vyjádřilo 

ochotu několik proděkanů.  

 

h) Elixír do škol: za podpory MČ Praha 7 vzniklo na ZŠ T. G. Masaryka vzdělávací 

centrum pro učitele základních a mateřských škol, garantuje dr. Jitka Houfková 

z KDF MFF UK, více např. zde:  

https://www.novinky.cz/clanek/zabavna-fyzika-pro-ucitele-zs-a-materinek-

muze-vzbudit-zajem-o-technicke-obory-40272732 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Plán zasedání AS MFF UK: 27. 3., 17. 4., 29. 5. a v případě nutnosti ještě 24. 6. 

2019.  

 

Zasedání skončilo v 13:35 hodin.  

 

Zapsala: T. Pávková 

https://www.novinky.cz/clanek/zabavna-fyzika-pro-ucitele-zs-a-materinek-muze-vzbudit-zajem-o-technicke-obory-40272732
https://www.novinky.cz/clanek/zabavna-fyzika-pro-ucitele-zs-a-materinek-muze-vzbudit-zajem-o-technicke-obory-40272732

