
 

 

Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 12. června 2019  

(akademický rok 2018/2019) 

výjezdní zasedání v Bedřichově 

 

Přítomni: 

 

 

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

M. Vlach 

 

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

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9: 07 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. M. Rokyta 

a) Situace s vytvářením seznamu kofinancování a režie z grantů GAČR: výsledky 

práce OVZS jsou velmi neuspokojivé (a to nejen v souvislosti s přehledem 

týkajícím se projektů GAČR, jak vyplynulo z další debaty) a v daném konkrétním 

případě přetrvávají od dubna t. r. Prod. M. Rokyta specifikoval nedostatky 

v tabulce týkající se projektů GAČR matematické sekce. Ve spolupráci 

s vedoucími pracovišť matematické sekce všechny údaje v tabulce překontroloval 

a uvedl na pravou míru; rozdíl údajů vyjádřený v korunách představuje zhruba 

2,6 mil. Kč; kromě toho jej tato revizní činnost stála týden práce. Ve svém 

komentáři konstatoval, že jím už jednou rozpoznané a vyznačené chyby OVZS 

ani po „reklamaci“ neopravilo, osobní konzultace mezi vedoucími OVZS a HO 

zřejmě nepomohly. (Mimochodem: matematická sekce bude vypisovat inzerát na 

grantovou administrátorku.) Svou zkušenost s podklady pro kofinancování popsal 

prod. J. Sgall. Prod. V. Baumruk sdělil, s ohledem na velký objem grantů ve 

fyzikální sekci a na své pracovní vytížení není v jeho silách data kontrolovat. 

Závěry: 

i) Tabulku s vyznačením chybných údajů vrátí prod. M. Rokyta na OVZS 

k opravě. 

ii) Prod. M. Rokyta pošle kritizovanou tabulku včetně svého detailního 

komentáře k ní celému kolegiu, aby se s ní mohl seznámit také proděkan 

pro vědu a zahraniční styky (prod. J. Trlifaj se zasedání nezúčastnil, kvůli 

defektu svého automobilu). 

iii) Tajemník fakulty učiní oficiální kroky směrem k vedoucí OVZS. 

iv) Případné další personální posílení OVZS musí proběhnout cestou 

výběrového řízení. Z: tajemník fakulty. 

 

b) Vnitřní hodnocení VaV na UK – nominace výsledků: prod. M. Rokyta přeposlal 

kolegiu e-mail od p. M. Goliáše z Knihovny MFF UK, týkající se přiřazování 

publikací k oborům (interní termín je 14. 6. 2019, neboť rektorátní termín vyprší 

22. 6. 2019). Jde o další z pracných a vinou krátkých termínů také stresující úloh 

dopadajících na akademickou obec. Podle nových informací snad došlo ze strany 

RUK k prolongaci termínu.  
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Harmonogram ak. roku 2019/2020 obsahuje nepřesnost v datu konání děkanského 

sportovního dne (správně má být 12. 11. 2019), dále došlo ke změně v termínu 

pro hodnocení doktorského studia. Prod. V. Kuboň proto připraví nový výnos 

děkana.  

Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 9/2019, opatření 

k harmonogramu akademického roku 2019/2020, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/smernice-dekana-c-9-2019 

 

b) Akreditace: KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Kuboně, že žádost MFF UK 

by měla být v těchto dnech postoupena Radě pro vnitřní hodnocení UK.   

 

Prod. M. Vlach 

c) Kurz pro snížení studijní neúspěšnosti a interní mentoring pro studenty 1. ročníku 

bakalářského studia na MFF UK: prod. M. Vlach poslal KD reakci dr. K. 

Houžvičkové Šolcové a dr. L. Krumpa na otázky členů kolegia, jak zazněly na 

zasedání dne 29. 5. 2019 a jak je e-mailem formuloval prod. M. Rokyta. Po 

diskusi děkan souhlasil s tím, aby se kurz uskutečnil, ale zatím jen na zkoušku; 

financován bude jednak z prostředků určených na péči o studenty se zvláštními 

potřebami (těmi disponuje dr. L. Krump), jednak ze stipendijního fondu (dohodne 

prod. M. Vlach s prod. F. Chmelíkem). Po prvním běhu budou zkušenosti a 

poznatky z konání kurzu vyhodnoceny. Z: prod. M. Vlach. 

 

d) Nedostatek učitelů fyziky: doc. L. Dvořák a doc. V. Žák z Katedry didaktiky 

fyziky se na děkana obrátili dopisem o kritickém nedostatku učitelů fyziky. 

Současně navrhli možnosti, jak by MFF UK v tomto ohledu mohla do budoucna 

pomoci: učinit studium učitelství fyziky přitažlivější vhodným stipendiem pro 

studenty těchto oborů, vedle toho nabídnout učitelům základních škol, kteří fyziku 

učí, aniž by měli příslušnou aprobaci, kurz celoživotního vzdělávání speciálně 

zaměřený na výuku fyziky na tomto stupni škol; pracovníci KDF jsou ochotni 

takový kurz navrhnout a připravit. Prod. M. Vlach, s nímž pisatelé věc předběžně 

konzultovali, na zasedání kolegia uvedl, že podobný problém se nejspíš nevyhýbá 

ani středoškolské výuce matematiky a informatiky, návrh lze tedy vztáhnout i na 

tyto obory. V debatě byly zmíněny např. rekvalifikační kurzy, úloha krajských 

úřadů jakožto zřizovatelů SŠ, pochybnosti o účinku motivačního stipendia 

vypláceného během studia – šlo by spíše o politický signál, než o jistotu, že 

poživatel stipendia půjde skutečně učit, role Pedagogické fakulty UK – ta ale 

nezajišťuje učitelství fyziky. Závěry: 

i)      Mimořádné stipendium vyplácet absolventům učitelského studia na MFF 

UK, a sice ve výši 10 tis. Kč za absolvování bakalářského studia a ve výši 

20 tis. Kč za absolvování navazujícího magisterského studia.  

ii)      Bod sub i) se bude vztahovat i na současné studenty učitelství na MFF UK. 

iii)      Podle názoru prod. J. Sgalla by absolvované studium nemělo o více než 

o 1 rok přesáhnout standardní dobu studia. Děkan tuto podmínku neshledal 

jako nutnou a kolegium se přiklonilo k děkanovu návrhu, že fakulta si může 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-9-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-9-2019
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stát za každým svým absolventem, a tudíž komu udělí absolventský diplom, 

tomu vyplatí i stipendium. 

iv)     Otázky, zda absolventům MFF UK snížit/odpustit poplatek za učitelské 

minimum, nebo zda snížit/odpustit poplatek studentovi odborného studia 

fakulty, pokud souběžně absolvuje kurz CŽV zaměřený na učitelské 

dovednosti, je třeba projednat s prod. F. Chmelíkem. Děkan se vyslovil pro 

jednoduché celofakultní řešení/gesto.  

v)     Velký důraz položil děkan na koncepčně promyšlené a důkladně připravené 

celoživotní vzdělávání - kurzy z F, M a I. Reorganizaci těch stávajících 

kurzů zajistí proděkan pro koncepci studia doc. V. Kuboň. T: květen 2020. 

Prod. V. Kuboň by pro požadovanou koncepci rád získal nezávislého 

odborného oponenta. 

vi)     Odpověď na dopis kolegům z KDF zformuluje a odešle děkan.  

 

Děkan 

e) Fond Karla Urbánka: žádost o finanční podporu na stáž v USA letos podali Mgr. 

T. Ďurovcová (sekce F) a Mgr. Zdeněk Mihula (sekce M). Členové komise ad hoc 

ustavené děkanem fakulty se vyjádřili v tom smyslu, že žádosti jsou zodpovědně 

připravené a obě si zaslouží kladné vyřízení. Protože součet obou předložených 

finančních požadavků nepřesahuje garantovaný roční příspěvek z prostředků 

FKU, vyhoví děkan oběma žadatelům. 

 

f) Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního 

programu - situace: smlouvu podepsal ředitel Fyziologického ústavu AV ČR. 

Děkan MFF UK urgoval podpis smlouvy ze strany Ústavu struktury a mechaniky 

hornin AV ČR.   

 

Prod. J. Sgall 

g) ÚFAL – problém s výplatou stipendií (údajně vyčerpaný limit): věc bude řešit 

prod. V. Kuboň, podklady v podobě e-mailové korespondence ředitelky ÚFAL 

s doc. P. Kolmanem mu přepošle prod. J. Sgall. 

 

h) Kolegium diskutovalo o způsobech propagace studia v anglicky vyučovaných 

programech (nový propagační video/film? Filmové medailonky absolventů, kteří 

se výborně uplatnili v praxi? Nové/lepší určení cílové skupiny propagačních 

snah?). Prod. M. Vlach uvažuje o návrhu na zřízení motivačního stipendia pro 

zájemce o studium v AJ.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Firma ABC – zařízení školního stravování, a.s., v likvidaci: tajemník fakulty 

zjišťoval situaci, protože svou pohledávku vůči uvedené firmě má také MFF UK 

(pohledávka činí 26.811,07 Kč). Výsledek: konkurzní řízení probíhá, stav pro 

fakultu zůstává zatím beze změny. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
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b) Výzva MŠMT pro vysoké školy k nahlášení výměny prostředků na kapitálové: 

případné požadavky lze nahlásit vedoucí HO nejpozději do 13. 6. 2019. 

 

c) V areálu MFF UK v Troji byl na žádost občanského sdružení Klokánek umístěn 

kontejner na odkládání nepotřebných oděvů, obuvi atd.  Ohlasy ze strany 

zaměstnanců jsou pozitivní. 

 

d) Dne 10. 6. 2019 v odpoledních hodinách byla kvestorkou UK vyhlášena zvýšená 

ochrana objektů, a to na základě oznámení Policie ČR o výhrůžce teroristickým 

napadením nějakého školního objektu v Praze. Dne 11. 6. 2019 v 8:28 hodin bylo 

opatření o zvýšené ochraně odvoláno. 

 

e) Nové právní předpisy 

i) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie (nařízení č. 2016/679) do právního řádu České 

republiky. 

ii) Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. V části XV. je uvedena 

změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel nově nemůže požadovat informaci o výši mzdy či platu veřejného 

funkcionáře. V části XXXVII. je změna zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách – úprava v § 88. 

 

f) V minulých dnech byla v budovách MFF UK nainstalována a zprovozněna pítka, 

podle předem schváleného rozmístění.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Kolegium vzalo na vědomí situační zprávu o stavbě trojského pavilonu. Zástupci 

vedení fakulty projednali se zhotovitelem a s dozorem stavby změnové listy a 

dodatky ke stavbě pavilonu; vzhledem k vývoji výstavby je potřeba schválit 

některé změny (vynucené vícepráce i opačné efekty – levnější subdodávky). Prod. 

L. Skrbek se zúčastní dne 18. 6. 2019 schůzky Legislativní komise AS UK, aby 

obhájil návrhy, které fakulta předkládá univerzitnímu senátu ke schválení. 

 

b) Návrh na založení spin-off firmy (z MFF UK osloven doc. O. Bojar): záležitost 

zatím míjí jak CPPT, tak CUIP, což není přinejmenším z procedurálního hlediska 

v pořádku. Děkan se sejde s prod. M. Vlachem, doc. O. Bojarem a Ing. B. 

Joudalovou, k účasti je zván prod. L. Skrbek. Schůzku zorganizuje Ing. B. 

Joudalová.   

Stalo se po KD: Jednání se uskutečnilo dne 24. 6. 2019. 

 

c) Instalace elektronických zámků v trojském objektu: prod. L. Skrbek ve spolupráci 

s vedoucím SB stanoví výši finanční spoluúčasti pracovišť na úhradě (odhadem 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
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bude činit 100 tis. Kč na pracoviště). KFM si elektronické zámky na Karlově 

hradí plně ze svých zdrojů.  

 

Prod. M. Vlach 

d) Partnerský program 

i)    Na další tři roky je podepsána smlouva s T-Mobile (garant doc. M. Nečaský). 

ii)   InMeteo – podepsána smlouva (pokračování, garant dr. M. Žák) ve variantě 

Startovní partner. 

iii)   HomeCredit (garant doc. M. Kopa): podpis se uskuteční korespondenčně 

(nepodařilo se nalézt časový průnik termínů, k setkání reprezentace obou 

smluvních stran dojde pravděpodobně v září 2019). 

iv)   Česká spořitelna a.s. – uskutečnilo se setkání k přípravě nové partnerské 

smlouvy, kontaktními osobami budou doc. M. Kopa z MFF UK a dr. 

Vaněček z ČS a. s. 

v)   Probíhají jednání s dalšími potenciálními smluvními partnery. 

Stávající smlouvy již představují nezanedbatelný finanční příspěvek do rozpočtu 

fakulty. 

 

e) Partnerské setkání s firmami proběhne dne 11. listopadu 2019. Témata pro 

spolupráci s firmami bude prezentovat Matfyz (17-20 hod.) po Dni firem 

v Refektáři, oslovena budou pracoviště fakulty. Reciproční akce s partnery 

fakulty, kteří budou mít zájem prezentovat témata prací pro studenty, proběhne 

dne 21. 10. 2019 v Refektáři; pozvány budou i fakultní kontaktní osoby. Obě akce 

organizačně zajistí OFSKP ve spolupráci s doc. M. Nečaským. 

 

f) Proběhla Via Carolina – MFF UK se prezentovala, viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1352-na-konferenci-transferu-se-matfyz-

neztratil 

 

g) CPPT připravuje samostatnou webovou prezentaci vizitek fakultních týmů, které 

mají potenciál pro komercionalizaci, předběžný náhled je k dispozici zde: 

https://tarantula.ruk.cuni.cz/KSUK-8.html 

Matfyz bude mít samostatnou sekci (jednu ze čtyř pro UK), prod. M. Vlach 

prověřuje, zda se vizitky nepřekrývají s tzv. vlajkovými loděmi.  

 

h) HR Award II: aktualizovaná podoba projektu a zapojení fakult. 

 

i) Na podzim 2019 chystá CPPT dva semináře pro MFF UK, a to na téma duševní 

vlastnictví a jeho ochrana. Prod. M. Vlach přípravu prohovořil s Ing. B. 

Joudalovou, jeden ze seminářů bude zaměřený na problematiku patentů, užitných 

vzorů apod., druhý seminář pak na autorské právo. Akce si vezme do fakultní 

gesce prod. M. Vlach, organizačně zajistí OFSKP, počítá se s kooperací ze strany 

CPPT. Prod. M. Vlach zajistí motivační dopis pro pracoviště MFF UK. 

 

j) Připravované setkání CPPT a skautské sítě je předběžně plánováno na 25. 6. 2019. 

Za MFF UK se ho zúčastní Ing. B. Joudalová a RNDr. K. Houžvičková Šolcová. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
https://www.matfyz.cz/clanky/1352-na-konferenci-transferu-se-matfyz-neztratil
https://www.matfyz.cz/clanky/1352-na-konferenci-transferu-se-matfyz-neztratil
https://tarantula.ruk.cuni.cz/KSUK-8.html
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k) Institucionální plán ÚVT UK - nový způsob zveřejňování pracovních inzerátů - 

koncept otevřených dat: ohledně procedury přípravy znění inzerátu výběrového 

řízení na obsazení pracovních míst na fakultě (dále konkursů) navštívil doc. M. 

Nečaský děkana fakulty; doc. M. Nečaský, Mgr. T. Drbohlav a Mgr. T. Jančák 

sestaví šablonu na jednotlivé vypisované konkursy, do níž by sekční proděkani 

vepisovali příslušný text a která by pak vygenerovala znění inzerátu pro 

uveřejnění na webu. Ve stejné věci psal prod. M. Vlach kancléři UK a osobně se 

sešel s vedoucí IPSC UK. Funkční technické provázání se systémem pro přijímání 

přihlášek do konkursů, které by uvítal prod. J. Sgall, považuje děkan v tuto chvíli 

za hudbu budoucnosti.  

 

l) UNICO.AI: žádost o založení start-up firmy. 

 

m) KD vzalo na vědomí informaci děkana o zamýšlené soutěži na vytvoření 

trojrozměrného uměleckého díla k novému pavilonu v Troji.  

 

n) Prod. M. Vlach se zúčastnil dne 11. 6. 2019 jednání s firmou DNAnexus 

(https://www.dnanexus.com/), firma má zájem vstoupit do fakultního 

Partnerského programu. Zajímá ji možnost zadávat témata studentských prací 

a účastnit se akcí pro firmy, které Matfyz pořádá či bude pořádat. Též ji zaujal 

"industriální PhD student". V současné době jí jde konkrétně o bioinformatiku, a 

proto nejprve kontaktovala PřF UK. Kolegium nevidělo problém v uzavření 

partnerské smlouvy mezi MFF UK a DNAnexus (PřF UK tzv. partnerský program 

nemá), fakulta by zatím mohla slíbit přístup do výuky těch předmětů, jejichž 

výuku garantuje. Prod. V. Kuboň zjistí společně s dr. O. Pangrácem názor kolegů 

z informatické sekce na takovou spolupráci, pak se znalostí jejich stanoviska 

vyvolá jednání s PřF UK o případném dodatku ke smlouvě o společné výuce 

Bioinformatiky.  

Děkan při této příležitosti zmínil, jak pěkný propagační materiál má FIT ČVUT. 

Nedávno se zúčastnil slavnostního dne k 10. výročí existence jmenované fakulty; 

pochválenou brožurku poslal vedoucímu OPMK. Podle děkanova názoru by MFF 

UK měla své studijní obory vhodně inovovat.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Baumruk 

a) KD doporučilo předložit JM návrh na udělení pamětní medaile Univerzity 

Karlovy prof. RNDr. Liboru Pátému, při příležitosti jeho 90. narozenin.  

Stalo se po KD: návrhu bylo vyhověno, předání medaile je naplánované na 

zasedání VR UK v září t. r.  

 

Prod. M. Vlach 

b) OFSKP bude hledat náhradu za pracovnici končící pracovní poměr k 31. 7. 2019, 

jde o poloviční úvazek s nástupem v září 2019. Prod. M. Rokyta doporučil znovu 

se zamyslet nad procesem parafování smluv před jejich podpisem, tj. navrhnout 

efektivnější způsob. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
https://www.dnanexus.com/
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Prof. V. Matolín - články o vodíkovém pohonu a jeho využití pro vysokozdvižné 

vozíky vyšly ve speciální příloze MF DNES EkoAuto & úsporná domácnost dne 

29. 5. 2019. 

 

b) Klip Pokáč - Matfyzák na discu natočený na ČVUT se stal na sociálních sítích 

hitem, viz: 

https://youtu.be/TQp10Lx9Yf4 

 

c) Cena pro učitele informatiky a fyziky: statut ceny se blíží svému dokončení – 

prod. M. Vlach očekává, že finální znění bude dohodnuto na schůzce 

reprezentantů všech zúčastněných subjektů dne 19. 6. 2019. Hotový je návrh na 

složení poroty, soutěž by měla být vyhlášena v říjnu t. r., výsledky pak slavnostně 

vyhlášeny v květnu 2020 v Hradci Králové.  

 

d) Juniorská univerzita: opět změna – z RUK přišel požadavek, aby fakulta zajistila 

přednášející; vyřizuje ho dr. T. Bártlová (zjišťuje ochotu potenciálních 

přednášejících v matematické sekci).  

 

e) V sobotu dne 8. 6. 2019 proběhla Muzejní noc, na Malé Straně organizačně 

zajistilo OPMK. 

 

f) Dne 27. 5. 2019 navštívila Prahu prof. Ursula Bassler, předsedkyně Rady CERN, 

setkala se při této příležitosti s děkanem MFF UK a proděkanem pro fyzikální 

sekci MFF UK, více na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/predsedkyne-rady-cern-v-praze 

 

g) Univerzitní publikace připravovaná k výročí 17. listopadu 1989: prod. M. Vlach 

jednal s kancléřem UK o dalším společném postupu.  

 

h) Česko-slovenské hlavičky (plus výměna studentů učitelství): KD vzalo na vědomí 

informaci o jednání prod. M. Vlacha s rektorem Košické univerzity; pokud dojde 

k dohodě se zástupci VŠ na Slovensku, mohla by nad soutěží Česko-slovenské 

hlavičky, pořádané společností Česká hlava, převzít záštitu slovenská paní 

prezidentka. 

 

i) Dne 22. 5. 2019 byl na MFF UK slavnostně ukončen 68. ročník matematické 

olympiády. Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-

refektari 

 

 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
https://youtu.be/TQp10Lx9Yf4
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/predsedkyne-rady-cern-v-praze
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-refektari
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mladi-matematici-se-setkali-v-refektari
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7. RŮZNÉ 

 

a) Plán zasedání kolegia děkana na podzim 2019: 

(https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

4. září 2019 (Albeř)  

11. září 2019 (bude-li třeba zasedání svolat)  

2. října 2019  

16. října 2019  

30. října 2019  

20. listopadu 2019  

4. prosince 2019  

18. prosince 2019. 

         

b) Rozpis zastupování děkana o letních prázdninách: 

  1. 7. -   4. 7. 2019 prod. J. Sgall 

  8. 7. - 12. 7. 2019 děkan 

15. 7. -   9. 7. 2019 prod. M. Rokyta 

22. 7. - 26. 7. 2019 prod. F. Chmelík 

29. 7. -   2. 8. 2019 prod. V. Baumruk 

  5. 8. -   9. 8. 2019 prod. V. Kuboň 

12. 8. - 16. 8. 2019 prod. J. Trlifaj 

19. 8. - 23. 8. 2019 prod. M. Vlach 

26. 8. - 30. 8. 2019 prod. L. Skrbek 

 

 

Dopolední jednání skončilo ve 12:10 hodin, odpolední proběhlo od 15:40 do 17:14 hod. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=257911&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001342096
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2

