
 

Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 22. ledna 2020  

(akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. Vlach, A. Kučera 

za SKAS: J. Hrabovský (na studijní záležitosti) 

 

Omluveni: P. Kolman, J. Sgall, J.Trlifaj 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 

 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Děkan 

a) Sebeevaluační zpráva M4 – M5, žádost z RUK o připomínky byla přeposlána 

kolegiu 17. 1. 2020, s žádostí, aby děkan dostal event. připomínky od členů KD 

písemně e-mailem do 22. 1. 2020. 

Stalo se po KD: Děkan připomínky odeslal a RUK potvrdil jejich příjem 

s poděkováním a slibem pokusit se je zapracovat.  

 

b) Soutěž monografií (e-mail z RUK kolegium dostalo). Děkan požádal sekční 

proděkany o součinnost. Sekční proděkan Rokyta poté požádal, jestli by nemohl J. 

Kuča poslat seznam monografií, o které jde. Děkan v nepřítomnosti prod. J. 

Trlifaje přislíbil, že se o to postará. 

Stalo se po KD: Zajistil prod. J. Trlifaj po svém návratu ze zahraničí.  

 

Prod. M. Vlach 

c) Prod. M. Vlach dostal nabídku, aby se stal členem oborového panelu programu 

TA ČR ZÉTA. 

 

Prod. L. Skrbek  
d) Na programu VR UK dne 30. 1. 2020 jsou mj. návrhy na jmenování doc. K. 

Mathise a doc. A. Shukurova profesory; děkana fakulty při této příležitosti na 

jednání zastoupí a uchazeče představí prod. L. Skrbek.  

 

Prod. V. Baumruk 

e) Fyzikální sekce navrhuje na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

RNDr. Martina Kozáka, Ph.D., z KCHFO.  

 

Prod. M. Rokyta 

f) Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa profesora v oboru 

matematika v MÚUK, vypsaného za podpory projektu OP VVV (kód pracovního 

místa: 202001-AP4-MUUK): uspěl prof. Jean-Philippe Lessard. 
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Kolegium schválilo návrh opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci 

přijímacího řízení, předložený prod. F. Chmelíkem.   

Stalo se po KD: Byl vydán Příkaz děkana č. 1/2020, organizačně administrativní 

opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro 

akademický rok 2020/2021, viz: 

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

dekana/prikaz-dekana-c-1-2020 

 

b) Praktická realizace:  

i)   odpuštění poplatků za učitelsky zaměřené kurzy CŽV studentům 

a absolventům MFF UK: benefity by platily od akademického roku 

2020/2021 a návrh byl projednán s Mgr. P. Chráskou. O odpuštění poplatků 

za kurzy budou posluchači informováni oběžníkem; 

ii)   stipendium za absolvování učitelských studijních oborů/programů: bakalářské 

10 000,- Kč, navazující magisterské 20 000,- Kč. Stipendia budou vyplácena 

ze stipendijního fondu pro studenty, kteří dokončí studium ve standardní době 

studia navýšené o dva roky, a dále z fondu děkana; případně budou požádáni 

sekční proděkani o podíl na platbě. 

 

c) Prod. F. Chmelík bude od 21. 2. do 11. 3. 2020 mimo Prahu; do 1. 3. ho bude 

zastupovat prod. V. Kuboň, následně pan děkan.   

 

Prod. V. Kuboň 

d) Návrh na úpravu Směrnice děkana č. 4/2019 - přiloženy byly dvě varianty výnosu, 

kolegium schválilo variantu kratší. Změna směrnice spočívá v tom, že nebude 

potřeba odevzdávat diplomové práce do Knihovny MFF UK (navrhl Mgr. J. 

Kuča). Směrnice bude vydána po projednání v AS MFF UK. Předpokládaná 

účinnost se váže k datu 1. března 2020.  

 

e) Návrh Harmonogramu přijímacího řízení 2021/22 a návrh Harmonogramu 

akademického roku 2020/21 v podobě připravovaných opatření rektora poslal 

prod. V. Kuboň kolegiu děkana k diskusi. Připomínky k navrženým opatřením lze 

poslat na RUK do 27. 1. 2020.  

i)   Harmonogram akademického roku 2020/21: mezi letním a zimním semestrem 

je nerovnoměrnost. Kolegium pověřilo proděkana Kuboně, aby na RUK 

odeslal návrh na změnu harmonogramu, spočívající v prodloužení výuky 

v zimním semestru o týden (do 15. 1. 2021) a v následném posunutí začátku 

i konce výuky a zkouškového období v letním semestru také o týden tak, aby 

zkouškové období končilo 2. 7. 2021. 

           Stalo se po KD: Návrh změny byl odeslán na RUK. 

ii)   Harmonogram přijímacího řízení akademického roku 2021/22: návrh na 

posunutí nástupu doktorandů ze zahraničí, kteří mají vízovou povinnost, na 

1. 4. O posunutí termínu požádá prod. V. Kuboň. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-1-2020
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f) (Navazuje na bod 2. f) zápisu z KD konaného 8. 1. 2020): prod. V. Kuboň 

informoval, že nejsou známy žádné oficiální informace od MŠMT o plánu zrušit 

vyplácení stipendií studentům doktorského studia v anglických programech.    

 

Prod. M. Vlach 

g) Kurzy CŽV: uskutečnila se schůzka se zástupci všech didaktických kateder, 

prodiskutován byl návrh na vytvoření modulární sady navzájem se částečně 

překrývajících kurzů CŽV resp. DVPP, které pomohou odborníkům z praxe či 

neaprobovaným pedagogům postupně získávat kvalifikaci učitele i nutné odborné 

znalosti. Vzhledem k tomu, že tato sada bude zahrnovat více předmětů než 

dosavadní akreditované programy CŽV, bude pravděpodobně nutné i posílení 

kateder vyučujících budoucí učitele. Závěr schůzky: zástupci didaktických kateder 

předloží do cca poloviny března 2020 ideový námět a návrh na vznik zmiňované 

modulární sady.   

Prod. M. Vlach také zmínil, že se 23. 1. 2020 uskuteční jednání s ředitelkou 

Nadace Elixír do škol, kdy nadace by mohla tyto kurzy určitým způsobem 

podpořit (zejm. propagací mezi neaprobovanými učiteli).   

 

i) Stipendia za propagaci: KD vyhovělo žádosti prod. M. Vlacha o zvýšení 

prostředků ze stipendijního fondu o 6% (tj. o 100 tis. Kč) ve prospěch 

propagačních akcí (přibyly nové akce, zvýšil se počet řešitelů a organizátorů 

korespondenčních seminářů), zmínil také, že ke zvýšení prostředků v této kapitole 

ze stipendijního fondu nedošlo minimálně za dobu 7 let. 

 

h) OPMK připravilo dotazník (tři jednoduché otázky) k oslovení přijatých uchazečů 

o studium, kteří nenastoupili ke studiu; cílem je zjistit, proč nakonec na MFF UK 

nenastoupí. O posouzení dotazníku byl požádán Mgr. P. Chráska; podle jeho 

mínění není věc v rozporu s GDPR, pokud bude dotazník anonymní. 

 

i) Prod. M. Vlach navrhl, aby se letošní „Den otevřených dveří“ konal opět 

v budově fakulty na Malostranském náměstí, tedy nikoli ve své hlavní části 

v nové budově IMPAKT v Praze-Troji, a to z důvodů zjištění zkušeností 

skutečného provozu budovy, neboť Den otevřených dveří je jedna 

z nejdůležitějších propagačních akcí fakulty. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Tvorba a čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2019 – KD vzalo na vědomí tento 

stav: 

 

stav k 1. 1. 2019                           8 497 711 Kč  

tvorba + 9 265 291 Kč  

čerpání na penz. pojištění -   7 116 300 Kč              426 zaměstnanců 

čerpání na připojištění            -    331 200 Kč                23 zaměstnanců    

čerpání na úroky                     -    333 174 Kč                29 zaměstnanců   

čerpání na školky                      -     47 095 Kč                 7 zaměstnanců      

stav k 31. 12. 2019                      9 935 233 Kč  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
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Kolegium schválilo návrh tajemníka zvýšit s účinností od 1. 4. 2020 měsíční 

příspěvek fakulty na penzijní pojištění a na životní pojištění zaměstnanců ze 

současné částky 1500,- Kč na 2000,- Kč. 

b) V závěru roku byla realizována veřejná zakázka na dodávky kancelářských 

potřeb. Osloveno bylo pět firem, dvě z nich podaly nabídky a nejvýhodnější 

nabídku podala firma Mefisto, s.r.o. Všechna pracoviště fakulty budou tedy 

objednávat kancelářské potřeby výhradně od této firmy s výjimkou speciálních 

předmětů či zboží.  

 

c) Záměrem MFF UK je prodloužení nájemní smlouvy na pronájem restauračních 

prostor na Malostranském náměstí po 1. 1. 2021. Platnost stávající nájemní 

smlouvy končí ke dni 31. 12. 2020. Tajemník připravil návrh dodatku ke smlouvě, 

podpis dodatku je však v kompetenci kvestora UK a rektorát trvá na 

předcházejícím projednání v AS MFF UK a AS UK. Bude předloženo AS MFF na 

únorové zasedání.   

 

d) RNDr. L. Mazurová potvrdila, že Česká společnost aktuárů nadále využívá jako 

své sídlo adresu MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8.  

 

e) UK uzavřela 29. ledna 2019 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k tíži pozemku parc. č. 404/4, k. ú. Libeň s T-Mobile Czech Republic, a. 

s. Jedná se o optické připojení v budově V Holešovičkách 747. Vzhledem k tomu, 

že areál Troja je svěřen do správy MFF UK, žádá rektorát o projednání návrhu 

„Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v AS MFF UK. Kolegium 

souhlasí s uzavřením smlouvy. 

 

f) Požadavek SKAS na zřízení přístupových práv do všech objektů MFF UK. SKAS 

využívá místnosti v budově Ke Karlovu 3 a dále v místnosti v Troji. Kolegium 

schválilo následující přístupy takto: Ke Karlovu 3, Troja, Malá Strana a Karlín – 

hlavní vchod do budovy.    

 

g) Tajemník sdělil aktualizaci ploch jednotlivých sekcí jako podklad pro zpracování 

rozpočtu na rok 2020: 

sekce F  10 463 m2 

sekce I         3 127 m2 

sekce M       2 406 m2. 

 

h) Doc. C. Matyska byl požádán, aby předložil hospodářskému oddělení plánovaný 

objem investic v projektech OP VVV a OP PPR v roce 2020.  

Stalo se po KD: Úkol splněn, doc. C. Matyska poslal údaje celému KD včetně 

vedoucí hospodářského oddělení dne 28. 1. 2020.  

 

i) Na fakultu byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím (dotaz, zda je úřední deska nepřetržitě 

přístupná). Věc vyřídil, po předchozí konzultaci s právničkou, tajemník fakulty.   

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Dne 16. 1. 2020 proběhla první fáze kolaudace IMPAKT pavilonu v Troji - šlo 

o vnější součásti budovy, parkoviště, přilehlé komunikace, terénní úpravy a jejich 

návaznost na okolní pozemky. Byly shledány a sepsány drobné nedostatky, které 

se zhotovitel zavázal do konce ledna odstranit. Kolaudace budovy samotné 

proběhne dne 28. ledna 2020, tj. v souladu se smlouvou o dílo a schváleným 

harmonogramem.  Po odstranění všech případných zjištěných nedostatků pak 

bude stanoven harmonogram pro technologické doladění vytápění, klimatizace, 

ostrahy, počítačové a AV techniky atd. a následně postupné stěhování 

zaměstnanců IS, knihovny a úpravy rozvrhu s využitím nových poslucháren.  

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se uskuteční prohlídka objektu pracovníky Hasičského 

záchranného sboru.  

Na návrh prod. L. Skrbka nebude až do kolaudace řešen harmonogram obsazování 

prostor IMPAKT pavilonu.  

 

b) V souvislosti s kolaudací se podařilo uspokojivě vyřešit palčivou otázku příjezdu 

a výjezdu motorových vozidel v trojském areálu. Pro zaměstnance MFF UK a pro 

dopravní obsluhu je povolen jak příjezd, tak i výjezd na magistrálu (ul. V 

Holešovičkách) na severní straně areálu. Jižní vjezd/výjezd z ulice Povltavské 

zůstává beze změn, tj. vjezd ze všech tří směrů, výjezd oběma směry do 

Povltavské ulice. 

 

c) Financování plánovaných akcí na letošní rok. Požadavek na prostory pro 

kanceláře technickohospodářských pracovníků - částečným řešením bude půdní 

vestavba na Karlově. Do budoucna je třeba ujasnit si potřeby a požadavky včetně 

finančních možností na jejich realizaci. Námět k diskusi na výjezdním zasedání.  

 

Doc. C. Matyska 

d) Připomínky zaměstnanců k  nabídce a provozu bufetu v Troji poslal doc. C. 

Matyska kolegiu děkana e-mailem 15. 1. 2020.   

 

Doc. P. Hnětynka 

e) (Navazuje na bod 4. f) zápisu z KD konaného 4. 12. 2019) Doc. P. Hnětynka, ve 

spolupráci se správci domén, dokončuje seznam IT služeb na fakultě.  

 

f) Informace o postupu implementace GSuite for Edu: přes veškeré urgence se 

dosud nepodařilo získat vyjádření společnosti Google.  

 

g) Návrh na správu zápisů z KD přes O365. Závěr: zatím nenasazovat.  

 

Prod. M. Vlach 

h) Partnerský program, ve finální přípravě firmy: Allianz, Generali Česká pojišťovna 

a Kooperativa. 

 

i) I přes urgence neobdrželo vedení fakulty oficiální cestou relevantní podklady 

k projektu Rozvoj kapacit VaV na UK (RAKEV 2), zaslaná náplň práce 

neodpovídala představám a dohodám, stejně tak zatím prod. M. Vlach neobdržel 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
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slibovaný návrh Dohody mezi MFF UK a CPPT o „refundaci“ mzdových 

nákladů. Prod. M. Vlach upozornil předem zástupce CPPT, že pokud věc nebude 

projednána 22. 1. 2020 na kolegiu děkana, pak další zasedání je až 5. 2. 2020. 

Závěr: Vedení MFF UK očekává, že MFF UK získá z projektu RAKEV 2 dle 

předběžných dohod úvazek 1,1 a kolegium děkana souhlasí s případnou 5% 

spoluúčastí na mzdových nákladech.  

 

j) Setkání s CPPT dne 6. 2. 2020: přišla pozvánka na pana děkana, prod. M. Vlach 

se nabídl k účasti, dále Ing. B. Joudalová. S ohledem na informaci, že by měl být 

představen celý projekt, tj. včetně přesahů do oblasti open access a HR AWARD 

části, půjde i prod. J. Trlifaj. Odpověď na CPPT dosud neodešla, po dohodě 

v kolegiu děkana odpoví za vedení fakulty prod. M. Vlach, že setkání se zúčastní 

Ing. B. Joudalová, prod. J. Trlifaj, jakožto zástupce děkana, a prod. M. Vlach. 

 

k) Informace z Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci UK, 

vznik Nadačního fondu UK, příprava a implementace pravidel na fakulty atp.  

 

l) Zprávy z nakladatelství MatfyzPress: tržby za prodej v e-shopu od roku 2017 

rostou; knihkupectví Luxor již bohužel nemá zájem o publikace z odborné edice.   

 

m) Rozvojové projekty: stav financí. Zprávy připravuje doc. P. Svoboda, fakultní 

koordinátor.  

 

n) Spin-off společnost Charles Games: v úterý 28. 1. 2020 se uskuteční tisková 

konference o založení této první univerzitní „vnučky“, za vedení MFF UK se 

s projevem zúčastní prod. M. Vlach, přítomen bude též jednatel firmy dr. Jakub 

Gemrot. 

 

o) Příprava 3D virtuální prohlídky pavilonu IMPAKT: jakmile to bude možné, prod. 

M. Vlach pracovníky dané firmy odkáže na správu budov. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Opatření rektora č. 1/2020, pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního 

rozvoje v rámci Univerzity Karlovy, je účinné od 15. ledna 2020, viz: 

https://cuni.cz/UK-10159.html 

KD prodiskutovalo návrh odpovídající směrnice děkana fakulty a požádalo 

tajemníka fakulty, aby do návrhu zapracoval připomínky z debaty. Takto 

upravenou verzi schválí kolegium per rollam. Fakultní směrnice by měla být 

účinná od 1. února 2020.   

 

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

konkursy): vypisování konkursů bude v kompetenci zaměstnaneckého oddělení, 

vyžádá si to posílení úvazku oddělení. Od června 2020 budou inzeráty vypisovány 

prostřednictvím aplikace, kterou vytváří tým doc. M. Nečaského v rámci projektu 

IP UVT – MFF UK.   

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
https://cuni.cz/UK-10159.html
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Připomenutí Ceny za reprezentaci a propagaci MFF UK, náměty: ÚTF MFF UK 

za návštěvu prof. K. Thorne, Elixír do škol, dr. V. Pleskot (ÚČJF MFF UK), 

realizační tým propagačního videa „Matfyz ve vaší hlavě“). Prod. M. Vlach 

poprosil zejména sekční proděkany o návrhy k jeho rukám, ideálně elektronickou 

formou. Termín do 14. 2. 2020. 

 

b) Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK: termín na podání návrhů vyprší 

koncem února 2020. Kolegium se shodlo, že vhodným kandidátem by mohl být 

dr. V. Pleskot a další pracovníci ÚČJF MFF UK za realizaci The Big Bang Stage 

na Colours of Ostrava. 

 

c) Česko! A jak dál? – trvá stav, že fakulta se nebude účastnit přímou participací, 

navíc u navrženého tématu „doprava“ není její odbornost relevantní. E-mail 

odeslaný MgA. M. Ayrerovi (koordinátor projektu) zůstal zatím bez reakce.   

 

d) Hackaton ve spolupráci se Škoda-Auto a.s. (strategický partner MFF UK) 

proběhne o jednom z víkendů v druhé polovině března (3 posluchárny, prod. M. 

Vlach, stejně jako prod. J. Sgall a tajemník fakulty dali akci kladná stanoviska za 

předpokladu, že vše proběhne pod dozorem zaměstnanců fakulty), téma je IT 

bezpečnost. Vítán je člen poroty z MFF UK.  

 

e) Web učitelství SŠ - JČU - je řešeno e-mailem pana děkana. Projekt skončil, 

výsledkem je mj. stránka, která obsahuje mylné informace.  

 

f) Žebříček časopisu Týden: prod. M. Vlach informoval, že věc si vzal za své 

vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka, který požádá oddělení STUD, PERS a OVZS 

o dodání podkladů. 

 

g) Prod. M. Vlach informoval, že OPMK vyzkoušela s pozitivní zkušeností službu 

určenou k monitoringu elektronických médií, tato služba na rozdíl od služby 

poskytované přes RUK, neopomíjí řadu výstupů vč. sociálních sítí. OMPK tak 

tuto službu pravděpodobně bude vyžívat pravidelně a dlouhodobě.  

 

h) Informace o možném námětu na další překladovou knihu do Edice popularizace. 

 

i) Zajímavost – v návaznosti na knihu Cesty nesmrtelných a výstavu v Semilech, byl 

adoptován hrob fyzika F. A. Petřiny:  

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/franz-adam-petrina-semily-hrob-

adopce.A200115_140911_liberec-zpravy_jape 

 

j) 3D umělecké dílo v areálu MFF UK v Praze-Troji: proběhla schůzka s jedním 

z autorů návrhu. Prod. M. Vlach požádá tajemnici soutěže dr. K. Houžvičkovou 

Šolcovou, aby zjistila skutečnosti a informace o připravované výzvě na finanční 

podporu v tvorbě uměleckých děl ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy. 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/franz-adam-petrina-semily-hrob-adopce.A200115_140911_liberec-zpravy_jape
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/franz-adam-petrina-semily-hrob-adopce.A200115_140911_liberec-zpravy_jape
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) RKR UK konané dne 13. ledna 2020: podklady, děkanovu zprávu o podstatných 

závěrech a oficiální zápis pořízený na RUK obdrželo celé kolegium děkana.  

 

b) Příprava Dlouhodobého - strategického plánu MFF UK na rok 2020 a zprávy 

o plnění Aktualizace DZ na rok 2019: návrhy dokumentů budou předloženy 

vědecké radě na její zasedání dne 4. 3. 2020 a akademickému senátu na jeho 

zasedání dne 18. 3. 2020. Děkan požádal, aby mu členové vedení poslali své 

podklady do 18. února 2020 na adresu děkan@mff.cuni.cz. Výsledné návrhy 

dokumentů projedná kolegium děkana na svém zasedání 19. února 2020.  

 

c) Časová kolize zasedání RKR a plánovaných zasedání KD 

i) RKR (mimořádně v úterý) 24. března 2020 vs. výjezdní KD na Šámalce: 

děkana fakulty zastoupí na RKR doc. C. Matyska. 

ii) RKR v pondělí 22. června 2020 vs. KD v Troji: kolegium akceptovalo 

posun začátku svého jednání na 13:00 hodin.  

 

d) Dny ČR v Dubně v termínu 29. 3 - 1. 4. 2020: pokud prod. V. Baumruk nenajde 

ve fyzikální sekci zájemce o účast, zůstane pozvání nevyužito.   

  

e) Pozvání z oregonské univerzity na workshop o klimatických změnách, cílené 

zejména na studenty: pozvánka bude přeposlána na UK, proděkani M. Vlach a V. 

Baumruk zjistí zájem na MFF UK.  

 

f) (Navazuje na bod 1. a) zápisu z KD konaného 8. 1. 2020) Návrh směrnice byl 

projednán s oběma didaktickými katedrami, KD doporučilo její vydání. Z: prod. J. 

Trlifaj.   

  

Prod. M. Vlach 

g) Krátce informoval o setkání s děkanem FF UK, proděkanem 1. LF UK a vedoucí 

UK Point. 

 

h) UK Point bude nabízet právní podporu pro přijíždějící zahraniční pracovníky 

(s pobytem delším než 3 měsíce), a to v rámci projektu RAKEV 2.  

 

i) KD schválilo zaplacení domény z centrálních zdrojů, jakožto součást své role 

„podporujícího partnera“ trailového mistrovství světa v roce 2022 (WTOC 2022), 

hl. organizátor za ČR je RNDr. L. Forst (SISAL MFF UK).  

 

 

Zasedání skončilo v 13:20 hodin.  

 

Zapsala: Jana Ježilová 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=13240&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001738148
mailto:děkan@mff.cuni.cz

