
 

 

Zápis z 28. schůze kolegia děkana konané dne 17. června 2020  

 (akademický rok 2019/2020) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 11:43), F. Chmelík (do 11:48), J. Kratochvíl, A. 

Líska (do 15:12), V. Kuboň, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; P. 

Korcsok (do 12:37).  

Omluveni: P. Kolman, C. Matyska, J. Trlifaj. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

 

 

Před samotným jednáním děkan fakulty 

- předal zlatou pamětní medaili MFF UK doc. RNDr. Ivaně Stulíkové, CSc., za její zásluhy 

o rozvoj fakulty; ocenění bylo doc. Stulíkové uděleno při příležitosti jejího významného 

životního jubilea; 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doc-stulikova-ocenena-za-rozvoj-

fakulty 

 

- předal Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace, vydané v roce 2019. 

V kategorii monografie byla cena rozdělena autorům těchto dvou publikací: 

 Giselle Antunes Monteiro, Antonín Slavík, Milan Tvrdý: Kurzweil-Stieltjes Integral: 

Theory and Applications (Series in Real Analysis vol. 15, World Scientific, Singapore, 

2019) 

 Peter Kúš: Thin-Film Catalysts for Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers 

and Unitized Regenerative Fuel Cells (Springer, 2019). 

 

V kategorii publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress cenu 

získal tento titul:   

 Veronika Stehlíková, Martin Vlach, Luboš Veverka: Tenkrát v listopadu 

(MatfyzPress, 2019).  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-

publikace-roku-2019#&gid=1&pid=3 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

a) Prod. L. Skrbek informoval, že na program VR UK dne 1. 7. 2020 bude zařazen 

mj. návrh na jmenování doc. J. Kalbáčové Vejpravové profesorkou. Prod. L. 

Skrbek se jednání účastní jako člen VR UK. Za fakultu uvede návrh děkan. 

 

b) Děkan  
i) Děkan se dne 17. 6. 2020, ještě před zasedáním KD, zúčastnil 

videokonference pořádané v rámci 4EU (diskuse o procesu hodnocení 

návrhů aktivit). 

ii) Nové projekty Primus (financované od roku 2021): podle neoficiální zprávy 

z RUK získali projekty dva žadatelé ze sekce M (bez titulů: R. O´Buachalla 

a L. Slavíková) a dva ze sekce F (bez titulů: M. Hejduk a P. Berta); žadatelé 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doc-stulikova-ocenena-za-rozvoj-fakulty
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doc-stulikova-ocenena-za-rozvoj-fakulty
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2019#&gid=1&pid=3
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2019#&gid=1&pid=3
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ze sekce I (pracovníci ÚFAL) projekty nezískali. Proděkani M. Rokyta a V. 

Baumruk vyjádřili projektům podporu ve smyslu spolufinancování 

z prostředků svých sekcí. Prod. J. Sgall se zeptal na výsledek žádostí 

o prodloužení stávajících projektů Primus; o tom zatím nejsou zprávy.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Studentské fakultní granty (SFG): probíhá hodnocení žádostí.  

 

Prod. M. Rokyta 

b) Otázka, jak si na fakultě počínat do budoucna, hlavně při rozvrhování výuky, 

když vláda při rozvolňování svých opatření proti šíření koronaviru, jak se zdá, 

zapomněla na vysoké školy, a v posluchárně smí být pohromadě současně 

maximálně 15 studentů. Prod. F. Chmelík by vyčkal do 20. 8., na odhad počtu 

studentů prvního ročníku.  

Z: sekční proděkani sepíšou přednášky, pro které nárokují velké posluchárny, 

a své požadavky předají předsedovi fakultní rozvrhové komise.  

 

c) Stalo se po KD: Podmínky vstupu do budov MFF UK od 22. 6. 2020 byly uvedeny 

na fakultním webu na příslušné stránce, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-

sars-cov-2-a-nemoci-covid-19 

a jsou následující: 

Budovy Matematicko-fyzikální fakulty budou nadále přístupné studentům 

a zaměstnancům Univerzity Karlovy a dále těm osobám, které v těchto budovách 

plní své pracovní úkoly nebo se účastní akcí pořádaných Matematicko-fyzikální 

fakultou či jejími pracovníky. 

Při pobytu v budovách fakulty je nutno dodržovat veškerá v danou dobu platná 

hygienická opatření. Nadále platí požadavek vedení fakulty, aby studenti 

a návštěvníci podepisovali při vstupu do budovy čestné prohlášení o své 

bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním. 

Za použití roušek je možná v posluchárnách přítomnost i více než 15 osob 

v závislosti na kapacitě dané posluchárny. Vedení doporučuje využívat tohoto 

rozvolnění zejména pro organizaci písemných forem kontroly studia, za 

podmínky, že budou nadále udržovány dvoumetrové rozestupy mezi přítomnými 

osobami. 

 

Prod. V. Kuboň 

d) Odborná přijímací zkouška k přijetí do doktorských studijních programů (v AJ 

i ČJ) se bude konat. 

 

Prod. M. Vlach 

e) Albeř 2020 – organizační zajištění: prod. F. Chmelík sdělil, že po 21. 7. 2020 

bude v SIS připravena aplikace k elektronickému přihlašování zájemců z řad 

přijatých uchazečů k účasti na soustředění. Zápis do studia proběhne výhradně 

v Praze v prvních 14 dnech měsíce září. Na dotaz prod. M. Vlacha ohledně 

distribuce dotazníku, který pro MFF UK vytvářejí odborníci z FF UK (viz bod 6. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
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c) tohoto zápisu), sdělil prod. F. Chmelík, že ti studenti, kteří nebudou přítomni na 

Albeři, dostanou dotazník e-mailem. Soustředění začíná 30. srpna 2020, pořadí 

kursů podle studijních programů: I, F, M. Konkrétní program připravuje prof. L. 

Pick, zadání dostal od proděkana pro studijní záležitosti.  

 

Děkan 

f) (Čj. UKMFF/236169/2020-15): návrh dotazníku RUK pro šetření situace náhlého 

přechodu na distanční výuku – poslán k připomínkám se lhůtou do 22. 6. 2020. 

Dotazníkové šetření bude probíhat od 23. 6. do 20. 7. 2020, elektronickou formou 

v modulu SIS4 „Dotazník“. Připomínky ve smyslu diskuse kolegia děkana poslal 

na RUK děkan fakulty.  

 

g) (Čj. UKRUK/33670/2020-2-III): RUK prodloužil dopisem pror. M. Králíčkové 

termín pro předkládání návrhů na Cenu Arnošta z Pardubic do 31. srpna 2020. 

Cena je určena pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin ve vzdělávací 

činnosti na UK. Opatření rektora č. 1/2016. Předáno na STUD.  

 

h) Zástupce SKAS Mgr. P. Korcsok se zajímal o budoucnost místností u bufetu 

v Troji, které se uvolnily po přestěhování knihovny do pavilonu IMPAKT. 

Proděkani L. Skrbek a M. Rokyta shodně odpověděli, že o prostor je značný 

zájem, už nyní existuje nejméně pět námětů, jak a kým ho využít. Rozhodnutí 

musí předcházet uvážlivá a rozumná diskuse, nelze ho očekávat v tuto chvíli.  

 

i) Platforma ZOOM – univerzitní licence, aktivita LF UK v Plzni: věc sleduje prod. 

J. Sgall/informatická sekce, KD souhlasilo s pokračováním v jednáních.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník fakulty 

a) Nájemní smlouvy se společností CETIN: po živé diskusi kolegium schválilo 

návrh tajemníka trvat na ukončení obou nájemních smluv ve smyslu výzvy, kterou 

na jaře fakulta firmě poslala, a uvolněné prostory využít pro vlastní potřeby.  

 

b) Tajemník předložil návrh cen za pronájem poslucháren a učeben v pavilonu 

IMPAKT. Kolegium podrobilo návrh kritické diskusi a dohodlo se na tom, že 

upravený návrh je třeba schválit do 24. 6. 2020.  

 Stalo se po KD: Kolegiem schválený ceník je na fakultním webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah-puvodni/vnitro/obecne/cenik.pdf  

 

c) Návrh na natáčení přednášek v zimním semestru ak. roku 2020/2021: SKAS 

navrhne 2-3 přednášky a pokud její výběr schválí příslušní sekční proděkani 

a vyučující, jejichž přednáška by měla být zaznamenána, vystaví tajemník fakulty 

objednávku. Děkan dal k úvaze, aby jedna přednáška byla natočena pomocí nové 

audiovizuální techniky instalované na fakultě.  

 

d) Kvestor UK svolal na 18. 6. 2020 do hotelu Krystal poradu tajemníků fakult.  

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah-puvodni/vnitro/obecne/cenik.pdf
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e) Stalo se po KD:  

i) Kolegium děkana schválilo přijetí pavilonu IMPAKT do užívání MFF UK. 

Současně bude o souhlas požádán Akademický senát MFF UK. Souhlas 

vedení fakulty a souhlas senátu pak budou postoupeny právnímu odboru 

UK, aby se staly podkladem pro vydání opatření rektora UK, kterým bude 

pavilon IMPAKT fakultě svěřen do správy a užívání. 

ii) Kolegium děkana vyhovělo žádosti pí A. Starostové o slevu na nájemném ve 

výši 30 % smluvního nájemného, a to za měsíce duben – červen 2020, za 

prostory obou provozoven (restaurace v malostranské budově a bufet 

v Troji). Tento krok dovolí nájemkyni požádat o finanční úlevu, kterou stát 

poskytuje v souvislosti s pandemií koronaviru.  

 

Děkan 

f) KD vzalo na vědomí informace děkana o průběhu jednání tzv. kulatého stolu pro 

akademickou obec dne 15. 6. 2020. Podstatnou část programu zabraly principy 

hodnocení vědy a rozdělování financí na vědu na příštích pět let; v diskusi aktivně 

vystupoval dr. J. Stráský, lze očekávat, že bude platným reprezentantem fakulty 

v Ekonomické komisi AS UK. Idea redistribuce finančních prostředků až na 

úroveň jednotlivých vědních oborů vyvolala rozpaky, avšak při neformální 

příležitosti dotázat se p. rektora získal prod. V. Baumruk výklad v tom smyslu, že 

obory jsou v případě MFF UK myšleny Fyzika, Matematika a Informatika, tedy 

oblasti vzdělávání - analogicky k projektům Progres.  

Informaci doplnil prod. M. Rokyta: do 30. 6. 2020 by měla UK obdržet zprávy 

mzn. panelů o hodnocení vědních oblastí, evaluační proces bude pokračovat 

vyjádřením zúčastněných fakult (do 15. 8.), závěrečnou zprávou vypracovanou 

Radou pro vnitřní hodnocení UK, kterou opět dostanou fakulty k vyjádření 

(v říjnu), a to celé má být završeno do prosince 2020. Výsledek hodnocení ovlivní 

tvorbu rozpočtu na rok 2022 a léta následující. Návrh rozpočtu na rok 2021 bude 

mírnou modifikací rozpočtu 2020. Pror. J. Konvalinka přislíbil účastníkům 

kulatého stolu, že jim poskytne svou prezentaci.  

Připravuje se zřízení strategického fondu rektora, předpokládá to souhlas VR UK 

a AS UK.  

Děkan ještě zmínil, že studentská část AS UK se velmi zasazovala o zachování 

Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV).  

 

g) Zveřejňování smluv v Registru: KD vzalo na vědomí informaci tajemníka 

o možných způsobech, jak napravit zjištěné nedostatky.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Pavilon IMPAKT 

i) (Navazuje na bod 4. a) zápisu z KD konaného 10. 6. 2020) Bohatá diskuse 

na téma původně latinského nápisu, jehož část byla v anglickém překladu 

použita nad vchod do pavilonu, přinesla zajímavé kulturní a jazykové 

poznatky. Arch. Jaroš ml. navrhne desku formátu 100x80 cm, která bude 

umístěna u schodiště pavilonu blízko vrátnice a ponese informace jak 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
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o nápisu a jeho smyslu, tak o historii stavby pavilonu. KD schválilo, 

s drobnými úpravami, text připravený vedoucím OPMK.  

ii) Prod. L. Skrbek seznámil kolegium s námětem adaptovat přes léto na 

Karlově jednu posluchárnu na pracovnu, dále přestěhovat na Karlov OFSKP  

a místnosti, které OFKSP v Troji uvolní, předisponovat fyzikální sekci.  

Děkan doporučil toto léto navržené změny neprovádět, protože situace je 

nejistá, lze těžko predikovat vývoj epidemie a z něj vyplývající vládní 

opatření. Za jiných okolností by změnu dislokace, vedoucí k umístění všech 

pracovišť děkanátu na Karlově v jedné budově, podpořil. Prod. M. Rokyta 

doporučil počkat, jak se podaří sestavit rozvrh pro zimní semestr 2020/21, a 

od této zkušenosti pak odvíjet další kroky včetně případné změny dislokace.  

Prod. J. Sgall sdělil, že by rád nechal vybavit počítači ještě další učebnu 

v pavilonu IMPAKT, kvůli výuce programování. 

Stalo se po KD: Počet počítačů v malé učebně se doplňuje z 16 na 20.  

 

b) Akademický senát fakulty požádal, aby místnost na Karlově, ve které zasedá, byla 

adaptována pro připojení na ZOOM. Prod. L. Skrbek ve spolupráci se SB zahájil 

jednání s firmou AV Media, firma nyní čeká na specifikaci požadavků. Prod. J. 

Sgall sdělil, že vedoucí SISAL pracuje na podobné úloze v rámci sekce I.  

 

c) Serverovny: KD vyslechlo orientační informaci prod. L. Skrbka o požadavcích na 

rozšíření serveroven a/nebo pořízení úplně nových, pro potřeby fyzikální sekce. 

Rozhodnutí vyžaduje důkladné, opravdu koncepční úvahy, opřené o reálné 

možnosti dislokace, lidské zdroje, řízení a spravování včetně zakomponování do 

struktury sekce a samozřejmě o možnosti vyhovět finančním nárokům na 

pořízení, provoz a správu včetně nákladů na elektrickou energii. Až dospěje sekce 

ke shodě na svých požadavcích, přednese prod. L. Skrbek návrh kolegiu děkana. 

 

d) Prod. L. Skrbek byl ve svém pátrání po volných či jen nepatrně využívaných 

prostorech na pracovištích fakulty úspěšný ve fyzikální sekci, společně s prod. V. 

Baumrukem dohodnou nové využití a potřebnou renovaci; neměla by být 

nákladná.   

 

Doc. P. Hnětynka 

e) Počítačové laboratoře pro studenty (laby) zůstanou zavřené, obnovení jejich 

provozu se plánuje se začátkem nastávajícího zimního semestru. Posluchači zatím 

otevření labů nepoptávají, ani cestou SKAS. Zájem svým dotazem projevil jediný 

student, a to student, který v karlínském labu zastával roli služby.   

 

f) Implementace Google Suite: minulý týden konečně došlo k potřebnému nastavení 

na straně CAS, tato skutečnost byla oznámena firmě Revolgy.  

 

g) Zájem o licenci na Office 365 projevila pracoviště SISAL, KDSS a KVOF; FÚUK 

se nachází ve stádiu rozhodování.   

 

Prod. M. Vlach 

h) Počítač umístěný ve vrátnici malostranské budovy a napojený na rotundu sv. 

Václava kvůli hlídání/udržování stálých teplotních a dalších podmínek v rotundě:  

prod. M. Vlach požádal doc. P. Hnětynku a vedoucího SISAL o účinný zásah, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
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když počítač vypověděl službu (včera v důsledku výpadku elektrického proudu). 

Celému kolegiu pak poslal pro informaci zprávu firmy KYBERTEC, s. r. o., 

o jejím servisním zásahu v rotundě dne 4. 6. 2020 odpoledne, z níž vyplývá, že na 

počítači docházelo „k nepředpokládaným a neodborným manipulacím s obsahem 

disku a že počítač nebyl využíván v souladu s původním zadáním“. Vedoucí 

správy budov náležitě poučí vrátné o účelu, jakému předmětný počítač slouží.  

 

i) Partnerský program: KD vzalo na vědomí informace o probíhajících jednáních 

zahrnujících také právní konzultace ohledně navrhovaných smluv s potenciálními 

partnerskými subjekty.  

 

j) Elixír do škol - spolupráce: k podpisu se připravuje smlouva o partnerství, prod. 

M. Vlach doporučil vyhovět žádosti ředitelky Ing. P. Proškové a v dokumentu 

podchytit, že Elixír do škol bude v případě volných kapacit vhodně participovat na 

didaktickém výzkumu MFF UK. KD nemělo námitky.  

 

k) Prod. M. Vlach obdržel od pivovaru připomínky k licenční smlouvě na výrobu 

fakultního/univerzitního piva; zahájí kroky k jejímu uzavření a k sepsání 

memoranda o spolupráci, jejíž hlavní náplní bude prodej a společná propagace 

nápoje.  

 

l) Kampus Hybernská: jednání s CPPT se zúčastnili děkan a prod. M. Vlach, na 

obzoru je další jednání, kvůli koncepčním otázkám, a sice schůzka reprezentace 

MFF UK, FF UK a CPPT. JM se zúčastnit nemůže, zástupce MHMP se octl 

v karanténě.  

 

m) Vedoucí Knihovny MFF UK požádal o několik grafických listů Z. Netopila, 

vytvořených při příležitosti otevření pavilonu IMPAKT; staly by se vhodným 

dárkem pro vzácné hosty fakultní knihovny. Děkan rád věnuje jeden grafický list 

osobně Mgr. J. Kučovi za jeho nadstandardní pracovní nasazení při budování 

knihovního oddělení v novém pavilonu, další list pak pro výzdobu trojského 

oddělení knihovny. Vzácné návštěvy obdaruje sám, bude-li pro to důvod a dozví-

li se o nich.   

 

n) Připravuje se nové financování institucionálních (rozvojových) plánů, nyní 

programů na podporu strategického řízení vysokých škol. Budou pravděpodobně 

pětileté, vztažené k dlouhodobému strategickému záměru vysoké školy, už 

nebudou vyhlášeny tzv. tematické okruhy; na RUK je má obhospodařovat odbor 

projektové podpory. Prod. M. Vlach informoval o záměru získat z programů 

finanční podporu nejen na Kampus Hybernská, ale i na projekty propagačně-

vzdělávacího charakteru MFF UK, podobně jako v minulých letech by tyto 

projekty a jejich správu vzal za své doc. P. Svoboda.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že dvě pracovnice HO podaly výpověď; 

na obsazení jejich pozic bude vypsán inzerát.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Czech Rocket Challenge: fakulta nevyužije nabídku na spolupráci a na podpis 

společného memoranda.  

 

b) Nakladatelství MatfyzPress má (nové) logo.   

 

c) (Navazuje na bod 2. g) zápisu z KD konaného 10. 6. 2020) Memorandum 

o partnerství mezi MFF UK a FF UK, zaměřené na rozvíjení spolupráce v oblasti 

dlouhodobého monitoringu studentů a uchazečů o studium na MFF UK, dostalo 

finální podobu a nyní ho posuzují právníci FF UK.  

 

d) Svou účast na akci Noc vědců, které se Univerzita Karlova plánuje zúčastnit jako 

celek, fakulta potvrdila; zajistí ji ale v menším rozsahu, protože Noc vědců se 

koná v pátek 27. 11. 2020 a MFF UK organizuje den předtím 26. 11. 2020 svůj 

Den otevřených dveří.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) Stříbrné promoce MFF UK budou uspořádány v sobotu 3. 10. 2020 v Refektáři. 

Sejdou se absolventi, kteří promovali před 25 lety (1995). Účast za vedení fakulty 

přislíbil prod. M. Rokyta, s dalšími členy kolegia současného i budoucího se 

dohodne prod. M. Vlach přímo.   

Stalo se po KD: Kromě Stříbrných promocí se budou konat i tzv. Zlaté promoce; 

jsou naplánované na sobotu 24. října 2020 od 12:30 hodin v Karolinu.  

 

b) Zastupování děkana fakulty během letních prázdnin je určeno takto: 

(7. – 10. 7.) prod. J. Sgall, (13. – 17. 7.) prod. V. Baumruk, (20. – 24. 7.) prod. M. 

Rokyta, (27. – 31. 7.) prod. F. Chmelík, ((3. – 7. 8.) prod. V. Kuboň, (10. – 14. 8.) 

prod. M. Vlach, (17. – 21. 8.) prod. L. Skrbek, (24. – 28. 8.) prod. J. Trlifaj.  

 

c) Výročí 70 let od popravy Milady Horákové: ve vedení fakulty výrazně převážil 

názor neupouštět ani v tomto případě od negativního postoje vůči používání 

budov a prostor fakulty k jakýmkoliv politicky motivovaným akcím. Vedení tedy 

nesouhlasilo s promítáním velkoplošného banneru na fasádu malostranské 

budovy. Organizátoři vzpomínkové akce, jejichž jménem jednal p. Michal 

Gregorini, vzali toto sdělení děkana MFF UK na vědomí. Děkan později, opět 

s podporou kolegia, odmítl vyvěšení černého praporu před malostranskou 

budovou, neboť černý prapor je na MFF UK vyvěšován výhradně na znamení 

smutku za její významné zesnulé pracovníky.  

Tragické události, spojené s osobností mimořádné české političky M. Horákové, 

si fakulta připomněla tichou pietní akcí, při které děkan položil květinu k pomníku 

obětem totalitních režimů v zahradě Ztracenka na Karlově. Více zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-pripomnela-pamatku-

milady-horakove 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-pripomnela-pamatku-milady-horakove
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/mff-uk-pripomnela-pamatku-milady-horakove
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Zasedání skončilo v 15:37 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=246349&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001995738

