
 

 

           Zápis 8. schůze kolegia děkana konané dne 16. 12. 2020  

formou videokonference 

(akademický rok 2020/2021) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň , M. Kulich, A. Líska, M. Rokyta, J. 

Sgall, L. Skrbek, M. Vlach; j. h. P. Schmidtová (do 10:20) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemník 

a) Informace o počtu zaměstnanců a studentů MFF UK s pozitivním testem na COVID-19 

a zařazených do karantény: 

      ke dni 7. 12. 2020 

 zaměstnanci: 4 pozitivní/4 v karanténě (7 ze SB, 1 ze sekce M), studenti: 0/1 

(sekce F) 

          ke dni 14. 12. 2020 

 zaměstnanci: 1 pozitivní (sekce F)/1 v karanténě (děkanát), studenti: 1 (sekce 

M)/1 (sekce I). 

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ 2021: KD se vyslovilo 

kladně k návrhu informatické sekce nominovat prof. E. Hajičovou, DrSc. Návrh 

bude předložen vědecké radě fakulty na zasedání 6. 1. 2021.   

Stalo se po KD: VR MFF UK 6. 1. 2021 projednala a podpořila návrh, aby děkan 

navrhl rektorovi UK prof. E. Hajičovou na udělení uvedené výzkumné podpory.  

 

b) Kolegium děkana projednalo návrh hodnotící zprávy MFF UK v modulu M3. 

Dokument byl uložen v podkladových materiálech. Připomínky napsal pouze 

prod. M. Vlach, který ale v diskusi během jednání sdělil, že nepovažuje své 

připomínky za natolik zásadní, aby je bylo nutné formulovat v oficiálním 

stanovisku. KD tedy přijalo hodnoticí zprávu bez zásadních připomínek, naopak 

vyjádřilo radost z vynikajícího hodnocení fakulty, kdy celková známka byla 5, 

tedy maximální možná. Děkan doporučil, aby v reakci byla zmínka o tom, že 

v bodě 3.11. zprávy se v textu píše o excelentní kvalitě bez jakékoli zmínky o 

slabinách, přitom dílčí známka v tomto bodu je 4, což vzbuzuje očekávání 

nějakého doporučení na zlepšení. Písemné stanovisko připraví prod. Z. Doležal.  

Stalo se po KD: KD per rollam schválilo stanovisko sepsané prod. Z. Doležalem.  

       

Prod. Z. Doležal a děkan 

c) Kolegium děkana se zabývalo některými detaily, které se týkají dodržování 

Směrnice děkana č. 19/2020, a shodlo se na tom, že smyslem směrnice je to, aby 
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řešitel stanovil výši nepřímých nákladů (tzv. režie) paušální sazbou FR (Flat Rate) 

ve výši 20 % z celkových přímých neinvestičních nákladů projektu v případě, 

že nemá žádné informace od poskytovatele (kromě té, že stanovení těchto nákladů 

metodou FR je povoleno), tedy zejména žádná další omezení. Jde tedy o to, aby 

řešitel svévolně nestanovil nižší procento režie, případně aby ji nepočítal ze 

základu nižšího, než jaký povoluje poskytovatel. Pokud poskytovatel povoluje 

FR, ale do základu pro výpočet procent nedovoluje začlenit některé položky, 

postupuje řešitel tak, že paušální režii 20 % stanoví z maximálního možného 

poskytovatelem povoleného základu; v takovém případě jedná v souladu se 

Směrnicí děkana č. 19/2020. Postup dle uvedené směrnice se týká i aktuálně 

řešených grantů a projektů. 

(Navazuje na bod B1a) zápisu z KD konaného 2. 12. 2020) Na děkanův dotaz, jak 

OVZS splnilo úkol umístit pro potřeby řešitelů grantů a projektů na své webovské 

stránky vysvětlující text ke směrnicím děkana, které se zabývají stanovením výše 

nepřímých nákladů; jde zejména o směrnice děkana č. 6/2016 a č. 19/2020, 

případně č. 1/2014 (o doplňkových (režijních) nákladech), sdělil prod. Z. Doležal, 

že kvůli zaneprázdnění řešením Flat Rate se bude oddělení věci věnovat teprve 

nyní.  

 

Děkan – informace z RKR 

d) „Nový Progres“ se bude jmenovat Cooperatio, jeho řešení začne 1. 1. 2022. 

Jakékoli připomínky fakult a součástí je potřeba dodat na RUK  do 10. 1., 23:59. 

Kompletní materiály jsou v úložišti KD ve složce materiálů z prosincového RKR. 

Připomínky členů vedení prosí děkan do 4. 1. 2020 do 15:00, budou 

k projednání na KD dne 6. 1. 2021. Prod. Z. Doležal zřídí ve sdíleném úložišti 

složku, kam nahraje relevantní podklady (tabulky z tzv. kulatých stolů, přehledy 

o rozdělení pracovníků fakulty podle oborů, v jakých jsou činní a jak byli 

rozděleni k projektům). 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Cena děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v akad. roce 

2019/2020: podklady byly k dispozici ve sdílené složce, doporučení komise, jíž 

jako proděkan pro studijní záležitosti předsedal, blíže komentoval prod. M. Kulich 

přímo na jednání kolegia. KD návrh komise plně akceptovalo. Udělení cen 

vyhlásí děkan na vědecké radě dne 6. ledna 2021, ocenění studenti se budou moci 

připojit na on-line konferenci VR.  

Stalo se po KD: Všichni ocenění studenti se připojili na distanční zasedání VR 

MFF UK 6. 1. 2021 a děkan tak mohl za účasti kompletní VR všem těmto 

studentům blahopřát. 

Prod. M. Kulich doporučil novelizovat statut ceny v tom smyslu, že v komisi pro 

posouzení návrhů budou koordinátoři studijních programů. Nové znění předloží 

v březnu 2021, tj. před datem pro podávání návrhů na ceny. Statut ceny obsahuje 

Směrnice děkana č. 2/2014, viz:  

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

dekana/statut-souteze-o-cenu-dekana-matematicko-fyzikalni-fakulty-uk-za-

nejlepsi-bakalarskou-a-diplomovou-praci 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-6-2016
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-19-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2014-o-doplnkovych-rezijnich-nakladech
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/statut-souteze-o-cenu-dekana-matematicko-fyzikalni-fakulty-uk-za-nejlepsi-bakalarskou-a-diplomovou-praci
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/statut-souteze-o-cenu-dekana-matematicko-fyzikalni-fakulty-uk-za-nejlepsi-bakalarskou-a-diplomovou-praci
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/statut-souteze-o-cenu-dekana-matematicko-fyzikalni-fakulty-uk-za-nejlepsi-bakalarskou-a-diplomovou-praci
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b) Plánování promocí v Karolinu a účasti funkcionářů na nich: děkan deklaroval, že 

má zatím volno ve všech dnech, ve kterých jsou promoce plánovány, a může se 

jich účastnit, v případě těch celodenních požádal o zastoupení sekčními 

proděkany podle oborů promovaných. S ohledem na PES má toto plánování velmi 

teoretický charakter.  

 

c) Nábor nových promotorů: studijní oddělení žádá sekční proděkany o nominaci 

nových, mladých a ochotných promotorů. Znalost latiny není zcela nutná, existují 

foneticky přepsané texty, které stačí přečíst. Jde o vytvoření aktivních záloh.   

 

d) Upozornění na potřebu jmenovat koordinátory: směrnice má platit od 1. 1. 2021. 

Koordinátory jmenuje děkan, očekává návrhy od příslušných proděkanů, a sice do 

22. 12. 2020.   

Stalo se po KD: Po kladném projednání v AS MFF UK byla směrnice vydána, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-22-2020 

Koordinátoři byli děkanem jmenováni 7. ledna 2021.  

 

e) Nedávný dopis studenta fakulty kriticky poukazující na nekonzistentní údaje na 

fakultním webu, konkrétně v části obsahující studijní plány pro informatiky, 

ukazuje podle prod. M. Kulicha na nutnost zásadní reorganizace obsahu 

webových stránek vztahujících se ke studiu. S výhradami autora dopisu totiž nelze 

než souhlasit. Konkrétní kroky k nápravě učiní proděkan pro koncepci studia ve 

spolupráci s garanty a koordinátorem studia informatiky, změny této části webu si 

vzal na starost prod. M. Kulich, přičemž by rád prosadil širší využívání 

redakčního systému.  

 

      Děkan 

f) Opatření děkana k harmonogramu akademického roku 2020/2021 – předpoklady 

formulované při přípravě jednání: jestliže rektor UK vydá své opatření, které 

umožní fakultám upravit své harmonogramy, KD formálně schválí návrh 

směrnice děkana, probraný na jednání kolegia 2. 12. 2020, a postoupí ho na 

program AS MFF UK dne 16. 12. 2020. Předseda senátu je informován. 

Skutečnost: opatření rektora UK vydáno dosud nebylo. Prod. V. Kuboň navrhl 

návrh děkanovy směrnice senátu i přesto předložit a pak vyčkat rektorova výnosu. 

Pokud by rektorovo opatření obsahovalo změny oproti očekávanému znění, 

předložil by děkan senátu návrh vlastní směrnice znovu, po potřebné úpravě. KD 

s tímto postupem souhlasilo. Dodatečně potvrdilo změnu v harmonogramu, 

nedávno vynucenou změnami ze strany RUK (stejný termín zápisu předmětů pro 

všechny fakulty, kvůli prostupnosti studia na UK) a schválenou poté kolegiem per 

rollam. Změnu akceptovala také předsedkyně SKAS.  

Stalo se po KD: AS MFF UK akceptoval postup navržený výše a projednal kladně 

text směrnice, který mu byl předložen. Opatření rektora (s účinností od 18. 12. 

2020) bylo vydáno resp. zveřejněno až 22. 12. 2020. Směrnice děkana č. 25/2020, 

opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021, byla následně vydána 

dne 23. 12. 2020 s účinností od stejného dne, viz: 

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

dekana/smernice-dekana-c-25-2020     

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-22-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-22-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-25-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-25-2020
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g) Udělování zápočtu z povinné tělesné výchovy: od 3. 12. 2020 je uvedeno v SIS, 

že zápočet bude udělen automaticky, neboť nebyla otevřena výuka. Prod. M. 

Kulich toto potvrdil vedoucímu KTV. Děkan doporučil prod. M. Kulichovi poslat 

studentům ještě informativní e-mail, aby nemuseli hledat v SIS. P. Schmidtová 

připomněla dohodu, že za Matfyz v pohybu bude udělován kredit za zájmovou 

tělesnou výchovu. Postup do budoucna (pro příští semestr) probere děkan 

s vedoucím KTV, vezme při tom v úvahu názor, že opět (tedy potřetí) udělovat 

tento zápočet automaticky nepokládá prod. M. Kulich za dobré/vhodné.  

Stal ose po KD: děkan požádal vedoucího KTV Mgr. T. Jaroše, aby do začátku LS 

připravil dva scénáře udělování zápočtu za TV: pro případ, že se v LS nebude TV 

vůbec v prezenční formě vyučovat, a pro případ, že se alespoň nějakou část 

semestru bude výuka TV prezenční formou konat. 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) KD vzalo na vědomí informaci, že na schůzce ohledně kofinancování grantů dne 

14. 12. 2020 za účasti děkana, vedoucích HO, ZO, OVZS, sekčních proděkanů a 

proděkana pro vědu a zahraniční styky byla diskutována strategie vykazování 

GAČR. Podklady dodá sekčním proděkanům vedoucí ZO; ekonomické detaily 

(z jakého základu se počítá 5 % převodu) je třeba v případě nejasností konzultovat 

s vedoucí HO. Vedoucí OVZS byla pověřena, aby zjistila u GAČR, zda je 

kofinancování potřeba dokládat po osobách, nebo ho stačí doložit po projektech. 

Na schůzce všichni zúčastnění konstatovali, že čas je krátký a je potřeba konat 

rychle.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD projednalo dvě varianty studie přestavby prostor o výměře cca 100 m
2
 ve 

druhém nadzemním podlaží haly v pavilonu vývojových dílen v Troji, které zatím 

slouží jako sklad elektronického praktika a příruční dílna KFNT, na kanceláře pro 

post-docs a doktorandy. První varianta počítá s vytvořením vstupní předsíně a čtyř 

kanceláří po cca 20 m
2
 a 11 pracovních míst, druhá se vstupní předsíní, jednou 

menší kanceláří pro tři osoby a velkou místností pro přibližně 11 doktorandů, tj. 

odhadem se 14 pracovními místy. Po diskusi KD doporučilo zadat přípravu 

kompletní projektové dokumentace pro obě zmíněné varianty včetně výkazu 

výměr, avšak s přihlédnutím k tomu, kdy finanční situace MFF UK investici do 

cca 6 MKč reálně umožní. V diskusi podpořil prod. Z. Doležal myšlenku 

vybudovat místnosti pro doktorandy a post-doky, prod. J. Franc se vyslovil pro to, 

aby tyto prostory byly společné pro více pracovišť, na úhradě nákladů by se 

mohla podílet fyzikální sekce. Tajemník fakulty doporučil mít od pracovišť 

konkrétní nástin, byť předběžný, reálné potřeby pracovních míst (míněno kdo a 

kde by seděl). Podle znalostí prod. L. Skrbka existuje už nyní konkrétní poptávka.  

 

Děkan 

b) KD vzalo na vědomí informaci o jednání EK AS UK dne 15. 12. 2020, které se 

mj. věnovalo využití financí z tzv. Mikuláše. KD dále diskutovalo o možnostech 
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využít finance z Mikuláše na opláštění budovy TL v Troji v situaci, kdy máme 

posudek o havarijním stavu budovy (zatéká do ní). Mimo jiné se ukazuje, že 

principy pro udílení podpory z Mikuláše prodělaly od doby svého schválení 

proměnu. Děkan slíbil, že se pokusí o tomto tématu jednat s rektorem UK na 

novoročním setkání 5. 1. 2021, na které jej rektor pozval.   

 

Prod. M. Vlach 

c) Licence na prostředky dálkové komunikace (ZOOM, cesnet): na dotaz prod 

M. Vlacha odpověděl prod. J. Sgall, že podle správců stávajících licencí se 

pravidelně používá asi 15 licencí (sdílené místnosti informatické a matematické 

sekce). Předpokládá se obnova roční licence pro 20 místností (minimum pro EDU 

licenci). Informatická sekce je připravena pružně reagovat na situaci okolo 

univerzitních licencí obojího druhu (přes cesnet i přes LF UK Plzeň). Děkan 

doporučil licence dokoupit. Protože dominantní používání spadá do informatické 

sekce, nepokládá prod. J. Sgall za potřebné finanční náklady, které nejsou nijak 

závratné, rozpočítávat mezi další uživatele. Co se týká případného prodloužení 

licencí ve fyzikální sekci, pořízených kvůli mezinárodní konferenci, prod. 

Z. Doležal bude respektovat názor prod. J. France. 

 

d) Uzavření trojstranného memoranda mezi MFF UK, CUIP a dvěma jihokorejskými 

společnostmi ve věci výroby polovodičových součástek pro satelity a spolupráce 

s jihokorejským elektronickým, dopravním a energetických průmyslem: KD 

vyslechlo podrobnou informaci prod. M. Vlacha a souhlasilo s tím, aby Ing. 

B. Joudalová pokračovala v jednáních ve smyslu jeho návrhu.  

 

e) Soutěž na realizaci tzv. tematických okruhů (TO) -  návrhy na rozdělení financí 

byly v podkladech k jednání, tabulku vyhotovil doc. P. Svoboda. Přišlo 15 návrhů 

s velkým převisem požadavků na první rok, tedy na rok 2021, a to zhruba v 

poměru 3:1 vůči požadavkům na financování v roce 2022. Doc. P. Svoboda 

oslovil některé potenciální řešitele s návrhem jejich požadavky přerozdělit, ve 

dvou případech šlo také o přesun financování z r. 2021 do r. 2022. Ve všech 

případech došlo k oboustranně dobře přijatelné dohodě. Výsledkem je návrh, 

který odpovídá zadání, tj. že celková částka, vyhrazená na každý z obou roků, činí 

400 tis. Kč. Vedení fakulty návrh považovalo za uměřený a beze změny ho 

schválilo. Projekty budou finančně podpořeny v navržené výši. Děkan poděkoval 

doc. P. Svobodovi za práci, kterou na přípravě a vyhodnocení soutěže na realizaci 

TO vykonal. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) KD schválilo děkanem nastíněnou strategii pro zařazování lektorů KTV a KJP do 

kategorie „akademický pracovník“ v závislosti na tom, zda vykonávají nejen 

pedagogickou, ale i tvůrčí práci. Vzalo při té příležitosti na vědomí, že děkan 

navrhovaná řešení obsáhle e-mailem konzultoval s JUDr. J. Stašou, předsedou 

legislativní komise AS UK.   
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Tajemník 

f) Vedení fakulty schválilo plošnou výplatu odměn pracovištím děkanátu, KTV a 

KJP formou části dalšího platu. Výši této části určí děkan s tajemníkem podle 

finanční situace na úplném konci kalendářního roku.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Děkan  

f) Pro potřeby celouniverzitní propagace mají fakulty zaslat do 15. 1. 2021 

vedoucímu odboru vnějších vztahů RUK přehled významných jubileí.  Z: prod. 

M. Vlach.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) RUK tlumočil zprávu z MŠMT, že ještě letos budou jmenováni noví profesoři 

a profesorky, oficiální dekrety jim budou předány na začátku roku 2021. Z MFF 

UK jsou mezi doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., a doc. Ing. 

Branislav Jurčo, CSc., DSc., jejichž jmenovací dekrety prezident republiky již 

podepsal: 

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

zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-

15720#from-list  

 

b) Ve spolupráci s oddělením systémů pro VaV (OSVV ÚVT UK) vytváří OVZS 

návrh sharepointového řešení pro sdílení, předávání informací a reportů 

grantových projektů v rámci MFF UK mezi následujícími subjekty: Vědec – 

OVZS – HO+ZO – vedení MFF UK. KD vzalo, s jistou skepsí, na vědomí 

podrobnější informaci prod. Z. Doležala o iniciativě RUK. 

 

c) Na programu VR MFF UK dne 6. 1. 2021 budou kromě jiného habilitační 

přednáška dr. Benjamina Vejnara a profesorská přednáška doc. Zdeňka Dvořáka.  

 

d) Projekty Start: z MFF UK je v panelu SCI pět odborníků (bez titulů: Zdeněk 

Dvořák, František Trojánek, Stanislav Hencl, Miloš Janeček a Petr Hnětynka). 

Projekt, který do soutěže Start poslala L. Uvarova (KFPP), byl z formálních 

důvodů vyřazen, protože návrh měl poslat hlavní řešitel. Probíhá odborné 

hodnocení přijatých projektů. Děkan kolegiu promítl tabulku vypracovanou dr. 

Z. Bubeníkovou. 

 

e) KD vyslechlo sdělení prod. Z. Doležala, že nechtěnou chybou OVZS se stalo, že 

dvě z žádostí řešitelů o převod financí na řešení grantu do příštího roku (obě jsou 

z matematické sekce) nebyly odeslány. Jde celkem o 100 tis. Kč. Pracovnice 

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
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OVZS situace velmi mrzí. Děkan apeloval na pečlivou kontrolu práce a na hlídání 

lhůt.  

 

 

 

Prod. M. Vlach 

f) Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty dr. Jiří Kratochvíl patří k pětici vědců, 

kteří převzali ocenění pro nejlepší tuzemské vědce Česká hlava. Cenu 

Doctorandus za technické vědy získal za výzkum v oblasti nanomateriálů 

určených pro biolékařské aplikace, více např.: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolvent-matfyzu-laureatem-

oceneni-ceska-hlava 

 

g) Dr. Jan Hubička z Katedry aplikované matematiky převzal ocenění za mimořádné 

výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, konkrétně za výzkum 

Ramseyovy teorie, a sice z rukou ministra školství ČR. Více na: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-za-hledani-radu-v-

matematickych-strukturach 

 

Děkan 

h) Na adresu děkana přišlo vyrozumění, podepsané pror. J. Roytem, o tom, že 

v soutěži o Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku se mezi oceněnými 

neumístila žádná z publikací nominovaných Matematicko-fyzikální fakultou. 

Seznam vítězných titulů je ve sdíleném úložišti kolegia děkana. 

 

i) Z jednání RKR o OP JAK: jedná se o budoucí struktuře projektu, počátkem roku 

2021 dostanou fakulty signál, aby si rozmyslely, co do OP JAK zařadit/nárokovat. 

Rektor upozornil, že stavební investice z OP JAK se nečekají, pouze finance na 

opravy a úpravy. Děkan dal kolegiu k úvaze např. stavební úpravy místností pro 

doktorandy a post-docs.  

 

j) Vnitřní hodnocení fakult podle interních pravidel Univerzity Karlovy 

(nezaměňovat s hodnocením vědy podle celostátní metodiky!) nabralo zpoždění. 

Zpráva pro fakulty nebude k dispozici dříve než v lednu 2021, na reakci pak bude 

fakultám dána třítýdenní lhůta.    

 

k) Povinnost předložit tzv. bilanční zprávu o projektech Progres za roky 2019 a 2020 

je zrušena.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Dne 10. 12. 2020 byli formálně jmenováni všichni vedoucí učitelé studijních 

skupin (VUS); kopie jmenovacích dopisů dostali sekční proděkani.    

 

Prod. M. Vlach 

b) Dne 11. 12. 2020 proběhla informativní schůzka OPMK a dr. Nápravníka, 

účastníci probrali úpravy části fakultního webu v AJ, které by měly zohlednit 

nově připravované anglické studijní programy fyzikální sekce; podle předpokladu 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolvent-matfyzu-laureatem-oceneni-ceska-hlava
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/absolvent-matfyzu-laureatem-oceneni-ceska-hlava
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-za-hledani-radu-v-matematickych-strukturach
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/cena-za-hledani-radu-v-matematickych-strukturach
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budou tyto úpravy zahrnuty do plánované zásadnější úpravy studijní a náborové 

části webu v AJ, která proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku. 

      

 

 

Prod. J. Sgall 

c) K dotazu prod. J. Sgalla  na kapacitu poslucháren pro zkoušení studentů děkan 

uvedl, že stále platí počet nejvýše 10 osob bez ohledu na velikost místnosti. Podle 

informace od pror. M. Králíčkové se vedení UK pokouší působit na MŠMT, aby 

zvážilo případnou úpravu nařízení.  

 

Děkan 

d) Disciplinární komise fakulty se prvně sešla 14. 12. 2020 a zvolila svým předsedou 

doc. RNDr. Františka Chmelíka, CSc.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

          

         Tajemník 

a) Informace z porady tajemníků konané dne 9. 12. 2020 

i) Novela zákona o odpadech má obsahovat „přílepek“, vztahující se k zákonu 

o zadávání veřejných zakázek. Stalo se po poradě: tajemník zjistil, že 

novela byla přijata dne 1. 12. 2020, zmíněný „přílepek“ platí od 1. ledna 

2021 a nestanovil přechodné období. Jeho obsah výrazně ovlivní 

administrativu veřejných zakázek a nelze očekávat, že v kladném slova 

smyslu. Vedení UK se sice na podzim t. r. přihlásilo ke strategii v nynějším 

„přílepku“ obsažené, ale nikoli jako k záležitosti povinné. Momentálně 

tajemník bližšími údaji od RUK nedisponuje, kromě informace, že Asociace 

veřejných zakázek, jejímž je Univerzita Karlova členem, vyvíjí snahu, aby 

příslušná ministerstva a ÚOHS projednaly a vydaly relevantní pokyn. 

Tajemník fakulty zatím vyhoví opatření rektora a vypracuje pro RUK 

hlášení o výběrových řízeních fakulty za rok 2020.   

Schválený text tisku č. 678 lze nalézt na webu zde: 

https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=678&ct1=0&v=SZ 

ii) V legislativním procesu se nachází „paušální příspěvek pro zaměstnance na 

stravné“, podrobnosti zatím tajemník fakulty nezná. Příspěvek je součástí 

daňového zákona.  

iii) Připravuje se změna „Vnitřního mzdového předpisu UK“, nový předpis by 

měl být účinný zhruba od poloviny roku 2021.  

iv) Ke dni 28. 2. 2021 skončí ve funkci vedoucího ekonomického odboru RUK 

Ing. P. Karaš. 

 

b) KD vyslechlo informaci tajemníka o nájemních smlouvách se společností CETIN, 

a. s. Letos v prosinci byly uzavřeny dvě smlouvy, na jejichž základě fakulta 

poskytuje firmě CETIN pronájem v budově na Malostranském náměstí. Vedle 

toho pokračuje vyjednávání o smlouvě třetí, připomínkové řízení je poměrně 

zdlouhavé, tajemník pošle text včetně právních a ekonomických námitek ze strany 

fakulty děkanovi a prod. J. Sgallovi.   

 

https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=678&ct1=0&v=SZ
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c) Informaci o studentských spolcích působících na MFF UK dostalo e-mailem celé 

KD. Odkaz na seznam spolků, zaslaný členem SKAS V. Švandelíkem, je na webu 

zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/studentska-komora-

akademickeho-senatu/studentske-spolky 

Tajemník připomněl, že své sídlo má mít spolek zakotvené podle předepsaných 

legislativních pravidel, a oficiální souhlas se sídlem na adrese MFF UK udělilo 

vedení fakulty dosud jen třem spolkům, z toho studentský je pouze Matfyzák. 

Děkan již před jednáním KD napsal V. Švandelíkovi dotaz, v jakém smyslu má 

seznam spolků chápat. 

Stalo se po KD: V. Švandelík ve své odpovědi děkanovi sdělil, že ze zmíněných 

pěti spolků je spolkem dle zákona, který potřebuje mít sídlo, pouze „Matfyzák“ a 

ten má již sídlo na adrese Ke Karlovu 3; spolek „IAESTE“ je aktuálně veden pod 

centrálou IAESTE Czech. Rep., příští rok patrně bude usilovat o vlastní právní 

subjektivitu, pak by jednání o sídle v úvahu přicházelo; „SPIE“: AS MFF UK již 

projednával případné umístění sídla, zatím však spolek není oficiálně zřízen; 

podobně „ZAZI“. „SIAM Student Chapter“ je jen částí spolku (chapter) s právní 

subjektivitou. 

 

d) KD vzalo na vědomí soupis nově vydaných opatření rektora UK.  

 

          Prod. M. Vlach 

e) S ohledem na letošní situaci se mnohé propagační akce nemohly uskutečnit, a 

proto suma dislokovaná na jejich realizaci ve stipendijním fondu fakulty - 

přibližně 430 tis. Kč z celkových 1800 tis. Kč - zůstane uspořena.  

 

f) Dotace MŠMT (zejm. ty určené pro tzv. oblast „nadaní“) na rok 2020 byly z velké 

části vyúčtovány, včetně finanční spoluúčasti, bez výrazných problémů, vratky za 

nekonané akce byly odeslány. Podle dostupných informací nejspíš nebudou pro 

následující období přidělovány dotace vůbec nebo jen ve velmi omezené míře. 

Vypsání nových programů do konce 2020 nelze očekávat. V důsledku toho hrozí 

výpadek ve finančních zdrojích zejména korespondenčním seminářům fakulty, ve 

výši odhadem 600–800 tis. Kč. Organizátoři tábora Soustředění mladých fyziků 

a matematiků proto oslovili ČEZ jako potenciálního sponzora. 

 

Děkan 

g) Podle informací z EK AS UK žádá FHS UK o restrukturalizaci svého dluhu vůči 

UK, tj. o posunutí dat splátek do tzv. „Mikuláše“. Současně FHS UK však i 

nadále deklaruje, že fakultám (Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální) bude 

splácet tak, jak bylo dohodnuto. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí, že kolegium fyzikální sekce na svém zasedání dne 10. 12. 

2020 schválilo záměr přestěhovat část Katedry geofyziky do Troje a část Katedry 

chemické fyziky a optiky v rámci budovy Ke Karlovu 3, pod podmínkou, že 

náhradou za uvolněné místnosti dostanou jmenovaná pracoviště adekvátní 

prostory. Vedení fakulty vysoce ocenilo vstřícný postoj vedoucích KG a KCHFO  

https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/studentska-komora-akademickeho-senatu/studentske-spolky
https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/studentska-komora-akademickeho-senatu/studentske-spolky
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a jejich pochopení pro snahu zlepšit dislokační uspořádání administrativního 

aparátu fakulty.   

 

b) KD vzalo na vědomí informace o stavu výběrového řízení na zhotovitele 

rekonstrukce serverovny v budově vývojových dílen v Troji a o zadání studie na 

vybudování nové serverovny v prostoru bývalých garáží v trojském areálu na 

základě podkladů připravených skupinou zaměstnanců MFF UK pod vedením dr. 

Z. Mašína.  

 

c) Probíhá jednání s týmem Mistra Stanislava Kolíbala o technických parametrech 

základu pro umístění jeho uměleckého díla před budovou vývojových dílen v 

Troji. 

 

Prod. M. Vlach 

d) Kampus Hybernská: partnerská smlouva, zakladatelská listina zapsaného ústavu 

byla schválena kolegiem rektora UK, budou na programu RKR a do konce 

kalendářního roku ještě projednány Ekonomickou komisí AS UK a předloženy 

AS UK. Prod. M. Vlach se stane koordinátorem „ScienceCentra“, MFF UK získá 

k dispozici určitou část financí z IP UK 2021, včetně pracovního úvazku na 

odbornou garanci (tu bude nejspíš zajišťovat dr. Tereza Bártlová), měla by 

vzniknout „soutěž“ na realizaci obsahu pro následující fakulty UK: MFF, PřF, FF 

UK a PedF. Vedení uvedených fakult osloví prod. M. Vlach. 

 

e) Memorandum o spolupráci mezi MFF UK a CUIP je podepsáno. Jde o smluvní 

podchycení transferu know-how a firemní spolupráce, např. práva vyjadřovat se 

ke smlouvám, práva fakulty jmenovat člena dozorčí rady u spin-off atp. 

 

f) Kariérní a poradenské centrum (KPC) 

v) GetConnected (https://www.careermarket.cz/…ted): aktuálně je zapojeno 

celkem 34 firem. 

vi) Společnost Medicomp s.r.o. obdržela za GetConnected zvláštní uznání 

poroty Národních cen kariérového poradenství (uděluje Centrum 

Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce, viz:  

https://www.dzs.cz/sites/default/files/press_release/2020-11/TZ%20-

%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20ceny%20kari%C3%A9rov%C3%A9h

o%20poradenstv%C3%AD%202020.pdf). 

 

g) Partnerský program 

i) FZÚ AV ČR, v. v. i., podrobil text společného memoranda řadě připomínek, 

proto dosud nedošlo k podpisu memoranda.  

ii) Na podpis čekají smlouvy s firmami Cimpress a Dateo, schválené jsou 

smlouvy s Kriminalistickým ústavem a ESA BIC. 

iii) Prod. M. Vlach nevyhověl požadavku Komerční banky, aby partnerství 

s MFF UK bylo uzavřeno podle její vlastní sponzorské smlouvy.  

 

h) Ve spolupráci s dr. M. Hobzou (externí právník na firemní spolupráci) byla 

připravena anglicko-jazyčná verze smlouvy o smluvním výzkumu; v příštím 

týdnu bude zveřejněna na fakultním webu. 

 

 

https://www.careermarket.cz/veletrhy/getconnected
https://www.dzs.cz/sites/default/files/press_release/2020-11/TZ%20-%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20ceny%20kari%C3%A9rov%C3%A9ho%20poradenstv%C3%AD%202020.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/press_release/2020-11/TZ%20-%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20ceny%20kari%C3%A9rov%C3%A9ho%20poradenstv%C3%AD%202020.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/press_release/2020-11/TZ%20-%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20ceny%20kari%C3%A9rov%C3%A9ho%20poradenstv%C3%AD%202020.pdf
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Vlach 

a) KD vzalo na vědomí výsledek jednání o personální obměně v roli koordinátora 

U3V (částečný úvazek): od 1. března 2021 vystřídá RNDr. Jana Kašpara, CSc., 

v této funkci doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. Agendu si předají během ledna 

a února 2021. Dále bylo dohodnuto, že dr. Kašpar bude ještě do září 2021 

koordinovat vybrané propagační činnosti.   

 

Prod. J. Sgall 

b) Ve výběrovém řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu formální a 

aplikované lingvistiky uspěla doc. B. Vidová Hladká. Děkan toto doporučení 

konkursní komise přijal a předloží návrh na jmenování doc. Hladké ředitelkou 

ÚFAL vědecké radě fakulty dne 6. 1. 2021. Zařazení tohoto bodu na program VR 

zajistí prod. Z. Doležal.   

Stalo se po KD: VR MFF UK se vyjádřila kladně k děkanovu záměru jmenovat 

doc. B. Vidovou Hladkou ředitelkou ÚFAL a děkan tak následně učinil s platností 

od 1. 2. 2021. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach 

a) e-DOD: počet zhlédnutí záznamu akce překročil číslo 1800. Natáčení krátkých 

videoukázek o fakultních pracovištích ve stylu „katedrální propagační video-

stánek“ s výhledem zveřejnění v lednu 2021 je v běhu (ve fyzikální sekci je 

natáčení z velké části hotovo, v informatické sekci ho narušila karanténa jednoho 

ze členů štábu, v matematické sekci by mělo jít podle časového plánu a bude 

pokračovat ještě po Novém roce). OPMK posoudilo první model prezentačního 

webového prostředí a vyžádalo si jeho přepracování. 

 

b) Etiketa pro univerzitní/fakultní pivo: soutěž o nejlepší návrh je uzavřena, ze 115 

přihlášek vybrala porota do nejužšího výběru 10 návrhů. Uděleno 1., 2. a 3. místo, 

oproti předpokladům také zvláštní cena poroty (zasedala 4. 12. 2020). Informace 

jsou zveřejněny na webu zde:  

https://www.matfyz.cz/…var.  

Realizován bude vítězný návrh, schůzka s jeho autory a zástupci výrobce proběhla 

9. 12. 2020. Co se týká případného pokračování spolupráce, budou v této věci 

společně jednat prod. M. Vlach, kvestor UK, ředitel VÚPS a zástupci pivovaru 

Ferdinand počátkem ledna 2021 v Benešově. Informace UK Forum, viz:  

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7754-matfyz-se-tesi-na-sve-vo-

bude-to-pekny-cislo. 

 

c) Soutěž Náboj se uskutečnila dne 11. prosince 2020 v elektronickém provedení, 

viz: 

https://math.naboj.org/ 

 

d) Na konec ledna 2021 se připravuje elektronický veletrh vysokých škol, organizuje 

ho server Vysokeskoly.cz. Po delším zvažování potvrdilo OPMK účast fakulty. 

Výhodou je, že bude možné využít už pořízené materiály (např. záznam DOD), a 

https://www.matfyz.cz/clanky/pekny-cislo-naslo-svoji-tvar
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7754-matfyz-se-tesi-na-sve-vo-bude-to-pekny-cislo
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7754-matfyz-se-tesi-na-sve-vo-bude-to-pekny-cislo
https://math.naboj.org/
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tak zvýšit jejich propagační dosah. Podobně se fakulta v lednu zúčastní on-line 

verze veletrhu Gaudeamus a celouniverzitní části Congroo Fair (On-line veletrh 

vysokých škol a univerzit v ČR a SR). 

 

e) Nadále běží rozšířená webová reklama fakulty, včetně serverů pro studenty; těší 

se značné „návštěvnosti“, byť bez primárního vztahu k činnosti MFF UK (např. 

Rozbor-dila.cz) 

 

f) Programová rada České televize schválila druhou sérii pořadu Datová Lhota, ještě 

je nutný souhlas Ekonomické rady ČT. 

 

g) Nakladatelství MatfyzPress 

i) Vydavatelská práva na The Little Book of Cosmology: smlouva je uzavřena.  

ii) Získání práv na vydání dalších titulů (100 revolučních objevů a 

Experimenty, které utvářely historii) je v jednání.  

iii) Vydání českého překladu publikace Jaderná fyzika (titul byl vydán v 

Moskvě ve spolupráci s SÚJV v Dubně) se komplikuje, protože kniha 

obsahuje ilustrace a fotografie, jejichž použití není v EU možné bez získání 

příslušné licence. 

iv) Jsou připraveny autorské smlouvy na případné vydání knihy k seriálu 

Genius Einstein (National Geographic). 

 

h) V souvislosti s blížícím se 70. výročím existence MFF UK proběhlo jednání 

s redakcí časopisu Vesmír; dosavadní dlouhodobá spolupráce v oblasti propagace 

pokračuje, poprvé také formou propagačních bannerů na webových stránkách 

časopisu, slibně se rýsuje spolupráce s Československým časopisem pro fyziku. 

 

i) Některé články z Matfyz.cz (zejm. příspěvky autorky doc. Ivany Stulíkové) začal 

pravidelně přebírat server Sciencemag.cz s odkazem na fakultní stránky, 

i s případným doplněním o další informace z MFF UK, např.: 

https://www.matfyz.cz/clanky/vzdorujici-mpembuv-jev 

 

j) Cenami a článkem na Matfyz.cz podpořilo OPMK probíhající Matfyzáckou 

šifrovačku pořádanou spolkem Matfyzák, viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/matfyzacka-sifrovacka-pokracuje 

 

k) Rozhovor s doc. J. Kalbáčovou Vejpravovou v Deníku N: 

https://denikn.cz/497767/vedu-delam-kdyz-nevim-co-delam-kdyz-vim-co-

elam-neni-to-veda-rika-experimentalni-fyzicka/ 

 

l) Rozhovor s dr. P. Žilavým o hybridní výuce na MFF UK: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/635-technicky-vizionar-z-matfyzu-

ocekavam-pozadavky-na-hybridni-vyuku 

 

m) Vyšlo několik zajímavých popularizačních a informativních článků, např.: 

i) https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/antiferomagneticka-pamet-

pripomina-lidske-neurony  

ii) https://www.matfyz.cz/clanky/studium-financni-matematiky-a-statistiky-je-

sazkou-na-jistotu 

https://www.matfyz.cz/clanky/vzdorujici-mpembuv-jev
https://www.matfyz.cz/clanky/matfyzacka-sifrovacka-pokracuje
https://denikn.cz/497767/vedu-delam-kdyz-nevim-co-delam-kdyz-vim-co-elam-neni-to-veda-rika-experimentalni-fyzicka/
https://denikn.cz/497767/vedu-delam-kdyz-nevim-co-delam-kdyz-vim-co-elam-neni-to-veda-rika-experimentalni-fyzicka/
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/635-technicky-vizionar-z-matfyzu-ocekavam-pozadavky-na-hybridni-vyuku
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/635-technicky-vizionar-z-matfyzu-ocekavam-pozadavky-na-hybridni-vyuku
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/antiferomagneticka-pamet-pripomina-lidske-neurony
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/antiferomagneticka-pamet-pripomina-lidske-neurony
https://www.matfyz.cz/clanky/studium-financni-matematiky-a-statistiky-je-sazkou-na-jistotu
https://www.matfyz.cz/clanky/studium-financni-matematiky-a-statistiky-je-sazkou-na-jistotu
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iii) https://www.matfyz.cz/clanky/ozonova-dira-je-nejvetsi-za-poslednich-

nekolik-let 

iv) https://www.matfyz.cz/clanky/seismicka-aktivita-v-italii-pod-

drobnohledem-vedcu-z-matfyzu 

v) https://www.matfyz.cz/clanky/maso-online-zna-viteze 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Prod. M. Vlach 

a) „Dobrovolnická výzva: vzdělávání v době COVIDu“ doc. V. Žáka, doc. J. 

Robové, dr. T. Hannemann a Ing. V. Fišerové ohledně on-line doučování žáků 

i další pomoci žákům zejména základních škol, kteří prodělávají distanční výuku, 

našla kladnou odezvu u 41 voluntaristů z MFF UK, z toho 14 z učitelských oborů 

(nejčastěji aprobace matematika - fyzika) a dalších 10 z neučitelských fyzikálních 

oborů. O aktivitě vznikne souhrnný článek, OPMK pošle informaci také odboru 

vnějších vztahů RUK. Zmíněná výzva byla zveřejněna na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dobrovolnicka-vyzva-

vzdelavani-v-dobe-covidu  

 

b) Fakultní kalendáře na rok 2021 jsou vyrobeny a distribuovány, podobně tak 

fakultní - převážně elektronické - novoročenky. 

 

c) MŠMT pracuje na koncepci PR zaměřené na získávání učitelů v „hynoucích“ 

oborech a aprobacích, věc dostal na starost Mgr. Jakub Drbohlav, jednal už mj. 

s doc. C. Bromem, angažuje se např. také nový předseda Elixíru do škol Mgr. 

Jaroslav Jirásko. Zdrojem potřebných financí by měl být projekt OP JAK. 

Podrobnosti zjišťuje prod. M. Vlach. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby 

záležitost sledoval jako proděkan pro koncepci studia.  

 

Prod. J. Sgall 

d) Prod. J. Sgall by ocenil, kdyby OVZS upozornilo řešitele projektů GAČR, jejichž 

trvání bylo prodlouženo na rok 2021, že musejí nyní podat dílčí zprávu; termín 

pro tuto povinnost předchází lhůtu pro odevzdání zprávy závěrečné! OVZS zjistí, 

jaký postup předepisuje Grantová agentura ČR, a poté bude informovat řešitele. 

Z: prod. Z. Doležal.   

 

Tajemník 

e) Tajemník informoval, že jako obvykle touto dobou vyzval pracoviště, aby poslala 

své požadavky na kartu k cestovnímu pojištění, jakkoli je momentálně těžké 

odhadnout četnost zahraničních cest v roce 2021. 

 

Děkan 

f) Jednání AS MFF UK dne 16. 12. 2020: pozvánku obdrželo vedení fakulty jako 

obyčejně e-mailem. KD vzalo na vědomí, že děkan požádal dr. D. Bednárka, 

předsedu rozvrhové komise fakulty, aby senát seznámil se strategií přípravy 

rozvrhu na letní semestr.  

 

https://www.matfyz.cz/clanky/ozonova-dira-je-nejvetsi-za-poslednich-nekolik-let
https://www.matfyz.cz/clanky/ozonova-dira-je-nejvetsi-za-poslednich-nekolik-let
https://www.matfyz.cz/clanky/seismicka-aktivita-v-italii-pod-drobnohledem-vedcu-z-matfyzu
https://www.matfyz.cz/clanky/seismicka-aktivita-v-italii-pod-drobnohledem-vedcu-z-matfyzu
https://www.matfyz.cz/clanky/maso-online-zna-viteze
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dobrovolnicka-vyzva-vzdelavani-v-dobe-covidu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dobrovolnicka-vyzva-vzdelavani-v-dobe-covidu
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g) Harmonogram jednání kolegia děkana považuje děkan za schválený, termíny jsou 

na webu:   

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

 

h) Děkan uvažuje o svolání krizového štábu, své rozhodnutí oznámí 17. 12. 2020.  

Stalo se po KD: Krizový štáb jednal před koncem roku dvakrát, shrnutí situace od 

21. 12. 2020 a pak po 27. 12. 2020 vzápětí uveřejnil na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus 

 

Zasedání skončilo v 13:01 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

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

