
 

 

           Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 9. února 2022  

via zoom 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, L. Skrbek,  

jako hosté O. Čepek a V. Švandelík (SKAS), druhý ze jmenovaných do 10:27. 

Omluveni: J. Sgall, B. Svobodová, M. Vlach 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 9:00. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice, děkan 

a) Covid-19 

i) Počet nahlášených pozitivních testů v uplynulých 7 dnech (od 2. do 8. 2.): 

17 zaměstnanců a 4 studenti, celkem 21 osob. Děkan promítl tabulku 

shrnující nahlášené údaje za období od 1. 11. 2021 do 8. 2. 2022. Jakkoli 

jsou čísla do určité míry jen orientační, jeví známky klesající tendence.  

ii) Samotestování zaměstnanců skončí 18. 2. 2022.  

 

 

   

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD vzalo na vědomí návrh harmonogramu pro podávání grantových přihlášek do 

soutěží GAČR a Primus, jak byl předložen v materiálech, a schválilo interní 

fakultní termíny: návrhy projektů GAČR do 24. 3. 2022, návrhy projektů Primus 

do 8. 4. 2022. Dne 11. 3. 2022 se koná webinář k nové soutěži GAČR. KD 

doporučilo, aby prod. Z. Doležal doprovodil instrukce potenciálním žadatelům 

vhodným komentářem; týkat by se měly mj. toho, že přihlášky budou 

pracovnicím OGAP přístupné (jen) pro čtení, a také faktu, že OGAP pracuje již 

delší dobu personálně poddimenzované, takže projevy tolerance a přívětivosti při 

jednání s jeho pracovnicemi by jistě přispěly ke klidu na obou stranách. Viz také 

body sub B1d a B5a) tohoto zápisu.  

Stalo se po KD: Děkan poslal 10. 2. 2022 kolegiu link na opatření Grantové 

agentury ČR přijatá kvůli Covid-19 v roce 2022, viz:  

https://gacr.cz/opatreni-prijata-kvuli-covid-19-pro-rok-2022/ 

 

b) (Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného dne 26. 1. 2022.) Příprava na 

očekávanou ministerskou výzvu k registraci do soutěže Dioscuri Centres of 

Scientific Excellence in the Czech Republic: KD vzalo na vědomí materiály ze 

sekcí a aktuální informace prod. Z. Doležala, jejichž jádro spočívá ve sdělení, že 

konkrétních informací se stále nedostává, přinejmenším co se týká podmínek 

soutěže. RUK od fakulty dle aktuálních informací očekává jen jeden návrh, a to 

do 21. 2. 2022. Po diskusi děkan požádal, aby mu sekční proděkani (nepřítomného 

https://gacr.cz/opatreni-prijata-kvuli-covid-19-pro-rok-2022/
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prod. J. Sgalla zastupoval na jednání KD doc. O. Čepek) předložili do 17. 2. 2022 

návrhy sekcí. Kolegium se k nim pak vyjádří per rollam 18. 2. 2022.   

 

c) KD vzalo na vědomí informace o projednávání Záměrů rozvoje vědních oblastí 

Cooperatio vědeckými radami součástí UK a schválilo kroky, navržené 

k zapracování připomínek VR MFF UK, k návrhům Záměrů oblastí Mathematics, 

Physics a Computer Science. Vědecká rada fakulty věc důkladně prodiskutovala, 

z odborného hlediska záměrům nic nevytkla, ale doporučila text pečlivěji 

stylizovat a editovat ho i po formální stránce; bude připojen abstrakt. Do pátku 11. 

2. 2022 požádal prod. Z. Doležal členy KD o připomínky/úpravy, a sice do 

sdíleného dokumentu v úložišti materiálů. Výslednou verzi Záměrů pak předloží 

vědecké radě fakulty na zasedání 2. 3. 2022, poté, kdy se s nimi seznámí děkan.  

 

d) Personální situace na OGAP: vybraná pracovnice oznámila v den nástupu, že svůj 

úmysl pracovat na MFF UK změnila, a tedy nenastoupí. Tento stav je třeba 

urgentně řešit, jinak bude ohroženo podávání grantů GAČR a Primus. Vzhledem 

k malé úspěšnosti náboru prostřednictvím inzerátu navrhla vedoucí oddělení GAP 

využít personální agenturu. Námět byl konzultován s děkanem a tajemnicí, stejně 

jako oni s ním souhlasilo i KD. Na doporučení prod. M. Kulicha uvědomí prod. Z. 

Doležal pracoviště fakulty o obtížné situaci, nejlépe při obesílání instrukcemi 

stran podávání projektů.  

 

Děkan 

e) Nominace na cenu Neuron lze podávat do 31. 3. 2022. Zdá se, že nominovat 

nemusí výhradně děkan, ale že návrh může podat kdokoli z akademické a vědecké 

obce fakulty. Pokud by měla být učiněna nominace právě jím, přijímá děkan 

návrhy, spolu s vyjádřením/podporou sekčního proděkana, do 30. 3. 2022. 

Kolegium věc projednávat nemusí. E-mail od pí Vondrákové byl mezi materiály.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Návrh opatření děkana k závěrečným pracím v „minoru": po konzultaci prod. 

V. Kuboně s právníky vznikly dvě verze. Po diskusi KD přijalo návrh, že děkan 

spolu s prod. V. Kuboněm dopracují verzi, která je bližší názoru právniček RUK, 

a předloží ji pro informaci akademickému senátu fakulty na jeho únorové jednání. 

Kolegium nemá proti vydání tohoto opatření námitky, protože věcně ho 

akceptovalo již před měsícem. Bc. V. Švandelík v zastoupení předsedy SKAS 

doporučil doprovodit opatření stručným návodem, který by pomohl studentům 

fakulty výnos rychle pochopit.    

 

Prod. M. Kulich, děkan 

b) Způsob výuky v nadcházejícím letním semestru se bude podobat tomu v semestru 

zimním, důraz bude kladen na prezenční výuku, s možností umožnit v okrajových 

situacích hybridní formu. Výuka tělesné výchovy by mohla být posunuta o jeden 

či dva týdny, děkan to jako otázku předloží krizovému štábu fakulty.  
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Stalo se po KD: Informace k začátku výuky v letním semestru 2021/2022 včetně 

podmínek pro vstup do budov fakulty a dopisu proděkana pro studijní záležitosti 

jsou na „covidové“ stránce, viz: 

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

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice, děkan 

a) Cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA: úplné znění smlouvy bylo kolegiu 

k dispozici mezi materiály. Ze strany pojišťovny bylo potvrzeno, že roční karta se 

vztahuje také na soukromé cesty jejího držitele. 

 

b) Ceníky platné pro krátkodobé nájmy s účinností od 1. března 2022 a pro 

garsoniéry s účinností od 1. května 2022: pí tajemnice předložila návrh upravený 

ve smyslu připomínek členů vedení, kolegium tuto verzi schválilo.  

 

c) Vedení schválilo žádost Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK o finanční 

výpomoc ve výši 100 tis. Kč.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí zprávu hodnoticí komise veřejné zakázky „Výměna fasád 

a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK“. Komise doporučila 

vybrat jako zhotovitele firmu Auböck a podepsat s ní smlouvu o dílo. 

Stalo se po KD: Smlouvu o dílo se zhotovitelem podepsal děkan dne 11. 2. 2022.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod B1d tohoto zápisu, na diskusi o zapojení personálních agentur 

při obsazování pracovních míst na děkanátu.) Děkan měl původně v úmyslu 

zařadit na program jednání obecnou debatu, avšak mezitím nastala situace 

vyžadující konkrétní řešení. Služby profesionální personální agentury využije 

fakulta nejprve pro OGAP, a pak, přinese-li to žádoucí výsledek, také pro OFS. 

Děkan dále nastínil strategii pro tvorbu rozpočtu děkanátu a podpořil zvýšení 

mezd administrativních pracovníků. Pracovní nabídky nenacházejí potřebnou 

odezvu mj. také kvůli výši mezd. (Kompenzace formou odměn není nároková.) 

 

b) Po projednání KD per rollam vydal děkan Opatření č. 6/2022, stanovení tarifního 

rozmezí a výše osobního ohodnocení, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-6-2022  

 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-6-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-6-2022
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6. PROPAGACE 

 

Pověř. prod. M. Vlach 

          Bez příspěvku.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) (Navazuje na bod B7ai zápisu z KD konaného 24. 11. 2021.) KD vzalo bez 

připomínek na vědomí, že děkan určuje do role fakultního pověřence pro 

institucionální odolnost pí tajemnici Ing. Blanku Svobodovou. O určení pověřence 

požádal rektor UK na základě svého opatření č. 43/2021, zvyšování institucionální 

odolnosti Univerzity Karlovy, viz: 

https://cuni.cz/UK-11424.html 

 

b) Oficiální překlad vnitřních předpisů do AJ (děkanův e-mail z 7. 2. 2022 ohledně 

překladu fakultního statutu): děkan informoval o výměně informací s doc. 

Chromou z FF UK a vedoucí KJP na MFF UK dr. M. Bubeníkovou. Názory 

překladatelů jsou rozličné, jen těžko lze na UK dospět k jednotnosti. Fakulta si 

může určit jí vyhovující překlad některých pojmů sama, ale musí jej pak důsledně 

dodržovat ve všech dokumentech (typicky na webu). Děkan nahraje do 

společného úložiště česko-anglický slovníček pojmů v univerzitních předpisech, 

k průběžným revizím členů KD. Dr. M. Bubeníková sestavuje vlastní slovníček 

pro fakultu.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Sestavování habilitačních komisí a hodnoticích komisí ke jmenování profesorem: 

návrhy typicky podává vedoucí uchazečova pracoviště, nově je do procesu vřazen 

krok, ve kterém OVZS potvrdí navrhovateli, že jeho návrh bude předložen ke 

schválení vědecké radě fakulty, a ujistí se, že osoby navržené za předsedu a členy 

komise jsou se svým jmenováním srozuměny. 

 

b) OGAP odeslalo zprávy o řešení projektů GAČR, GAUK, MŠMT, MZ, MV. 

Během února budou odeslány zprávy za projekty Primus, Progres a UNCE.  

 

Děkan 

c) Byla zveřejněna předběžná data výzev ERC grantů 2023, více viz: 

https://www.dzs.cz/clanek/byl-zverejnen-predbezny-kalendar-vyzev-evropske-

rady-pro-vyzkum-na-rok-2023  

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates 

 

d) Dne 31. 1. 2022 podepsal při své cestě do Helmholtz-Zentrum Dresden-

Rossendorf (HZDR) rektor prof. T. Zima memorandum o spolupráci UK s tímto 

https://cuni.cz/UK-11424.html
https://www.dzs.cz/clanek/byl-zverejnen-predbezny-kalendar-vyzev-evropske-rady-pro-vyzkum-na-rok-2023
https://www.dzs.cz/clanek/byl-zverejnen-predbezny-kalendar-vyzev-evropske-rady-pro-vyzkum-na-rok-2023
https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
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výzkumným pracovištěm. Ředitel Dr. Schmidt projevil zájem i o spolupráci v 

oblasti laserové fyziky či v dalších oblastech, které se mohou týkat MFF UK. 

Děkan požádal prod. J. France, aby tuto informaci rozšířil mezi případnými 

zájemci.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Termín rektorského sportovního dne 2023: většina fakult se kloní k datu 17. 

května. 

Stalo se po KD: UK nakonec zvolila termín 10. 5. 2023, protože 17. květen už 

spadá do zápočtového týdne, a to představuje na některých fakultách problém.  

 

Děkan 

b) Úvodní kurs na Albeři je naplánován na dobu od neděle 28. srpna do úterý 6. září 

2022. Organizačním záležitostem (program, počet kursů podle studijních 

programů, přihlášky atd.) se bude věnovat prof. L. Pick.  

 

c) (Navazuje na bod B2a zápisu z KD konaného dne 26. 1. 2022.) Harmonogram 

příštího akademického roku: RUK souhlasí s tím, že na MFF UK bude výuka 

zahájena ve čtvrtek 29. 9. 2022 a výuka v letním semestru poběží do pondělí 22. 

5. 2023 včetně; zkouškové období tím započne o den později, ale zato se získá o 

jedno pondělí navíc (státní svátky „ukrajují“ pracovní dny). 

 

d) Dorazil přípis prof. M. Králíčkové (čj. UKRUK/27385/2022) vztahující se 

k poplatkům za studium v cizím jazyce. Bylo doručeno via ESSS a předáno 

vedoucí STUD s žádostí o vyřízení příslušným proděkanem.  

 

Prod. V. Kuboň 

e) Dne 24. 2. 2022 od 10:00 se na PřF UK uskuteční setkání vedení a didaktických 

pracovníků MFF UK a PřF UK se zástupci MŠMT na téma reformy pregraduální 

přípravy učitelů. Za vedení MFF UK se zúčastní děkan a prod. V. Kuboň, pozváni 

jsou rovněž garanti didaktických programů a vedoucí didaktických pracovišť. 

Podle informace, kterou dostal včera prod. V. Kuboň od proděkanky PřF UK, 

organizátoři předpokládají širší účast, např. ředitelů fakultních škol; není 

vyloučené, že existuje průnik fakultních škol MFF UK a PřF UK, a proto děkan 

doporučil prod. V. Kuboňovi, aby seznam ředitelů konzultoval s dr. D. 

Mandíkovou.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice, děkan 

a) RUK zvažuje zvýšit od 1. 1. 2023 také hranici pro kategorii „nehmotný majetek“ 

(software apod.), ze 60 tis. na 80 tis. Kč. Oficiální informaci slibuje podat 

přibližně do měsíce. 

 



KD MFF UK 9. února 2022 

Čj. UKMFF/49077/2022 

 

6 

 

b) Pojištění odpovědnosti a majetku fakulty: KD vzalo na vědomí informaci, že 

tajemnice jedná s makléřkou o aktualizaci pojistných částek. Snaha je řešit změny 

formou dodatku ke stávající pojistné smlouvě.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stav rozpracovaných stavebních akcí 

i) Rekonstrukce tzv. rotundy na MS probíhá podle harmonogramu. 

ii) Rekonstrukce zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3 nabírá 

další zpoždění, dodavatel patrně podcenil rozsah úkolu.  

iii) Oplocení kurtu na Albertově: dodavatel přislíbil zhotovit/dohotovit na 

přelomu měsíců února a března 2022.  

iv) K dotazu prod. Z. Doležala stran adaptace místnosti v Troji informoval 

prod. L. Skrbek o probíhajících jednání s dodavatelskou firmou.   

 

Pověř. prod. M. Vlach 

b) Ing. Z. Šedina sdělil, že výsledek činnosti nakladatelství MatfyzPress v roce 2021 

je vyjádřen kladným číslem (23 tis. Kč).   

 

c) RUK potvrdil termín Setkání partnerů MFF UK, a sice pondělí 30. 5. 2022. Akce 

se bude konat ve Vlasteneckém sále Karolina, od 17 do 20 hod. Účast přislíbila 

rektorka UK, pror. M. Vlach, z fakulty dále děkan doc. Rokyta a doc. M. 

Nečaský.  

 

d) Prod. V. Dolejší připomněl úvahy, že by (nejen) katedry mohly zadávat do 

nakladatelství MatfyzPress zakázky; dobrým předpokladem pro to by ovšem byla 

znalost, co vše může nakladatelství po technické stránce nabídnout. Děkan sdělil, 

že zatím probíhá ekonomicky orientovaná diskuse o další existenci nakladatelství, 

účastní se jí vedoucí nakladatelství, tajemnice fakulty a vedoucí hospodářského 

oddělení.  

 

e) Tzv. industriální student: jednání pokračují, Mgr. Chráska poslal druhou verzi 

připravovaného opatření děkana. V případě pilotní spolupráce indického studenta 

s firmou UNITY (dříve Weta) došlo k mírnému neladu, neboť nezávisle na MFF 

UK jednalo s touto společností také CUIP/CPPT RUK. 

 

f) Kursy „soft skills“ na letní semestr tohoto akademického roku, pořádané 

oddělením firemní spolupráce (OFS): probíhá příprava, výsledek v podobě plánu 

dostane kolegium děkana na vědomí.  

 

g) Web a databáze ke zveřejňování inzerátů pro účastníky/členy Partnerského 

programu a ke Dnům firem: schůzka zabývající se přípravou se uskutečnila 7. 2. 

2022.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 



KD MFF UK 9. února 2022 

Čj. UKMFF/49077/2022 

 

7 

 

Pověř. prod. M. Vlach 
a) Referent na OFS: na inzerát zatím nereflektoval výrazně vhodný uchazeč, hledání 

trvá dál. Absence kvalifikované pracovní síly již začíná ohrožovat nejen přípravu 

kurzů soft-skills na letní semestr, ale hlavně plánovaný Den firem. Pověř. prod. 

M. Vlach a vedoucí OFS připravují krizové řešení spočívající v najmutí externího 

pracovníka, který by po přechodnou dobu s agendou vypomohl.   

 

Tajemnice  
b) KD vzalo na vědomí informaci, kterou tlumočil děkan, totiž že na základě 

podnětů a zkušeností některých zaměstnanců byl poupraven formulář ke zdravotní 

prohlídce.  

 

Prod. J. Franc 

c) Na dotaz prod. J. France sdělil děkan, že úhrada plateb za zdravotní prohlídky 

zaměstnanců je možná a měla by být účtována na vrub provozních prostředků 

pracovišť.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Pověř. prod. M. Vlach (korespondenčně) 

a) Závěry schůzky zástupců MFF UK a FF UK týkající se inovativního 2. modulu 

šetření v rámci dlouhodobého monitoringu studentů a uchazečů na MFF UK se 

dají shrnout do následujících bodů:  

i) bude vytvořen modul pro 4. ročníky SŠ,  

ii) oslovení Fakultních škol + cca 10 nefakultních škol,  

iii) podstatný výtah ze závěrečné zprávy bude poskytnut i Fakultním školám 

MFF UK do šetření zapojených zapojeným. Schůzky se za fakultu zúčastnili 

také dr. Michal Žák a doc. Stanislav Daniš.  

Kompletní závěry z jednání jsou členům vedení k dispozici ve společném úložišti. 

 

b) Dne 11. 2. 2022 proběhne celodenní soutěž Fyziklání; situace je průběžně 

konzultována s děkanem fakulty, dne 2. 2. 2022 bylo po delším zvažování 

definitivně rozhodnuto konat akci prezenčním způsobem. Většinu potřebných 

kroků administrativně zajišťuje OPMK. Prověřeno bylo pojištění MFF UK pro 

tento případ, připravena je smlouva, pořadatelé zabezpečí protiepidemická 

opatření; vzhledem k velikosti haly PVA Letňany se riziko nákazy jeví jako 

relativně přiměřené. 

 

c) Dne 15. 2. 2022 proběhne plánované vysílání Jeden stream s informatikou 

a matematikou. V loňském roce se uskutečnil Jeden stream s fyzikou, po 

zkušenostech z něj budou letos přednášky kratší, zhruba 25minutové, opět 

s možností interaktivních dotazů. V přípravě témat došlo letos na straně 

přednášejících k určitému zdržení, což zdržuje včasnou propagaci. 

 

d) Prezenční veletrh Gaudeamus: UK jako celek se akce nezúčastnila, MFF UK se 

na něm prezentovala samostatně a s pozitivním vyzněním. Akci navštívilo 

odhadem 10 tis. návštěvníků, rozdáno bylo na 500 informačních brožur 

a přibližně 1000 letáků s informacemi o studijních programech fakulty. Přestože 
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byl fakultní stánek skromný, umístil se v hodnocení návštěvníků na 9. místě, a to 

v konkurenci velkolepěji pojatých prezentací ČVUT a dalších vysokých škol.  

 

e) On-line veletrh Na Karlovku přílišný zájem nevzbudil, na fakultním chatu bylo 

připojeno pouze 7 diskutujících, z tohoto hlediska lze tedy akci hodnotit jako 

podprůměrnou, byť OPMK splnilo všechny požadavky stanovené rektorátem UK.   

 

f) OPMK se osobou svého vedoucího Mgr. L. Veverky zapojilo do (ideových) 

příprav technických změn fakultních formulářů. Oddělení oslovila v této věci pí 

tajemnice.  

 

g) Experimentálně a za zvýhodněných podmínek byla zadána inzerce studia na MFF 

UK v pražském metru (formát lepených tabulí na sklech u vchodů soupravy, na 

trasách A C). 

h) Na MŠMT bylo zasláno vyúčtování dotace na podporu nadaných studentů za rok 

2021 včetně závěrečných zpráv. Vyúčtování soutěží má lhůtu 15. 2. 2022. 

 

  

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) AS UK na svém zasedání 4. 2. 2022 volil nové vedení AS UK a předsedy 

senátních komisí a také se vyjadřoval k návrhům rektorky Králíčkové na 

jmenování prorektorů UK. Předsedou ekonomické komise AS UK se stal doc. C. 

Brom, oba prorektoři za MFF UK byli schválení velkou většinou hlasů: prof. T. 

Skopal 51-0-1, doc. M. Vlach 52-0-0). Nové KR UK již zahájilo práci, viz: 

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8262-nove-kolegium-rektorky-jiz-

resilo-prvni-ukoly-jako-tym 

  

Prod. V. Kuboň 

b) KD vzalo na vědomí informace o problémech s kontrolní zprávou týkající se 

doktorského studia Obecné otázky matematiky a informatiky. Věc doplnil svým 

komentářem děkan.  

 

c) Spolupráce s firmou Revolgy (implementace G suite). KD vzalo na vědomí, že po 

několika letech neúspěšných jednání bylo dohodnuto spolupráci ukončit. Věc 

komentovali děkan a proděkani Z. Doležal a M. Kulich.   

 

d) Demonstrace a srocování se občanů na Malostranském náměstí svým hlukem ruší 

a znepříjemňují práci v budově MFF UK. V současné době jsou shromáždění 

pořádaná uskupením Chcípl PES na ohlášena dobu od 9. do 22. 2. t. r. Ze strany 

fakulty by se dalo leda žádat o změření hluku hygienickou stanicí, a pokud by 

měření ukázalo na překročení norem, napsat upozornění/stížnost na Magistrát. 

Stalo se po KD: Firma na měření hluku byla objednána a změřila hladinu hluku 

v S11 dne 18. 2. 2022. Výsledky použije děkan jako přílohu dopisu primátorovi hl. 

m. Prahy. 

 

Prod. Z. Doležal 

e) Vznikla nová komise Akademického senátu UK, a sice zaměřená na vědu.  

 

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8262-nove-kolegium-rektorky-jiz-resilo-prvni-ukoly-jako-tym
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8262-nove-kolegium-rektorky-jiz-resilo-prvni-ukoly-jako-tym
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Zasedání skončilo v 11:58 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 


