
           Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 9. března 2022  

via zoom 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek, M. Žák; V. Kuboň 

a M. Kulich od 10:45 

j. h. F. Zajíc do 12:00 

Omluveni: B. Svobodová (porada tajemníků na RUK) 

 

Jednání bylo zahájeno v 9:30 hodin.  

 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Děkan 

a) Dr. Michal Žák se jako nový proděkan pro PRopagaci ujal své funkce 1. 3. 2022, děkan 

ho přivítal na jeho první schůzi KD v pozici člena vedení a současně mu poblahopřál 

k úspěšné habilitaci před VR MFF UK.   

 

b) Situace na Ukrajině  

i) Pozastavení smluvní spolupráce MFF UK s ruskými vědeckými institucemi (dopisy 

v materiálech VaV).  

ii) Ukončení spolupráce ČR s SÚJV Dubna, viz: 

https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-ke-spolupraci-cr-se-sujv 

iii) Postoj CERN: úplné ukončení spolupráce s ruskými institucemi není momentálně 

na pořadu dne, další jednání v CERN je ohlášené na 25. 3. 2022.  

iv) Materiální pomoc běžencům: iniciativa KFPP využít ve fyzikální sekci prostory 

respiria jako místo pro dočasné uskladnění/sběr oblečení, zdravotnického materiálu 

apod. vyřídili děkan a tajemnice.   

v) Krizový štáb UK pro Ukrajinu vede kancléř. Nadační fond Univerzity Karlovy 

vyhlásil sbírku finančních prostředků na podporu studentů, zaměstnanců a jejich 

rodin, kteří se v důsledku konfliktu na Ukrajině ocitli v obtížné socio-ekonomické 

situaci. Transparentní účet: 556677359/0800.  

vi) Další informace byly v podkladech nebo se jimi zabývaly body ze studijní agendy.   

 

c) Epidemická situace na MFF UK: pokles počtu nemocných se zastavil, čísla jsou prakticky 

konstantní (18 a 15 za minulé dva týdny). Celkový přehled promítl děkan.  

Stalo se po KD: Doporučení vyplývající z vládních opatření pro dobu po 14. 3. 2022 uvedl 

fakultní krizový štáb na „covidové“ stránce webu, viz: 

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

 

d) Nová opatření rektorky UK 

i) OR č. 10/2022, Harmonogram akademického roku 2022/2023, viz: 

 https://cuni.cz/UK-11672.html 

ii) OR č. 11/2022, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 

2023/2024, viz: 

 https://cuni.cz/UK-11673.html 

https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-ke-spolupraci-cr-se-sujv
https://nf.cuni.cz/NF-1.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
https://cuni.cz/UK-11672.html
https://cuni.cz/UK-11673.html
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iii) OR č. 12/2022, změna opatření rektora č. 7/2022 „Minigranty na podporu 

projektů 4EU+ v roce 2022“, viz: 

 https://cuni.cz/UK-11674.html 

 

 

 

B.     K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Žádosti o granty GAČR: dotazník vyplnilo 130 žadatelů (interní termín 24. 3. 2022, 

webinář pořádaný OGAP se koná 11. 3. 2022), evidováno je celkem 143 interních 

registrací, podrobná tabulka byla v materiálech.  

 

b) Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP) získá personální posilu, přejdou do 

něj dvě pracovnice z ÚFAL. Služba externí personální agentury se podle sdělení 

prod. Z. Doležala neosvědčila, jí vytipované osoby nebyly pro danou pozici vhodné. 

Během jednání kolegia dostal prod. Z. Doležal informaci, že pracovnice OGAP Ing. 

M. Svobodová podala výpověď.  

Stalo se po KD: Cestou externí personální agentury se nakonec podařilo získat 

uchazečku, která nastoupí na místo po Ing. M. Svobodové. 

 

c) Granty GAČR Outgoing Postdoc Individual Fellowship: prod. Z. Doležal uvedl, že 

i přes snahu mnoha pracovníků se nedaří nalézt řešení, které by vedlo k právně 

korektnímu uspořádání, jak čerpat finance. Před začátkem jednání dal kolegiu 

k dispozici písemné shrnutí problému spolu s právním rozborem Mgr. I. Vrbové 

a se seznamem zájemců o podání grantu na rok 2023. Děkan doporučil, aby se 

členové KD nejprve s uvedenými materiály seznámili, a pak aby se, pokud možno 

bez velkých odkladů, sešli sekční proděkani s prod. Z. Doležalem, s právničkou 

a vedoucí OGAP a prodiskutovali všechny možnosti řešení. 

 

d) Byla vyhlášena soutěž na projekty Primus, interní termín připadá na 12. 4. 2022.  

 

e) „Zapovězené“ kombinace finančních zdrojů při zadávání publikačních výstupů do 

OBD a do RIV (kombinace státního a nestátního zdroje způsobí v databázovém 

systému konflikt, následkem kterého je vkládaná publikace vyřazena/vrácena na 

fakultu k opravě, a když k opravě nedojde, položka je vyřazena): e-mail z Knihovny 

fakulty nedávno poslaný pracovištím nebyl dostatečně srozumitelný, a proto děkan 

požádal prod. Z. Doležala, aby rozeslal na pracoviště vysvětlení. Doporučení KD 

vyznělo v tom smyslu, že do OBD by měly být zaneseny všechny zdroje.  

 

f) KD vzalo na vědomí informaci o podaných nebo připravovaných projektech ERC.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Informace o novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů (e-mail MŠMT z 1. 3. 2022): prod. V. Kuboň získal 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
https://cuni.cz/UK-11674.html
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stanovisko z didaktických kateder fakulty, konkrétně od doc. J. Robové, doc. 

V. Žáka a dr. L. Forstové. Novela např. nezmiňuje oborové didaktiky, nepodporuje 

akreditaci krátkodobých kursů pro pedagogické pracovníky. Naopak podporuje 

práci se začínajícími učiteli, což lze pokládat za krok správným směrem. Děkan 

sdělil, že vyjádření k textu novely je ochotna sepsat doc. J. Robová. Výsledek pak 

prod. V. Kuboň postoupí na RUK. KD dále vzalo s povděkem na vědomí, že doc. 

J. Robová a doc. V. Žák jsou ochotni stát se členy ministerské poradní skupiny 

nesoucí název „implementační skupina v oblasti kvality praxí“.  

 

b) Příprava harmonogramu akademického roku 2022/2023: úvodní soustředění 

studentů na Albeři je naplánováno na dobu od 28. 8. do 6. 9. 2022. O definitivní 

délce soustředění, o rozdělení do kursů podle studijních programů a dalších 

organizačních záležitostech pojedná KD během léta, až bude známo, kolik studentů 

se přihlásilo.  

  

c) Otázka úpravy podmínek přijímacího řízení pro eventuální přijímání ukrajinských 

studentů mimo již vyhlášené přijímací řízení: prod. M. Kulich kolegiu poskytl 

čerstvý zápis z dnešní porady studijních proděkanů na RUK. Mj. tam zazněla 

informace, že MŠMT připravuje nový zákon.  

Stalo se po KD: Byl vydán zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 

viz např.: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67 

 

d) Členka SKAS Mgr. Anna Yaghobová projednala s koordinátorem pro oblast 

vzdělávání Fyzika možnost rozdělit státní zkoušky v rámci magisterského studia 

podobně, jako tomu je v oblasti vzdělávání Informatika. Odezva byla příznivá, což 

ovšem vyžaduje novelizovat fakultní pravidla pro organizaci studia. Děkan 

doporučil s úpravou předpisu vyčkat jednak na vyjádření kolegia matematické 

sekce, zda také neuvažuje o rozdělení státních zkoušek (podle předběžného 

vyjádření prod. V. Dolejšího nikoli), a také na náměty prod. M. Kulicha, který 

zamýšlí navrhnout další drobné úpravy zmíněného předpisu.  

 

Prod. M. Kulich 

e) Magisterská promoce v Karolinu v úterý 19. 4. 2022 od 10:30: zúčastní se osobně 

děkan.  

 

f) Změny v poplatcích za anglickojazyčné studium: prod. M. Kulich komentoval 

návrh, ke kterému dospěli spolu s doc. P. Kolmanem. Text byl v materiálech. KD 

ho akceptovalo.  

 

g) Podpora studentů postižených válkou na Ukrajině. Nabízejí se dva mechanismy 

podpory pomocí stipendií: i) stipendium v akutní tíživé situaci podle čl. 9 odst. 1 

věty druhé Stipendijního řádu UK, o něž je možné žádat rektora, nebo ii) stipendium 

v případech zvláštního zřetele hodných. Obě možnosti mají své nevýhody: RUK 

nemusí stíhat vyřizování většího množství žádostí o stipendia v akutní tíživé 

situaci; stipendia v případech zvláštního zřetele hodných lze využívat jen 

v omezené míře. Stipendia v akutní tíživé situaci by fakulta mohla udělovat sama, 

pokud by principy pro jejich udělování učinila součástí svých pravidel pro 

přiznávání stipendií. Vedení fakulty souhlasilo se zahájením procesu vedoucího ke 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67
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změně předpisu. Děkan požádal studijní proděkany, aby připravili text návrhu pro 

akademický senát fakulty.  

KD přijalo názor prod. M. Kulicha nezavádět plošnou podporu, ale posuzovat 

situaci každého studenta individuálně, na základě jeho žádosti. Evidencí 

a administrací žádostí o podporu prod. M. Kulich pověří koordinátorku 

poradenských služeb PhDr. Lianu Bala, Ph.D., která nastoupí od 1. 4. 2022.  

 

Prod. V. Dolejší  

h) Na dotaz ohledně přijímání ukrajinských akademiků částečně odpovídá zápis 

z dnešní porady studijních proděkanů: „po dobu 3-9 měsíců bude UK podporovat 

nově přijaté ukrajinské vědce, bude tam spoluúčast fakult, bude možná další 

podpora zvenku (TAČR, Neuron, ...)“.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice (tlumočil děkan) 

a) Aplikace inflační doložky (část 2): vedení schválilo návrh pí tajemnice uplatnit 

inflační doložku (nájemné i energie) ve všech stávajících smlouvách fakulty 

s externími subjekty. Podklady byly v úložišti.  

 

b) Nová nájemní smlouva na restaurační prostory (pí A. Starostová): návrh a dodatky 

byly v podkladech, tajemnice požádala kolegium o vyjádření k počtu míst pro 

obědy a k maximální ceně jídla pro zaměstnance a studenty (oboje pro MS) a dále 

o vyjádření, zda totéž má být v podmínkách pro bufet v Troji. Krátkou diskusi 

děkan ukončil konstatováním, že KD nemá dostatek potřebných údajů, aby mohlo 

rozhodnout. Prod. J. Sgall doporučil dotázat se na reálné podmínky současné 

nájemkyně pí Starostové a od nich pak odvodit konkrétní návrh. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stavební akce na opláštění budovy TL v Troji: harmonogram i grafické rozkreslení 

jednotlivých etap prací byly mezi podklady.  Dne 2. 3. 2022 proběhla informativní 

schůzka s uživateli místností objektu TL. Probíhá výběrové řízení na stavební 

dozor. KD vzalo všechny uvedené informace bez připomínek na vědomí.  

 

b) Požadavek na instalaci věšáků na oděvy do malých poslucháren objektu IMPAKT 

shledalo KD jako odůvodněný, (nejen) studenti nechtějí nechávat své svršky 

v centrální prostoře budovy.  Přednost má jednoduché řešení; kde to lze, tak upevnit 

háčky do příček, jinde postavit přenosný věšák. Prod. L. Skrbek bude toto zadání 

tlumočit vedoucímu SB.  

 

c) Městská část Praha 8 podala na pražský magistrát žádost o změnu územního plánu 

v oblasti Pelc-Tyrolka, předpokládá tam poměrně výraznou výškovou zástavbu. 

Podle informace od předsedy spolku Holešovičky pro lidi je navrhovaná změna 

problematická a měla by se k ní vyjádřit Univerzita Karlova. KD vzalo informaci 

na vědomí a požádalo prod. L. Skrbka, aby, pokud možno koordinovaně s FHS UK 

a s RUK, sledoval vývoj událostí a zjistil hodnověrné informace. Své stanovisko 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
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k věci by pak měla vyjádřit UK. Názor a podklady z hlediska uživatele areálu 

v Troji je MFF UK připravena univerzitě poskytnout.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Závazné pokyny pro uzavírání, změnu a ukončení pracovního poměru na MFF UK: 

ke znění návrhu opatření děkana nezaznamenala pí tajemnice k datu 2. 3. 2022 

žádnou připomínku, přesto ještě jednou na návrh upozornila a termín pro 

připomínky prodloužila do 16. 3. 2022. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Děkanský sportovní den: vedení fakulty schválilo termín konání, a to středu 9. 11. 

2022.  

 

b) Den otevřených dveří: vedení fakulty schválilo termín konání, a to úterý 22. 11. 

2022. Místo konání bude ještě předmětem debaty, vedení o něm rozhodne na 

příštím jednání. Jde o volbu mezi budovou IMPAKT v Troji a budovou na MS.   

  

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Výjezdní zasedání KD: děkan pošle členům kolegia k vyjádření návrh času a místa.   

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Komise Fondu pro podporu strategických partnerství rozhodla o přidělení 

finančních prostředků na 2 projekty MFF UK v první vlně financování 2022, v plné 

výši. Jde o projekty pracovníků z KPMS, a sice doc. M. Omelky (klíčový partner 

McGill University) a RNDr. M. Maciaka (klíčový partner Kolínská univerzita).  

 

b) Výsledky soutěže GAUK pro žadatele z MFF UK: bylo uděleno 51 projektů, což 

znamená úspěšnost 40 % (v porovnání s loňským rokem je vyšší). Prod. Z. Doležal 

nahraje podrobnější přehled výsledků soutěže do společného úložiště KD.   

 

c) Habilitace 

i) Návrh na jmenování dr. Jana Hanuše docentem byl zařazen na program 

jednání KR UK, lze očekávat jmenování s účinností od dubna t. r.  
ii) Andreas Emil Feldmann, Dr., byl jmenován docentem k 1. 2. 2022.  

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
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d) Fulbright Distinguished Scholar: dne 10. 2. 2022 jednali prod. Z. Doležal a vedoucí 
OVZS s paní Kateřinou Kloubovou z Fulbrightovy komise. Šlo o další spolupráci, 
o přihlášky žadatelů apod.  

 

e) VR MFF UK projednala se souhlasem osm záměrů rozvoje vědních oblastí 

Cooperatio, v nichž se fakulta angažuje. Na dotaz prod. Z. Doležala ohledně 

pravidel pro rozdělování finančních prostředků, děkan sdělil, že určité regule 

připravuje RUK, dělení sumy uvnitř fakulty pak bude interní věcí fakulty a jejich 

sekcí.   

 

f) Registrace center Dioscuri: přihlášky za MFF UK byly odeslány na RUK. 

 

g) Závěrečné zprávy o řešení projektů Progres byly odevzdány. 

 

Děkan 

h) Prof. Pavel Höschl, DrSc., byl účinností od 1. 3. 2022 na dobu tří let jmenován 

členem a předsedou Dozorčí rady grantového financování na Univerzitě Karlově. 

Činnost této rady je specifikována v čl. 5 Grantového řádu UK, viz: 

https://cuni.cz/UK-8906.html  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Číselné výsledky studentské ankety za ZS 2021/2022 jsou zveřejněny, se slovními 

připomínkami bude naloženo stejným způsobem, až je pročte proděkan pro studijní 

záležitosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2022, najednou za 

oba semestry akademického roku.  

  

Prod. V. Kuboň 

b) Národní plán obnovy: RUK v souladu s pokyny MŠMT požaduje předložit dílčí 

formuláře pro studijní programy ve specifickém cíli B v částkách bez DPH. Pokus 

prof. Kalbáčové Vejpravové upravit rozpočet studijního programu Science se 

ukázal jako bezpředmětný, vyplněné formuláře už nelze zásadním způsobem měnit. 

MŠMT slibuje připravit speciální dotační titul na úhradu DPH.  

 

Děkan 

c) Industriální Ph.D. student: jak návrh opatření, tak text návrhu smlouvy jsou mezi 

materiály pro KD (složka „opatření v přípravě“). Vedoucí OFS sbírá připomínky 

k dokumentům do 10. 3. 2022, děkan termín prodloužil do 13. 3. 2022.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Vznikla pracovní skupina rektorky pro ekonomiku na UK; za AS UK v ní působí 

prof. F. Zahálka a doc. C. Brom. Má působit paralelně vedle ekonomické komise 

univerzitního AS.   

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
https://cuni.cz/UK-8906.html
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4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Adaptace zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: práce se opět 

rozběhly.   

 

b) Tzv. čistá laboratoř KFPP v KO Troja: stavební akce byla dokončena, laboratoř 

převzata ve smluveném termínu; drobné vady a nedodělky dodavatel odstraní. 

 

c) Stavební adaptace tzv. rotundy na MS (I. fáze): práce probíhají dle harmonogramu, 

již jsou instalovány slaboproudé rozvody. 

 

Koordinátor M. Vlach 

d) Dny firem: web https://dnyfirem.matfyz.cz/ je spuštěn, ke dni 4. 3. 2022 se 

zaregistrovalo 26 firem. Schůzka k tomuto webu proběhla dne 8. 3. 2022, řeší se 

financování nákladů. 

 

e) Partnerský program: podepsány jsou smlouvy se společnostmi MAMA AI 

(startovní partner), Sysgo (startovní partner), Ernst & Young (partner). Blíží se 

uzavření smlouvy s firmou Generali Česká pojišťovna.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice (tlumočil děkan) 

a) KD vzalo na vědomí informaci o žádosti podané na fakultu s odkazem na zákon 

č. 106/1999 Sb. a týkající se případné další výdělečné činnosti zaměstnanců. 

Zákoník práce, § 304, odst. (1), říká, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání 

vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou 

činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou 

zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Odst. (3) téže zákonné 

normy ovšem praví, že omezení stanovené v odst. (1) se nevztahuje na výkon 

vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Odpověď 

tazateli se bude opírat o citované znění zákoníku práce. Nejdříve však byla tazateli 

zaslána výzva k uhrazení poplatků s tím souvisejících.   

 

b) Dne 1. 3. 2022 nastoupila na pozici technika BOZP a PO pí Ilona Pawlasová, na 

plný úvazek.  

 

Koordinátor M. Vlach 

c) Od 1. 4. 2022 je na OFS přijata nová pracovnice, Bc. Hana Krausová, na pracovní 

úvazek 0,75.  

 

Děkan 

d) Od 1. 3. 2022 je účinný nový Řád výběrového řízení UK, umožňující mj. přeřadit 

jmenované docenty do mzdové třídy AP3 a jmenované profesory do mzdové třídy 

AP4 bez výběrového řízení. Pro vedoucího pracoviště to znamená, že děkanovi 

navrhne v případě nově jmenovaného docenta změnu jeho pracovní smlouvy na 

smlouvu na dobu neurčitou a změnu mzdového zařazení; v případě nově 

jmenovaného profesora pak jen změnu mzdového zařazení.    

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
https://dnyfirem.matfyz.cz/
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e) KD vzalo na vědomí informaci o možnosti kombinace titulů „Bc.“ a „PhD.“ při 

přijímání na pozici AP2 (tj. bez titulu „Mgr.“) Výsledek konzultace děkana s RUK 

a konzultace RUK s MŠMT vyzněl v tom smyslu, že může jít o tzv. integrované 

studium, obsahující i to magisterské. Uplatňuje se např. v USA. Uchazeč o přijetí 

na místo AP2 musí fakultě doložit certifikát, že jeho doktorát („Ph.D.“) má 

charakter tohoto integrovaného studia.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Kalendář MFF UK na rok 2022, věnovaný 70. výročí fakulty, získal druhé místo 

v kategorii Digitální tisk soutěže Kalendář roku. Soutěžilo celkem 28 institucí 

včetně komerčních podniků a uměleckých škol. Více na webu zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fakultni-kalendar-uspel-v-

oborove-soutezi   

 

b) Finanční úřad ohlásil daňovou kontrolu projektu č. 0012/7/NAD Podpora nadaných 

žáků ZŠ a SŠ 2019. Předchozí vyúčtování projektu nevykázalo žádné obtíže a bylo 

ze strany MŠMT přijato, stejně jako závěrečná zpráva, bez připomínek. OPMK 

připravuje ve spolupráci s HOSP vyžádané podklady.  

 

c) Připomenutí si 70. výročí fakulty: v nejbližších dnech bude na matfyz.cz spuštěn 

webový cyklus 70/70, z něj bude následně odvozena kniha. Četnost uvádění 

příspěvků na webu poroste, jak se budou oslavy blížit. Dále také bod sub C7b tohoto 

zápisu. 

 

d) OPMK očekává komplikace s letošními dotacemi MŠMT podporujícími konání 

soutěží, protože některé dotační tituly ještě ani nebyly vypsány. Na podporu 

nadaných studentů udělilo MŠMT letos fakultě dotaci ve výši 355 tis. Kč (celkové 

kalkulované náklady činí 702 tis. Kč), a sice na základě dříve podané žádosti.  

 

e) (Navazuje na bod C6h zápisu z KD konaného 26. 1. 2022.) Zlaté promoce v sobotu 

23. 4. 2022: je potřeba zjistit účast celkem 11 akademiků v taláru, 4 již účast 

přislíbili, dobrovolníci z KD nechť se přihlásí e-mailem prod. M. Žákovi.  

 

Děkan 

 

f) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace za rok 2021: uzávěrka soutěže 

připadá na 31. března 2022. Sekční proděkani to připomenou ve svých sekcích. 

Statut soutěže je na webu zde: 

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

dekana/smernice-dekana-c-3-2017 

 

g) Projekt Univerzity Karlovy Česko! A jak dál? letos končí, viz:  

https://ceskoajakdal.cz/CAJD-5.html?news=14930&locale=cz 

 

 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fakultni-kalendar-uspel-v-oborove-soutezi
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/fakultni-kalendar-uspel-v-oborove-soutezi
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
https://ceskoajakdal.cz/CAJD-5.html?news=14930&locale=cz
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) VR MFF UK projednala dne 2. 3. 2022 se souhlasem Plán rozvoje Strategického 

záměru MFF UK na rok 2022 a vzala se souhlasem na vědomí Zprávu o plnění 

Plánu rozvoje SZ MFF UK na rok 2021. Plán rozvoje SZ MFF UK na rok 2022 

bude postoupen ke schválení AS MFF UK. 

 

b) Plán oslav 70 let trvání MFF UK 

i) Publikace 70 k 70, speciální číslo časopisu Vesmír, web, publikace Spojeni 

s Matfyzem.  

ii) Konkrétní třídenní akce 

• Pondělí 26. 9. 2022: setkání zaměstnanců v posluchárně N1 budovy 

IMPAKT/venku v Troji (panely, občerstvení). 

• Úterý 27. 9. 2022: od 14:00 slavnostní setkání v Karolinu (zvaní hosté). 

• Středa 28. 9. 2022: otevření svatováclavské rotundy v budově na MS, 

uvedení známky s motivem této rotundy (nebude to rytina, ale foto 

dlaždice; emise 21. 9. 2022) a razítka prvního dne.  

… a 29. 9. 2022 začne výuka... 

  

 

Zasedání skončilo v 12:40 hodin. 

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=128598&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003283111

