
           Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 11. května 2022  

v pracovně děkana na Karlově 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

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

B. Svobodová, M. Žák; F. Zajíc j.h. (do 10:31 hodin) 

Omluveni: V. Dolejší, M. Vlach 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:01. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

a) Covid-19: žádné hlášení o onemocnění zaměstnanců k tajemnici nedospělo. Děkan 

rozhodl tento bod, až do odvolání, na program kolegia děkana nezařazovat. 

 

   

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Byla vyhlášena XV. výzva Fondu JUNIOR (post-doc) s nástupem od 1. 1. 2023. 

(Přípis pror. Křížové ze dne 4. 5. 2022, čj. UKRUK/237340/2022 byl 

v materiálech.) Výzva byla na pracoviště fakulty rozeslána cestou ovzs-l. V jejím 

rámci mohou akademici podat návrhy nosných témat do 1. 6. 2022, na OVZS; 

termín pro doručení na RUK vyprší 6. 6. 2022. Počet návrhů není omezen, fakulta 

získává zhruba 3 místa ročně.  

 

b) Prod. Z. Doležal předložil návrh určený pro VR MFF UK, a sice text, v němž by 

vědecká rada doporučila publikovat a spolupracovat s časopisy společnosti MDPI. 

Vyplynulo to z květnového jednání fakultní vědecké rady. Kolegium návrh po 

věcné stránce přijalo, definitivní znění schválí per rollam, až ho prod. Z. Doležal 

upraví ve smyslu diskuse na KD.  

 

Děkan 

c) Fond mobility UK, soutěž jaro 2022_1: výsledky zaslal RUK dne 10. 5. 2022, byly 

mezi podkladovými materiály, na zasedání je s malým komentářem promítl děkan. 

Sekční proděkani předají informace vedoucím pracovišť. 

 

Prod. J. Sgall 

d) KD vzalo na vědomí informaci, že Grantová agentura ČR zastavila mezinárodní 

grant prof. R. Bartáka, protože partner řešitele na německé straně se z Německa 

odstěhoval. Prof. Barták se hodlá proti rozhodnutí odvolat, zadávací dokumentace 

o takové situaci nepojednávala a na české straně v řešení projektu nic nebrání. 

Děkan jednak podotkl, že GAČR coby poskytovatel podpory jistě své vlastní 

zadávací podmínky interpretuje nejlépe, jednak připomněl, že případné odvolání 

musí jít oficiální cestou prostřednictvím OGAP.   
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Prod. Z. Doležal, tajemnice 

e) (Navazuje na bod B1b zápisu z KD konaného 9. 3. 2022 a další.) Projekty GAČR 

typu Outgoing PIF: tajemnice citovala z odpovědi daňové poradkyně UK. Shrnuto 

v kostce, záležitost je právně velmi složitá, vyžaduje získat stanoviska mnoha 

subjektů, a tudíž čas, dříve než v létě nelze odpověď čekat, neboť aktuálně má 

přednost daňové přiznání UK. Službu daňového poradce by musela fakulta zaplatit.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) KD prodiskutovalo podmínky přijímacího řízení, a sice do bakalářského a do 

navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2023/2024, dále do 

doktorského studia pro druhé kolo řízení roku 2022/2023 a konečně zvláštní 

podmínky pro uchazeče požívající v České republice dočasnou ochranu 

v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, pro 

akademický rok 2022/2023. Návrhy dopracuje prod. V. Kuboň nejpozději do 12. 5. 

2022, aby je v pátek mohl děkan postoupit ke schválení Akademickému senátu 

fakulty na květnové jednání.  

Stalo se po KD: Návrhy byly fakultnímu senátu včas poslány.  

 

Harmonogram akademického roku 2022/2023: návrh je téměř hotový, čeká se jen 

na data od RUK. Předseda SKAS sdělil, že studenti nemají k harmonogramu žádné 

připomínky.  Také tento materiál pošle, po doplnění, prod. V. Kuboň děkanovi do 

12. 5. 2022, aby návrh mohl být v předepsané lhůta postoupen k projednání AS 

MFF UK.  

Stalo se po KD: Návrh byl senátu včas poslán.  

 

b) Doktorský program Obecné otázky matematiky a informatiky, žádost o opětovné 

udělení oprávnění uskutečňovat tento program, v to počítaje změnu garanta 

(namísto doc. A. Slavíka navržen doc. C. Brom): výsledek hlasování kolegia per 

rollam byl kladný, KD návrh dne 4. 5. 2022 doporučilo. Děkan věc předložil na 

program květnového zasedání fakultního AS.  

 

Prod. M. Kulich 

c) Seznamovací kurs studentů na Albeři 

i) V roce 2022: po krátké diskusi se KD přiklonilo k provedení kursu formou 

čtyř třídenních turnusů, protože to umožní účast většímu počtu zájemců. Prod. 

M. Kulich to oznámí vedoucímu KTV a programovému řediteli prof. 

L. Pickovi. Pořadí turnusů podle studijních programů bude určeno dohodou 

mezi sekčními proděkany, per rollam.  

ii) V roce 2023 je seznamovací kurs naplánován na dny od neděle 27. srpna do 

pondělí 4./úterý 5. září (konec závisí na počtu turnusů).   

 

d) KD schválilo návrh obligátního opatření děkana pro nahlížení do spisů uchazečů 

o studium.  

Stalo se po KD: Opatření děkana je vydáno, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-11-2022 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-11-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-11-2022
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 Děkan 

e) KD vzalo na vědomí informace děkana a předsedy SKAS ohledně tzv. rizikových 

oborů a náhledu na situaci, kdy je studují posluchači z Ruska nebo Běloruska. Podle 

neoficiálních zdrojů lze usoudit, že vedení UK záležitost zkoumá, snaží se vytipovat 

studijní programy/obory, jejichž obsah by mohl mít potenciál pro vojenské využití. 

Na fakultě by mohlo jít o praktické laboratorní cvičení; ruští či běloruští studenti 

by byli na základě speciálního individuálního studijního plánu zproštěni povinnosti 

je absolvovat. O věci se okrajově hovořilo i na výjezdním zasedání SKAS UK, 

pánové F. Zajíc a A. Farkaš se tam pokusili vyložit, že ne každý obor mající ve 

svém názvu adjektivum „jaderný“ znamená hrozbu.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Příprava rozpočtu fakulty na letošní rok pokračuje, děkan se sejde se sekčními 

proděkany. Návrh musí být hotový do cca 18. 5. 2022, aby mohl být schválen KD 

dne 25. 5. 2022, aby se s ním mohla včas seznámit ekonomická komise senátu 

fakulty a poté ho dostalo ke schválení plénum senátu na své červnové zasedání.  

 

Tajemnice 

b) Žádost FJFI ČVUT o pronájem posluchárny T1 nebo T2 v Troji na uspořádání 

jednodenní konference, Semináře jaderného inženýrství, dne 13. 9. 2022: KD 

vyjádřilo podmíněný souhlas, včetně 50% slevy z nájemného; nutným 

předpokladem je, že posluchárnu nebude potřebovat MFF UK pro své standardní 

záležitosti, např. pro státní zkoušky.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí stanovisko fakultní komise pro informační systémy 

a technologie, která na svém posledním setkání doporučila (i s ohledem na high 

performance cluster HPC dr. Z. Mašína) dokončit rekonstrukci stávající trojské 

serverovny tak, aby pracovala na 100 % své kapacity. Realizace přímo závisí na 

možnostech rozpočtu MFF UK, jde o zhruba 5 mil. Kč.  

 

b) (Navazuje na bod C4a)iii) zápisu z KD konaného 27. 4. 2022 a některé předchozí.) 

Opláštění budovy TL v Troji: 

i) Stav střechy vykazuje po odkrytí ještě bídnější stav, než se původně jevilo, 

tudíž náklady na vícepráce (téměř 7 mil. Kč) jsou zřejmě nevyhnutelné. 

Podrobnosti jsou průběžně dojednávány se zhotovitelem.  

ii) Stavební práce potrvají odhadem tři měsíce a zasáhnou do léta, uživatelům 

objektu způsobí nepohodlí, bude třeba mít trpělivost a pochopení.  

iii) S ohledem na předchozí bod požádal děkan prod. L. Skrbka, aby spolu se SB 

zajistil stavební klid v areálu dne 27. června 2022. Tento den se bude konat 

Setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK, děkan o termínu informoval 

zaměstnance fakulty svým e-mailem dne 9. 5. 2022. Akce proběhne 

podobným způsobem a ve stejných prostorách jako v předchozích letech, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
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catering zajistí pí A. Starostová, objednávku po dohodě s děkanem přijala. 

(Stalo se po KD: zhotovitel stavební klid přislíbil.) 

 

c) (Navazuje na bod B4b zápisu z KD konaného dne 13. 10. 2021 a mnoho dalších.) 

Stavební adaptace zasedací místnosti v suterénu budovy Ke Karlovu 3: nepříznivé 

jevy pokračují, KD vyslechlo jejich popis, včetně informace o nutných vícepracích 

a výše nákladů na ně (asi 600 tis. Kč, bude je možno případně uhradit z děkanovy 

rezervy). Finanční sankce za nedodržení lhůt jsou uplatněny, ale nedosahují výše 

ceny za vícepráce, které se ještě ke všemu v jednom či dvěma bodech jeví jako 

způsobené nedostatky v projektu. Momentálně firma uvádí jako termín dohotovení 

stavby poslední květnový den (snad tohoto roku).  

 

d) Prod. L. Skrbek vyslovil obavy z narůstajících finančních nároků nejen na stavební 

akce 2022, množí se totiž další náměty či nároky. Plán těchto akcí pokládá děkan 

za projednaný a vedením fakulty schválený, sekce už mají „vyměněné“ investiční 

finance. Požádal prod. L. Skrbka, aby tento plán poslal do 12. 5. t. r. všem třem 

sekčním proděkanům k připomínkám. 

 

e) (Navazuje na bod C6d zápisu z KD konaného dne 27. 10. 2021 a další.) Plot na 

tenisových kurtech již stojí, chybějící plotová pole byla doplněna, vodovodní šachta 

před vstupem je nově vyzděna, náhradní výsadba zeleně i svahování terénu jsou 

provedeny.  

 

f) (Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Vedoucí SB 

P. Michálek opětovně písemně urgoval u VFN řešení havárie kanalizace na 

volejbalových kurtech Albertov, neboť výtok splaškové kanalizace si za dešťů našel 

cestu ven jinudy než utěsněným kanálem. Podle svého vyjádření se VFN hodlá 

problému věnovat, avšak kvůli neexistenci plánů kanalizace hluboké až 20 m bude 

oprava zdlouhavá a nákladná. Prod. L. Skrbek připraví děkanovi k podpisu 

apelativní dopis adresovaný vedení VFN.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) KD vyslechlo připomenutí, že vedení fakulty hledá reprezentanty MFF UK do 

několika grémií (GAUK, NAÚ, na podzim do VR MFF UK).   

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) (Navazuje na bod B6a zápisu z KD konaného 13. 4. 2022.) Příspěvky do speciální 

přílohy časopisu Vesmír: děkan bude urgovat vybrané autory, které oslovil; dosud 

reagovali jen dva.   

Stalo se po KD: Všichni oslovení potenciální autoři reagovali vstřícně, děkan 

předal kontakty na ně prod. Žákovi. 

 

b) Kalendář MFF na rok 2023: prod. M. Žák dal k úvaze otázku, zda pořídit na příští 

kalendářní rok tradiční kalendář nástěnný, nebo využít některou z komerčních 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
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nabídek na originálnější typ. KD se obecně vyjádřilo pro inovativní 

přístup, podstatné pro rozhodnutí budou pořizovací náklady. Konkrétní návrhy 

(“užší výběr”) včetně odhadů ceny připraví prod. M. Žák ve spolupráci s vedoucím 

OPMK na první červnové zasedání KD. 

 

 

7. RŮZNÉ 

Bez příspěvku. 

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) ERC granty: KD vzalo na vědomí informaci o výsledku posouzení některých 

přihlášek, které jsou momentálně neoficiálně k dispozici.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Dr. T. Martínková Bártlová a dr. T. Hanemann přišly s iniciativou 

navrhnout akreditaci kursů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a realizovat je na půdě Didaktikonu v Kampusu Hybernská. Kursy by byly 

navrženy jako modulární, učitelé by si jich mohli zapsat libovolný počet nebo je 

různě skládat a sestavovat dohromady. Prvním takovým by byl kurz k exponátu AI 

v kontextu, připravený skupinou okolo dr. T. Hanemann. Prod. V. Kuboň věc 

vyhodnotil jako zajímavý a dobrý námět. Děkan připustil podání žádosti 

o akreditaci, ale vřazení do Didaktikonu si přeje důkladně probrat (znát podmínky 

a nároky s tím spojené).  

 

      Děkan 

b) Ve dnech 26.-27. 5. 2022 se bude v Bratislavě konat 12. ročník Česko-Slovenské 

studentské vědecké konference ve fyzice, viz: 

https://davinci.fmph.uniba.sk/~tekel1/cssvk2022/ 

Prod. J. Franc tuto informaci rozšířil ve fyzikální sekci už 26. 4. 2022. Prod. 

Z. Doležal se dotázal na způsob úhrady cestovného pro studentské účastníky 

soutěže z fakulty. Děkan uvedl jako možný zdroj prostředky z SVV nebo uzavření 

dohody o náhradě cestovních výdajů. Tajemnice informovala, že v souvislosti se 

zasedáními VR fakulty vznikly dva vzory, jak hradit cestovné účastníkům 

fakultních akcí, kteří nejsou zaměstnanci MFF UK. Uváží, zda vydat pokyn či 

opatření tajemníka, které by toto přesněji popsalo.  

 

c) MŠMT udělilo letos fakultě akreditace “k provádění vzdělávacích programů 

a vydávání osvědčení o jejich absolvování”, a to na základě zákona 

o pedagogických pracovnících; žádá se o ně v rámci DVVP. Akreditovány jsou tyto 

programy: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
https://davinci.fmph.uniba.sk/~tekel1/cssvk2022/
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i)     Dětské programovací jazyky pro začátečníky (kombinovaná forma) a Robotický 

workshop k výuce informatického myšlení.  Akreditace platí do 13. 2. 2025. 

              ii)   Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář).  

   Akreditace platí do 27. 4. 2025. 

  

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Upgrade modulu žádanek bude spuštěn 16. 5. 2022, pracoviště o tom dostanou 

informaci včetně návodu dne 12. 5. 2022. V komentáři k modulu tajemnice sdělila 

mj., že plánuje personálně posílit správní oddělení, konkrétně o 0,75 úvazku na 

agendu veřejných zakázek (kvůli zajištění zastupitelnosti a z důvodu rostoucího 

objemu agendy). 

 

b) (Navazuje na B7c) zápisu z KD konaného 27. 4. 2022 i jiné.) Jednotný ekonomický 

systém UK (EIS): KD vzalo na vědomí, že RUK oceňuje aktivní přístup fakulty.    

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Koord. M. Vlach 

a) (Navazuje na bod C4b zápisu z KD konaného 27. 4. 2022.) Dny firem: 

i) Akce měla velký úspěch, ohlasy jsou pozitivní jak od studentů, tak od firem. 

Podle údajů z počítadla u vstupu do budovy IMPAKT, kde se konala, lze 

odhadovat na účast stovek studentů (zaznamenáno bylo cca 1700 vstupů do 

budovy v obou dnech mezi 10:05 hod a 16:55 hod.). Anketu vyplnilo celkem 

219 studenů, slosování výher, věnovaných firmami, proběhlo v úterý 3. 5. 

K pochvalným slovům přidala ta svá také pí tajemnice, která se byla na 

veletrhu podívat po oba dny. Prod. V. Kuboň doporučil, zejména s ohledem na 

to, že konání Dne otevřených dveří je naplánované také do IMPAKT, 

upravit/zvýšit v objektu kapacitu klimatizace, protože podle jeho zkušenosti 

z návštěvy na Dni firem se tam vzduch velmi rychle vydýchal. KD doporučilo, 

aby organizátoři DOD spolu s prod. L. Skrbkem a správou budov problém 

řešili, v dostatečném předstihu.  

ii) V návaznosti na popsanou akci přibylo žádostí, aby fakulta zveřejnila na svém 

webu volné pracovní pozice ve firmách. OFS začne upravovat web. Zájem 

o vstup do Partnerského programu projevily tři nové společnosti.  

 

b) Seminář Ochrana duševního vlastnictví pro školitele a doktorandy z informatické 

sekcie se bude konat dne 9. května od 18 do 20 hodin, on-line, všichni přihlášení 

dostali e-mail s odkazem na připojení.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

         Děkan 

a) (Navazuje na bod B5a zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021) Zlatou pamětní 

medaili MFF UK předal děkan dne 29. 4. 2022 panu prof. RNDr. Jiřímu Bičákovi, 

DrSc., dr. h. c.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
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b) (Navazuje na bod B7a zápisu z KD konaného dne 23. 3. 2022) Stříbrnou pamětní 

medaili MFF UK předal děkan dne 5. května 2022 paní doc. RNDr. Janě Staré, CSc. 

 

c) Firma DERS zprovoznila první část modulu na vypisování výběrového řízení na 

obsazení pracovních pozic. Je potřeba modifikovat obecné požadavky na 

vypisovaná místa.   

          

Tajemnice 

d) KD vzalo na vědomí informace o tom, že z děkanátu odcházejí dvě klíčové 

pracovnice ekonomického oddělení.   

 

Prod. Z. Doležal 

e) Referentka Ing. L. Čermáková z OGAP ukončila pracovní poměr na fakultě. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) (Navazuje na bod B6b zápisu z KD konaného 13. 4. 2022.) Cena za reprezentaci a 

propagaci MFF UK byla děkanem předána na fakultním plese dne 9. 5. 2022. 

Obdržel ji tým projektu Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto, za kolektiv ji 

převzala RNDr. Petra Surynková, Ph.D., z KDM.  

 

b) Dne 4. 5. 2022 proběhlo setkání OPMK se zástupci korespondenčních seminářů 

a organizátorů pobytových populárně naučných akcí. Byl na něm představen nový 

proděkan pro PRopagaci a byly projednány opakující se administrativně technické 

chyby, které se během pořádání propagačních akcí projevují. 

 

c) (Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022 a další.) Projekt z roku 

2019 a jeho kontrola ze strany Finančního úřadu: zatím nedošlo k žádnému posunu. 

 

d) Na 24. 5. 2022 je naplánován fakultní koncert v Refektáři, účinkovat bude houslista 

Pavel Šporcl. Organizace zůstane tradiční, tzn. účast bude možná po předchozí 

registraci. Informační e-mail dostanou pracoviště dne 12. 5. 2022. 

 

e) Výročí 70 let od založení MFF UK 

i) Pokračuje projekt 70/70, poslední respondenti, kteří ještě neodpověděli, byli 

cíleně osloveni. Připravuje se grafické pojetí publikace, portrétní fotografie 

přispěvatelů jsou téměř hotové.  

ii) Motivem pohlednice k 70. výročí fakulty budou fakultní budovy.  

iii) OPMK vybírá k výročí reprezentativnější propagační předměty.  

 

f) Do dalšího ročníku Ceny Albertus bylo zatím nominováno 7 nových učitelů; celkem 

je evidováno 40 nominací. Individuální komunikace s nominovanými už započala.  

      

Děkan 

g) Děkan udělil ceny za nejlepší knižní publikace, více na webu: 

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

 publikace-roku-2021 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2021
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Na základě výběrového řízení a po kladném vyjádření VR MFF UK (dne 4. 5. 2022) 

děkan jmenoval vedoucí pracovišť. Na čtyřleté období jsou jmenováni: 

i) prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D., vedoucím Katedry chemické fyziky a optiky, 

s účinností od 1. 7. 2022; 

ii) prof. RNDr. Jakub Čížek, Ph.D., vedoucím Katedry fyziky nízkých teplot, 

s účinností od 1. 9. 2022. 

 

b) Vedoucí KFA: doc. P. Pišoftovi vyprší druhé období ve funkci dne 30. 6. 2022. 

Prod. J. Franc předloží děkanovi návrh na jeho pověření vedením pracoviště na 

nezbytně nutnou dobu.    

 

c) Jsou vydána dvě nová opatření rektora UK: 

i) OR č. 17/2022, Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, účinné od 

1.  5s. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11828.html 

ii) OR č. 18/2022, Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou, 

účinné od 15. 5. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11841.html 

 

Stalo se po KD: přišla informace o dalších třech vydaných opatřeních rektora; jsou 

to: 

iii) OR č. 8/2022, Příspěvky ze sociálního fondu, účinné od 1. 5. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11613.html 

iv) OR č. 19/2022, Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, účinné od 15. 5. 

2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11859.html 

v) OR č. 20/2022, Statut celouniverzitního panelu pro IT (CePIT), účinné od 

1. 6. 2022, viz: 

https://cuni.cz/UK-11849.html 

 

d) V souladu s Memorandem o spolupráci mezi MFF UK a Nadačním fondem Učené 

společnosti ČR poskytl děkan nadačnímu fondu příspěvek ve výši 50 tis. Kč. 

 

e) Rektor UPOL odpověděl signatářům otevřeného dopisu, uveřejněného na webu 

zde: 

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/otevreny-dopis-rektorovi-

univerzity-palackeho-v-olomouci , 

jedním z jehož signatářů je i děkan MFF UK, soukromým e-mailem; znění 

odpovědi bylo v materiálech. Svou reakci zveřejnil rovněž předseda Základní 

organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN, viz: 

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/komentar-k-otevrenemu-dopisu-

rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci  

 

 

Zasedání skončilo v 12:11 hodin. 

 

Zapsala: T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=265216&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003429597
https://cuni.cz/UK-11828.html
https://cuni.cz/UK-11841.html
https://cuni.cz/UK-11613.html
https://cuni.cz/UK-11859.html
https://cuni.cz/UK-11849.html
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/otevreny-dopis-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/otevreny-dopis-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/komentar-k-otevrenemu-dopisu-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/komentar-k-otevrenemu-dopisu-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci

