
           Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 8. června 2022  

v děkanově pracovně na Karlově 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

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

L. Skrbek, B. Svobodová, M. Žák. 

j. h. M. Novotná (do 10:25) 

Omluven: M. Vlach 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:02 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Děkan 

a) Po dohodě děkana se sekčními proděkany a vedoucím SB už na budovách MFF UK 

nevisí ukrajinské vlajky.  

   

b) Na zasedání Studentské komory Akademického senátu dne 6. 6. 2022 byla její 

předsedkyní zvolena Martina Novotná, místopředsedou Bc. Vojtěch Švandelík.  

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) KD se seznámilo s dopisem z RUK (byl v podkladech), ve kterém pror. J. Kuklík 

žádá o stanovisko k doporučeným hlediskům hodnocení pro habilitační řízení a pro 

řízení ke jmenování profesorem, případně o sdělení dalších námětů. Návrh 

stanoviska připraví prod. Doležal ve spolupráci s OVZS a předloží ho kolegiu. 

T: na RUK do 30. 6. 2022.  

        

b) KD probralo informaci o možné účasti pracovníků MFF UK v připravovaných 

projektech výzvy OP JAK Špičkový výzkum (tabulka byla ve společném úložišti), 

dále o kontaktních osobách za MFF UK a zvažovaném pokrytí projektovými 

manažery. Administrativa spadá pod vedoucí OGAP. Kolegium účast v OP JAK 

jednoznačně podpořilo. Příštího jednání KD se zúčastní doc. C. Matyska.   

 

c) KD projednalo otázku, zda zadat zakázku na daňovou analýzu situace spojené 

s řešením grantů GAČR PIF Outgoing (podklady v materiálech). Podstatou věci je 

zjistit, zda způsob vyplácení mezd v rámci tohoto typu grantů, jak ho fakulta 

provádí, je z daňového hlediska správný. Komplikovanost podmínek stanovených 

Grantovou agenturou ČR momentálně odrazuje potenciální řešitele od podání 

žádosti o projekt. Probíhají nebo se teprve uskuteční konzultace s právníkem 

Chráskou, s tajemníkem PřF UK, s vedoucí OGAP, s daňovou poradkyní UK; 

posledně jmenovaná odhaduje cenu svého expertního posudku na výši do 200 tis. 

Kč.        
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d) Dopis rektorky UK týkající se programu Občanská společnost pro osoby v ohrožení 

z důvodu politické perzekuce v Rusku či Bělorusku (čj. UKRUK/296704/2022 

datovaný 6. 6. 2022, nahrán v úložišti). T: 19. 6. 2022. Věc komentoval prod. 

Z. Doležal, doporučil projevit zájem fakulty do programu vstoupit, protože by to 

mohlo být prospěšné z hlediska kooperace s CERN. Prod. Z. Doležal připraví 

děkanovi koncept odpovědi na RUK.  

 

e) K dotazu prod. J. Sgalla, zda jsou známy nějaké informace o nových projektech 

Primus, sdělil prod. L. Skrbek, že návrhy má projednat VR UK koncem června.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Bez příspěvku. 

 

Prod. M. Kulich 

b) KD doporučilo vyhovět žádosti JM a bezplatně zapůjčit počítačovou posluchárnu 

pro přijímací testy ukrajinských univerzit (e-mail JM byl v materiálech; termín pro 

odpověď: 9. 6. 2022). Prod. M. Kulich zjistil dotazem u správců počítačových 

laboratoří a sítí, že popsaným technickým podmínkám by šlo dobře vyhovět 

v karlínské budově, správci jsou ochotni po tři po sobě jdoucí vybrané dny 

v červenci nebo v srpnu věc zařídit. Bude potřeba sehnat ukrajinsky hovořícího 

manažera a další osobu k němu jako dozor při provádění testů; prod. M. Kulich to 

zajistí ve spolupráci se sekčními proděkany. 

 

Děkan 

c) Celouniverzitní licence Zoom a změna v jejich přidělování po 1. 10. 2022: průvodní 

dopis a seznam stávajících držitelů licencí, jak ho poslal RUK, byl v materiálech. 

Polovinu z ceny za licence bude hradit RUK, druhou polovinu fakulta (sekce, 

děkanát). Děkan nechá seznam roztřídit podle příslušnosti držitelů 

k sekcím/pracovištím nebo k děkanátu, aby ho pak mohli sekční proděkani a pí 

tajemnice podrobit kontrole a provést selekci. T: seznam po selekci k diskusi na 

KD 22. 6. 2022.  

d) KD vzalo na vědomí, že děkan vyhoví žádosti o finanční podporu z Fondu Karla 

Urbánka, kterou podala dr. Barbora Bezděková. K udělení podpory se příznivě 

vyjádřili jak sekční proděkani a proděkan pro studijní záležitosti, tak dr. 

K. Rohlena, jehož stanovisko děkan na KD přečetl. 

Stalo se po KD:  Paní Urbanek byla s výběrem uchazečky dr. Bezděkové velmi 

spokojena a obratem poslala na fakultní účet částku na podporu jejího pobytu. 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Kolegium schválilo žádost organizátorů letní školy Gravity@Prague 2022 

o zapůjčení prostor v areálu MFF UK v Troji a současně 50% slevu z nájemného. 

Letní škola se koná ve dnech 19. - 23. 9. 2022.  
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Stalo se po KD: Kolegium per rollam schválilo rozšíření pronajaté plochy 

o posluchárnu T2, bez finančních nároků ze strany pronajímatele, protože to dovolí 

účast mj. většímu počtu studentů magisterského a doktorského studia MFF UK.  

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD schválilo návrh nového dislokačního výměru. 

Stalo se po KD: Bylo vydáno Opatření děkana č. 13/2022, dislokační výměr, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-13-2022 

       

      Tajemnice 

b) (Navazuje na bod B4c zápisu z KD konaného 23. 2. 2022 a další.) KD vzalo na 

vědomí, že počítačová laboratoř na Karlově ukončí svůj provoz ke 30. 6. 2022. 

Akademický senát fakulty je informován.  

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Příprava kariérního řádu fakulty, viz Opatření rektora č. 28/2021, rámcové principy 

kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě 

Karlově:   

https://cuni.cz/UK-11273.html 

Pracovní skupina byla ustavena na jaře, návrh dokumentu je hotový zhruba 

z poloviny, ale pro velké pracovní zaneprázdnění děkana zatím věc dále 

nepokročila. Děkan jednal s členem KR UK dr. J. Fontanou, zatím postačí vydat 

v dohledné době obecný výnos a prováděcí dokumenty k němu pak na podzim. 

Vedení UK očekává, že už během podzimu proběhnou na fakultách hodnocení 

pracovníků. Sekční proděkani vytipují pracovníky, kterým letos končí pracovní 

smlouva a návrhy na prodloužení jejich smluv by podle interního úzu projednávala 

vědecká rada fakulty.   

 

b) KD vzalo na vědomí informaci, že děkan jednal s vedoucí OGAP o možnostech 

většího angažmá doc. P. Svobody při administrování projektů na děkanátu.    

 

         Tajemnice 

c) Nové vzory DPP a DPČ vznikly ve spolupráci se zaměstnaneckým oddělením 

a fakultní právničkou. Tajemnice nechá návrhy formulářů upravit ve smyslu 

připomínek na KD, finální verzi předloží děkanovi. Dokumenty pak nechá přeložit 

do angličtiny.  

Stalo se po KD: Aktualizované formuláře jsou na fakultním webu v oddílu 

zaměstnaneckého oddělení, viz: 

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

 

d) (Navazuje na bod B5c zápisu z KD konaného 27. 4. 2022.) Kategorizace práce 

a formuláře na lékařskou prohlídku: KD akceptovalo předložené dokumenty.  

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-13-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-13-2022
https://cuni.cz/UK-11273.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare
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Stalo se po KD: Platná kategorizace práce spolu s formuláři na lékařské prohlídky 

je přiložena k Opatření děkana č. 13/2021, viz: 

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

dekana/opatreni-dekana-c-13-2021#prilohy 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Reprografické středisko fakulty je sice koncipované primárně jako služba pro 

jednotlivá pracoviště, ale na vyžádání je schopné tisknout také studijních materiály 

pro vyučující, v počtu od jednoho kusu výše. Kolegium to vzalo jako nabídku, 

kterou budou sekční proděkani tlumočit ve svých sekcích. Děkan doporučil zabývat 

se v blízké budoucnosti otázkou směřování reprostřediska. 

  

b) Kalendář fakulty na rok 2023: kolegium se seznámilo se třemi návrhy, které jsou 

v užším výběru. Na cenových kalkulacích OPMK ještě pracuje, vzhledem 

k náročnosti výroby a rychle se měnícím cenám papíru to trvá déle. KD se 

k návrhům vrátí na příštím jednání, v úvahu padá i čtvrtý návrh, totiž nepořizovat 

žádný kalendář.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Pozvánka na debatu Budoucnost Evropy, která se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 

od 15:30 ve Vlasteneckém sále Karolina, byla spolu s průvodním e-mailem od RUK 

k dispozici ve společném úložišti. Děkan pozvánku nevyužije, neboť má ve stejnou 

dobu jednání s KIST.  

 

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) (Navazuje na bod C1b zápisu z KD konaného dne 25. 5. 2022.) Medaile Josefa 

Hlávky 2022: ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 75 tis. 

Kč; za UK nominuje rektor; každá nominace by měla obsahovat podepsané 

zdůvodnění (cca jedna strana A4) a stručný životopis nominovaného. Prod. 

Z. Doležal uvedl, že OVZS už teď uvítá informaci, zda se nějaký návrh na fakultě 

připravuje. Termín pro zaslání vypracovaných návrhů na OVZS: 16. 6. 2022. 

 

b) (Navazuje na bod C1a zápisu z KD konaného dne 25. 5. 2022.) Česká hlava: 

uzávěrka vypršela 3. 6. 2022, OVZS neeviduje žádný návrh.  

 

c) Fond Junior: za MFF UK byla na RUK zaslána celkem čtyři témata, z toho dvě 

z matematické sekce a po jednom ze sekcí fyzikální a informatické.  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-13-2021#prilohy
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-13-2021#prilohy
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d) Dne 1. 6. 2022 navštívila fakultu delegace z Bordeaux INP, v doprovodu atašé pro 

vědu a vysoké školy Velvyslanectví Francie v Praze; za MFF UK hosty přijali 

proděkani Z. Doležal a V. Dolejší. Francouzská strana projevila zájem uzavřít 

smlouvu v rámci programu ERASMUS+. 

 

e) RUK uspořádal dne 2. 6. 2022 odpoledne Kulatý stůl EIZ 2023+ zaměřený na téma 

Elektronické informační zdroje a jejich financování v následných obdobích. Za 

MFF UK se zúčastnili prod. Z. Doležal a Mgr. K. Vrtálková. 

 

f) Bylo získáno nové nacenění kolekce Springer eBColl Computer Science a Springer 

eBColl Mathematics & Statistics pouze pro MFF UK za cenu nižší o cca 200 tis. 

Kč. 

 

g) Cooperatio 

i) RUK zaslal dne 26. 5. 2022 přípis shrnující přehled činností navazujících na 

schválení rozpočtu senátem UK. Kromě děkana byli jeho příjemci prod. Z. 

Doležal a vedoucí OGAP, na kolegiu dokument komentoval děkan. Na dotaz 

prod. J. France konstatoval, že přiřazení zaměstnanců k oborům je hotové.  

ii) Rozdělení strategického fondu by měly projednat rady Cooperatia, výsledek 

žádá děkan dostat od sekčních proděkanů. 

 

h) Vědecká rada MFF UK na svém zasedání dne 1. 6. 2022 schválila všech devět 

navržených kandidátů do oborové rady GAUK 2022 (tabulka byla v podkladech). 

Šest kandidátů je z MFF UK (po třech ze sekcí informatické a fyzikální), další tři 

jsou externisté z Brna a Plzně. 

 

i) Národní plán obnovy (NPO): na projektu Science se ve spolupráci s prof. 

J. Kalbáčovou Vejpravovou pracuje, v případě schválení by náklady mohly být 

uznatelné od června t. r. Prod. Z. Doležal zjistí cestou OGAP, zda má být NPO 

uveden v popisu práce. Mzdové tabulky a věci související vyřeší sekční proděkani. 

Na otázku prod. J. Sgalla ohledně Bioinformatiky sdělil prod. V. Kuboň, že 

nedisponuje žádnými informacemi.  

Stalo se po KD: Podle vyrozumění z MŠMT ze dne 13. 7. 2022 nebyl program 

Science v rámci části B Transformace podpořen, naopak program Bioinformatika 

a výpočetní biologie byl podpořen bez krácení. 

 

Děkan 

j) Dopisem ze dne 7. 6. 2022 oznámila rektorka UK přidělení podpory 

internacionalizace POINT třem osobám z MFF UK. Dokument byl v materiálech, 

zpracování věci zajistí prod. Z. Doležal.   

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. M. Kulich 

a) Byla zahájena rekonstrukce všech rigorózních komisí tak, aby jejich složení 

odpovídalo nové magisterské akreditaci. Termín pro podání návrhů na studijní 

oddělení vyprší 15. 9. 2022, vědecké radě budou návrhy předloženy na program 

jejího říjnového zasedání. Prod. M. Kulich informoval písemně sekční proděkany 
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a garanty studijních programů. Na dotaz prod. J. Sgalla sdělil, že v komisích 

nemusejí být externisté.   

 

b) Komise pro SFG se sejde 10. 6. 2022 a posoudí návrhy podané v jarním termínu. 

Žádostí o studentské fakultní granty přibývá, hlavně z fyzikálních oborů. I z tohoto 

důvodu uvažuje prod. M. Kulich o (částečné) rekonstrukci komise.   

 

c) Přihlášky ke studiu od ukrajinských uprchlíků bude MFF UK přijímat od 21. 6. do 

31. 7. 2022. Zvláštní podmínky přijímacího řízení byly schváleny senátem dne 

25. 5. 2022 (viz také bod sub g)iv tohoto zápisu). Prod. M. Kulich komunikuje 

přibližně s 280 potenciálními zájemci o studium, zapsány jsou ale jednotky až malé 

desítky z nich, tzn. že to zatím nepřekračuje kapacitní možnosti fakulty. Většina 

zájemců pomýšlí na bakalářské studium informatiky. ÚJOP minulý týden uzavřel, 

z finančních důvodů, kursy češtiny pro Ukrajince.  

 

d) STUD: nedávno přijatá referentka pro anglickojazyčné studium odchází ve 

zkušební době, ze svého vlastního rozhodnutí. Náhrada se hledá. 

 

Prod. V. Kuboň 

e) Ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2022 se bude v Heidelbergu konat schůzka v rámci 4EU+ 

ohledně koordinace výměn studentů v oblasti vzdělávání Fyzika. Pořádající strana 

požaduje účast jednoho reprezentanta vedení fakulty a jedné další osoby důkladně 

obeznámené se studijními plány Bc. a NMgr. studia. KD vzalo na vědomí, že 

vycestují prod. V. Kuboň a doc. H. Valentová.   

 

Děkan 

f) Novely dvou vnitřních předpisů UK, a sice Akreditačního řádu a Stipendijního 

řádu, byly zveřejněny na webu zde: 

https://cuni.cz/UK-146.html 

 

g) AS MFF UK schválil na svém zasedání dne 25. 5. 2022 důležité předpisy, 

související se studiem:  

i) Návrh na změnu vnitřního předpisu: Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF 

UK.  

ii) Žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat tři doktorské studijní 

programy.  

iii) Podmínky přijímacího řízení: do bakalářského studia pro rok 2023/2024, do 

magisterského studia pro rok 2023/2024, do doktorského studia pro druhé 

kolo roku 2022/2023.  

iv) Zvláštní podmínky pro přijetí podle § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, jak pro bakalářské, tak pro 

magisterské studijní programy. Zveřejnění podmínek na webu projedná prod. 

M. Kulich s Bc. J. Suchomelem.   

Stalo se po KD: podmínky jsou publikovány zde: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/ukrajina 

v) Návrh opatření děkana k harmonogramu akademického roku 2022/2023. 

Děkanem vydané opatření viz:  

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

dekana/opatreni-dekana-c-12-2022 

https://cuni.cz/UK-146.html
https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/ukrajina
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-12-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-12-2022
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h) Uznávání kreditů při přechodu ze studia bakalářského do studia magisterského: 

prod. M. Kulich přijal podnět předsedy SKAS vepsat pravidla do děkanova opatření 

a novelizovat vnitřní předpis fakulty v tom smyslu, že podrobnosti o uznávání 

kreditů jsou obsahem děkanova opatření.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

Bez příspěvku. 

 

Děkan 

a) Rostoucí ceny energií, stav fakultních fondů a jejich použití i další strategické věci 

života fakulty v blízké budoucnosti děkan plánuje neformálně prodiskutovat na 

„koncepčním“ jednání KD 27. 6. 2022. Děkan zmínil některá fakta, jako např. 

přehled o nárůstu nákladů na energie, plnění FRIM, závazky MFF UK ve vztahu ke 

Kampusu Albertov atd.  

 

  

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) (Navazuje na bod B4b zápisu z KD konaného dne 13. 10. 2021 a všechny další.) 

Zasedací místnost v suterénu budovy Ke Karlovu 3: do ČR byla doručena 

osvětlovací tělesa, namontována mají být v blízkých dnech.  

 

b) Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK: probíhá 

intenzivní jednání o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož obsahem bude přibližně 

15 změnových listů. Vícepráce, které vznikly zejména v souvislosti s vynucenou 

změnou projektu na skladbu střechy, se zatím daří držet pod domluvenou hranicí.  

 

c) Po ukončení provozu počítačové laboratoře v budově Ke Karlovu 3 ke konci června 

t. r. započne stavební a stěhovací akce, neformálně pojmenovaná jako „Kulový 

blesk 2“, jejímž výsledkem budou nová laboratoř pro KCHFO a pracovny pro 

děkanát. Hotovo by mělo být k začátku zimního semestru nadcházejícího 

akademického roku.  

 

d) (Navazuje na bod C5h zápisu z KD konaného dne 29. 9. 2021 a další.) Do 10. 6. 

2022 bude kanalizační šachta zaizolována. I tato informace se stane součástí dopisu, 

který prod. L. Skrbek s vedoucím SB formulují pro vedení VFN.  

 

Koord. M. Vlach (korespondenčně) 

e) Partnerský program 

i) Dne 30. 5. 2022 proběhlo setkání firemních partnerů, za účasti mj. pana 

děkana a paní rektorky. Reportáž na webu viz:  

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15759&locale=cz 

ii) Uzavřít smlouvu o partnerství mají zájem 4 nové společnosti. 

 

 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15759&locale=cz
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Bez příspěvku. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) MFF UK se ve dnech 2.-3. 6. účastnila Veletrhu vědy v PVA Expo Letňany. 

Z Univerzity Karlovy se účastnila ještě PřF UK. První den zaznamenal veletrh 

mimořádnou účast, zjevně zásluhou organizovaných návštěv školních tříd. Význam 

účasti MFF UK spočívá primárně v podpoře „značky“, pro nábor studentů je tento 

vliv až sekundární. Zvolená prezentace se jeví jako vhodná, může posílit zájem 

o korespondenční semináře, které jsou součástí expozice. Podrobné údaje 

o návštěvnosti budou známy teprve několik dní po skončení veletrhu. 

 

b) Výročí 70 let od založení MFF UK 

i) Jsou dohotovena reprezentační pera (Pierre Cardin) ve dvou druzích, dále 

pohlednice (s ohledem na očekávanou emisi známky s motivem rotundy sv. 

Václava). 

ii) S děkanem fakulty jsou konzultovány první návrhy sazby propagační 

publikace, rukopis se dohotovuje, práce pokračuje zhruba podle předpokladů. 

iii) Rámcově je koncipován seznam hostů pro slavnostní shromáždění 

v Karolinu. 

 

c) AS MFF UK bez připomínek schválil výroční zprávu fakulty v její předložené 

podobě, dokument byl předán do tisku. 

 

d) Na jednání marketingové skupiny UK dne 2. 6. 2022 byly stanoveny priority UK 

pro podzimní propagaci studia, v zásadě v souladu se záměry MFF UK. Účast na 

veletrzích bude v letošním roce pravděpodobně více zatěžovat fakultní rozpočet, 

zejména u akcí na Slovensku. Lze předpokládat, že pro 2023 bude nutné v tomto 

ohledu žádat o navýšení rozpočtu na propagaci fakulty. 

  

e) (Navazuje na bod C6b zápisu z KD konaného dne 9. 3. 2022 a další.) Kontrola 

z Finančního úřadu zaměřená na projekt č. 0012/7/NAD/2019 z roku 2019 zatím 

neposkytla žádnou zpětnou vazbu, ačkoli podkladové materiály byly zaslány 

v požadovaném rozsahu dne 21. 3. 2022 pro první přezkoumání a dne 19. 4. 2022 

pro namátkovou kontrolu vybraných dokladů a dokumentů. 

 

f) Dotace MŠMT ČR na soutěže roku 2022 jsou stále ve stadiu schvalování, OPMK 

taktně zjišťuje výhled dalšího vývoje situace. 

 

      Děkan 

g) SVOČ v matematice a informatice 2022: výsledky jsou na webu zde: 

http://math.sk/svoc2022/ 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-matfyzu-bodovali-

 v-soutezi-svoc 

 

 

http://math.sk/svoc2022/
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-matfyzu-bodovali-v-soutezi-svoc
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/studenti-matfyzu-bodovali-v-soutezi-svoc
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7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Rozpis dovolených a služeb v létě stejně jako „Manuál pro letní služby“ jsou 

v úložišti ve speciální složce „Léto a zástup za děkana“. 

 

b) S účinností od 1. 6. 2022 byl ředitelem ÚOCHB AV ČR, v.v.i., jmenován prof. Jan 

Konvalinka, někdejší prorektor UK. 

 

c) Dne 31. května 2022 zemřel ve věku 75 let doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc., docent 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-docent-pavel-hlidek 

 

 

  

Zasedání skončilo ve 12:33 hodin. 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-docent-pavel-hlidek

