Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce
23. dubna 2020

Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
V. Dolejší

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod. distančně, s využitím platformy zoom. Zápis z minulé
schůze byl schválen per rollam v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční
21. května 2020 od 14:00 v seminární místnosti KMA. V mezičase však může být svolána
mimořádné schůze o rozpočtu sekce, v závislosti na tom, jak bude pokračovat jeho tvorba.

1. Studijní agenda
a) Proděkan Rokyta rozeslal sekci několik mailů obsahujících vysvětlení situace ohledně
prodloužení semestru o 3 týdny, prodloužení zkouškového období, úpravu zkouškových
a zápočtových požadavků a provádění zkoušek.
b) Děkan nařídil, aby vyučující provedli do 30.4. aktualizaci požadavků ke zkoušce
a zápočtu v SISu. Protože není známo, bude-li možné prezenční zkoušení, lze popis
průběhu zkoušky stanovit ve více variantách (prezenční vs. distanční).
c) Zkoušky zatím nelze provádět prezenčně, s výjimkou zkoušení posledního ročníku
(studenti chystající se letos na SZZ na bakalářském i magisterském stupni), státních
závěrečných zkoušek a doktorských obhajob. U prezenčních zkoušek je podmínkou
přítomnost max. pěti osob v místnosti a dodržování předepsaných hygienických
opatření.
d) Připravuje se metodika distančního zkoušení.
e) Byly zrušeny přijímací zkoušky na bakalářské i magisterské studium. Kvůli technickým
problémům na RUK se nepodařilo tuto změnu zobrazit na webových stránkách
s podmínkami přijímacího řízení, což je velmi nevhodná a matoucí situace.
f) Přijímací zkoušky do doktorského studia se konat budou. Termíny podání přihlášek
byly prodlouženy do konce května (české studium) a června (anglické studium).
g) Dočasně byla zrušena povinnost odevzdávat tištěné výtisky závěrečných prací. O tisk,
vazbu a uložení obhájených disertačních prací se postará knihovna. Ostatní práce se
fyzicky ukládat nebudou, zůstanou pouze v elektronické formě.
Stalo se po KMS: vývoj s uvolňováním restriktivních opatření nabral v závěru týdne
svou dynamiku, takže některé z výše uvedených tvrzení by bylo možno či nutno
modifikovat. S ohledem na další očekávaný a nepredikovatelný vývoj jsou a budou
zaměstnanci sekce průběžně informování pomocí aktuálních mailů.
2. Věda a výzkum
a) Vědecká rada bude zasedat distanční formou 6.5. O výsledcích habilitačního
a profesorského řízení bude možné hlasovat emailem s pomocí skrutátora.
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b) Dochází k redukci finanční podpory projektů SVV, za MFF jde o částku cca 3 mil. Kč
(změna metodiky na straně MŠMT, kterou převzala UK).
c) Z OVZS odchází Mgr. K. Gáliková a nahrazuje ji Bc. D. Brožková.
d) Vláda posiluje financování TA ČR, mj. i v souvislosti s koronavirovou pandemií.
e) UK plánuje přejít na systém hodnocení vědy zavedený D. Münichem a používat jej
k dělení vědeckých peněz mezi fakulty – v roce 2021 částečně, v roce 2022 možná
i zcela. Zatím není jasné, jak bude nový systém fungovat a jaký bude mít vliv na
rozdělení prostředků mezi fakulty. Také není jasné, jak bude na MFF v budoucnu
probíhat dělení mezi sekce.
f) V dohledné době budou vyhlášeny projekty „Igráček“, je třeba se připravit na
vypracování vhodných návrhů. Tyto projekty poběží paralelně s projekty GA UK
a jejich hlavním cílem bude přimět doktorandy k vycestování na dlouhodobější stáže.
Očekává se, že UK by mohla získat kolem 100 projektů, optimistický odhad pro MFF
je 10 projektů. Jejich administraci bude mít na starosti pí Z. Bubeníková.
g) Z matematické sekce odešly 4 návrhy nových projektů Primus a jeden návrh na
prodloužení.
h) Sebastian Schwarzacher postoupil se svým projektem do 2. kola ERC.

3. Personální záležitosti
a) Vědecká rada se na svém zasedání 6.5. bude zabývat prodlužováním smluv odborných
asistentů. Do 29.4. bude nutné, aby vedoucí pracovišť potvrdili děkanovi souhlas
s návrhy na prodloužení smluv jejich zaměstnanců (po výzvě mailem). Materiály
připraví ve shodě se závěry zasedání KMS prod. Rokyta.
b) Probíhají konkursy na vedoucí pracovišť (KMA, MÚ) a na otevřené akademické pozice.
Na asistentské místo na KDM se nikdo nepřihlásil. Tento konkurs bude možné
zopakovat na podzim.
c) Rektor vydal opatření týkající se práce z domova, toto bude upřesněno opatřením
děkana. Kvůli práci z domova bude nutno uzavřít s každým pracovníkem dodatek
k pracovní smlouvě a vyplnit další lejstro specifikující způsob a obsah této práce. Na
obě lejstra budou vydány vzory.
d) Ke konci dubna odchází Ing. Lanková, ve funkci vedoucí HO ji nahradí Ing. Pelikánová.

4. Provoz a rozvoj
a) V pavilonu IMPAKT jsou problémy, tři tepelná čerpadla nefungují správně. Není jasné,
jak náročná bude oprava.
5. Rozpočet
a) Rozpočet UK má zdržení, RUK jej do poslední chvíle upravuje o zanedbatelné částky.
b) Rozpočet MFF se bude schvalovat 29.4. na mimořádném zasedání AS.
c) UK se obává dodatečných rozpočtových škrtů ze strany vlády. RUK k tomu dává
následující pokyny platné do odvolání: (i) nezvedat mzdy výše než na úroveň konce
předchozího roku (bez odměn); (ii) nedávat zatím žádné odměny; (iii) dokončit běžící
konkursy, ale neinzerovat nové konkursy na otevřená místa s výjimkou neobsazených
míst z předchozích konkursů.
2

d) Z důvodu ustanovení VŠ zákona není možné převádět ve fondech do dalšího roku více
než 5 % přidělených prostředků – toto se týká i FÚUP grantů GA ČR, přestože GA ČR
dovoluje převádět více. Zodpovědní představitelé se budou snažit iniciovat změnu VŠ
zákona, aby vysoké školy mohly převádět více ušetřených prostředků. Zatím není jasné,
jak naložit s končícími granty, které budou vykazovat úsporu.

6. Různé
a) Schvalování sekčního rozpočtu proběhne na mimořádné schůzi KMS prostřednictvím
Zoomu, pravděpodobně cca 5. až 6.5.
Schůze byla ukončena cca v 17:00
Zapsal: M. Kulich
Upravil a doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 30. 4. 2020
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