Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce
21. května 2020
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
P. Kaplický (do konce bodu Studijní záležitosti), V. Dolejší

Jednání bylo zahájeno distančně ve 14:00 s využitím platformy Zoom. Zápis z minulé schůze
byl schválen per rollam v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční
18. června mimořádně od 15:00. Pokud se nestane nic nečekaného, bude schůze prezenční.
1. Studijní záležitosti
a) Uvolňování protiepidemických opatření: od pondělí 25.5. venku bez roušek, budovy
fakulty se otevřou všem (tj. i hostům), zůstává povinnost vyplnit prohlášení o bezpříznakovosti respiračního onemocnění. Vedení fakulty ,,silně doporučuje“ nošení roušek
uvnitř budovy (zejména v posluchárnách), především pokud o to některý z přítomných
účastníků požádá. Aktuální informace vedení fakulty jsou vždy na stránce
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2a-nemoci-covid-19.
b) Vedení fakulty doporučuje, abychom v rozumně odůvodněných případech nabídli možnost distančního zkoušení, typicky s ohledem na studenty ze Slovenska, pro něž je cesta
do ČR možná, leč zatím dosti obtížná. Někteří z nich se již také odhlásili z kolejí. Konání zkouškových písemek našich studentů na vhodných slovenských univerzitách zatím není možné (tamní školy jsou stále striktně uzavřeny).
Stalo se po KMS: od půlnoci z 3.6. na 4.6. se bude moci cestovat mezi ČR a SR volně.
Mezinárodní doprava mezi oběma zeměmi však ještě není zcela obnovena a někteří studenti, kteří si v průběhu krize odhlásili kolej, zatím nemají v Praze zajištěno ubytování.
I proto proděkan doporučuje ve výjimečných a dobře odůvodněných případech vyjít
vstříc žádosti studenta o distanční přezkoušení.
c) V tomto akademickém roce se všechny závěrečné práce odevzdávají pouze elektronicky, viz směrnice děkana č. 8/2020 https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-8-2020. Předsedové komisí mohou zvá-

žit pořízení ad hoc výtisku pro účely prezenčně konané obhajoby.
d) AS MFF 27. 5. a po něm i VR dne 3. 6. projedná zrušení starých (již prázdných) oborů

doktorského studia a tím i odvolání členů příslušných RDSO. Žádosti poté zprocesuje
RUK a členové končících RDSO obdrží příslušná vyrozumění. Nové OR (oborové rady)
stávajících doktorských studijních programů už jmenovány byly.
e) Připravuje se nový Studijní a zkušební řád UK. Netriviální novinkou bude povinnost
zkoušet ústní část 2. opravného termínu opakovaného zápisu (tj. ,,šestý“ termín) komisionálním způsobem. Z operativních důvodů bude vhodné se těmito komisemi začít zabývat už ve chvíli, kdy někdo neudělá první opravný termín při druhém zápisu předmětu. Podobně u druhého opravného termínu státnice bude muset být přítomen proděkan (i když nebude členem komise).
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f) Pedagogická rada vyhověla přáním (některých) garantů na odpouštění přijímacích zkoušek do NMgr. studia absolventům odpovídajících odborných Bc. programů. M. Kulich
v té souvislosti zmínil nedobrou zkušenost s přechodem FM->PMSE. P. Kaplický komentoval oslabování Bc. programu OM, jehož původní ideou bylo definovat společné
základní matematické vzdělání.
g) KMS se shodlo, že roli předsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky nových odborných Bc. programů by měl zastávat jeden člověk, který bude koordinovat jejich činnost
a který zároveň převezme úlohy předsedy i ve staré komisi pro odborné bakalářské
obory (za M. Kulicha, nástup cca k počátku r. 2021). Vedoucí pracovišť navrhnou
vhodné kandidáty na tento post.
2. Věda a zahraniční styky
a) Probíhá hodnocení vědy na UK mezinárodním panelem SCI. Výsledky se zafixují do

rozpočtů univerzity setrvačně po dobu pěti let a budou jistou mírou vstupovat přímo do
vědeckých rozpočtů fakult – z velké části pravděpodobně již v r. 2021 a nejspíše naplno
již od roku 2022. Diskuse představitelů MS s panelem SCI proběhne (online) ve čtvrtek
28.5. Jedním ze zmiňovaných aspektů hodnocení je i problematika inbreedingu. Matematická sekce nemá špatné výsledky v kategorii nových zaměstnanců přijatých na „tenure track“: z 28 přijatých OA za posledních 8 let je 11 cizinců (39 %), přičemž Slováci
se za cizince nepovažují, přitom 13 z nich (46 %) má Ph.D. ze zahraničí. Mezi staršími
pracovníky (doc./prof.) jsou čísla o dost horší.
b) Je možno navrhovat kandidáty na podzimní Jarníkovskou přednášku.

3. Personální problematika
a) V nedávné době na MS proběhlo celkem 8 konkurzů, a to 3x na roční postdoky OP VVV
(místa přijali N. Aliyev, P. Laketa, I. Diamantis). Postdoci na tenure track: KPMS –
jediný vítězný účastník nakonec nabídku nepřijal, KDM - nikdo se nepřihlásil, KMA O. Minakov, MUUK – R. Ó Buachalla.
b) Konkurzy na vedoucí KMA a MUUK: čeká se na vyjádření VR 3. 6.
c) Ve věci práce z domova (,,home office“, H/O) se na stránkách MFF objevily příslušné
formuláře – dodatky k pracovním smlouvám a dohody o H/O (zatím se týká jen TH
pracovníků a účastníků projektu OP VVV - podrobnosti jsou zejména v mailech doc.
Rokyty).
4. Provoz a rozvoj
a) Rozpočet MS pro letošní rok byl schválen na mimořádném KMS dne 14. 4. 2020.
b) Vyšší (než maximálních 5 %) převody do FÚUP i jiných fondů by musela posvětit
novela ZVŠ (a to se zřejmě nestane).
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c) Je možné, že od příštího roku se znovu objeví GAČRovské kofinancovací „jedničkové“
účty i pro projekty zahájené 2019 a později.
d) Socha před novým pavilonem Impakt bude vysoutěžena Galerií hl. m. Prahy a v případě
úspěchu soutěže bude pořízena z velké části z jejich prostředků.
e) Prohlídka nového pavilonu IMPAKT pro zaměstnance bude 8. června pouze pro
registrované účastníky.
5. Různé
a) RUK: zahraniční služební cesty lze konat pouze ve výjimečných případech. Příjezd
nových zahraničních pracovníků je možný, pokud to dovolují vládní opatření a za
podmínek, které specifikuje vláda.
b) K dotazu J. Robové ohledně čerpání dovolené sdělil M. Rokyta, že je žádoucí vyčerpat
celou dovolenou jako obvykle, s tím, že preferované období pro dovolenou je srpen,
případně jednotlivé dny v červenci a září, tak, aby to negativně neovlivnilo průběh
zkouškového období.
Schůze byla ukončena v 15:45
Zapsal: D. Pražák
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS 8. 6. 2020
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