Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce
3. prosince 2020

Přítomni:
Host:

V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
M. Rokyta

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. online. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase
mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 7. ledna 2021 od 14:00. Další předběžně
dohodnuté termíny schůzí jsou: 4.2., 4.3., 8.4., 6.5. a 3.6. 2021.
Studijní záležitosti







Zkouškové období bude zřejmě prodlouženo o dva týdny a následně dojde k posunu letního
semestru. To znamená, že v zimním semestru školního roku 2020/21 bude zkouškové
období 11.1.2021-28.2.2021. To by mělo umožnit u velkých přednášek vypsat více termínů
a zkoušet v menších skupinách studentů, jak bude situace vyžadovat. Prodloužení je důležité
zejména pro studenty prvního ročníku, kteří musí nasbírat dostatečný počet kreditů právě do
konce zkouškového období. Také bude třeba počítat i s jednotlivými případy studentů, které
budeme potřebovat vyzkoušet distančně. Tímto dojde k posuvu celého harmonogramu tak,
že by zkouškové období letního semestru mělo skončit až koncem července. Se změnami v
harmonogramu dalšího školního roku se nepočítá. Změny projedná senát dne 16.12.2020.
Na základě Směrnice děkana č. 16/2020 byly (budou) jmenováni vedoucí učitelé skupin
(VUS). Na Matematické Sekci se to bude týkat jen studijního programu Obecná
matematika.
Směrnice děkana k dočasnému zrušení povinnosti odevzdávat listinnou verzi závěrečných
prací je připravena ke schválení. Týká se prací v období do 31. 3. 2021.
Kolegium diskutovalo možnost mimořádných doktorandských stipendií. Tato doktorandská
stipendia jsou vymezena čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu UK ,,V případě, že pravidelné
hodnocení konstatuje splnění individuálního studijního plánu a jde-li o studenta
doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan
na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské
stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.’’
Na MFF UK nejsou na tato stipendia zdroje ve stipendijním fondu. Navíc, děkan nemůže
ověřovat oprávněnost udělení takového stipendia ani přiměřenost navržené výše. Udělování
těchto stipendií je možné, ale z lokálních zdrojů (sekce, katedra, SVV). Oprávněnost a
přiměřenost udělených stipendií stejně jako spravedlivé rozdělení dostupných finančních
zdrojů mezi vynikající doktorandy je na zodpovědnosti oborových rad, pracovišť a sekcí.

Organizační záležitosti



V. Dolejší pověřil vedoucí pracovišť, aby dohlédli na vyčerpání dovolené pracovníků a na
rozumné vyčerpání rozpočtů.
V. Dolejší informoval o nových úpravách v par 218, odst. 2 Zákoníku práce s účinností od
1.1.2021, kdy je možný převod 1 týdne z pěti a 2 týdnů z osmi do dalšího roku.

Dále: „S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část
dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která
přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů,
převést do následujícího kalendářního roku“.

Hospodaření s dovolenými na pracovišti je v kompetenci vedoucího pracoviště, písemné
žádosti pracovníků (stačí emailem) uchovává vedoucí pracoviště. Děkan pak dostane od
vedoucího seznam převáděných dovolených po 1. lednu následujícího roku.


V. Dolejší požádal vedoucí pracovišť o odhady finančních zůstatků za rok 2020 na účtech 01
a 04, jakmile budou započítány listopadové mzdy, cca 10. prosince.



S účinností od 1.1.2021 nabývá platnosti Rozpočtové provizorium, ale to neznamená, že se
nedají čerpat prostředky na nutné výdaje. Čerpání by mělo být rovnoměrnější. Příslušná
směrnice je k dispozici na https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-asmernice-dekana/prikaz-dekana-c-11-2020



KD schválilo návrh novely směrnice o poskytování tvůrčího volna - v době čerpání tvůrčího
volna nelze vyslat akademického pracovníka na pracovní cesty. Bližší lze čerpat ve
zveřejněné směrnici: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-asmernice-dekana/smernice-dekana-c-20-2020



Hlavní organizátor soutěže Náboj končí a je třeba najít náhradu.



Vedoucí pracovišť byli požádáni o návrhy na udělení výzkumné podpory Donatio
Universitatis Carolinæ a jejich předání sekčnímu proděkanovi. Nejzazší termín jejich
poskytnutí proděkanem panu děkanovi je pondělí 14. prosince 2020, 15:00 hodin.

Personální záležitosti





V současné chvíli probíhají konkurzy na nové pracovníky: VED-KPMS, AP3-KPMS, AP3KPMS, AP2-KPMS, AP2-KDM.
Na KA probíhají nové konkurzy na akademicko-vědecké pozice: 2-3x APV1, které budou
placeny z grantů.
Na základě konkurzu na místo grantové manažerky nastoupila od 1. prosince 2020 RNDr.
Pavla Kučerová.
KMS vzalo na vědomí zvýšení úvazku místa lektora/lektorky na KMA, z 0,5 na 1,0.
Navýšení bude z prostředků katedry. Nejedná se tedy o navýšení garantovaného úvazku.

Věda





Akademický senát dne 18.11.2020 projednával Návrh na složení Vědecké rady MFF UK od
1.1.2021, více viz stránky AS.
Byly zveřejněny výsledky GAČR, MS získala 4 projekty ze 14 podaných (standardní M.
Maciak (P403), J. Večeř (P403), juniorský V. Kala, mezinárodní J. Málek (kde ještě záleží
na DFG)).
KD projednalo Směrnici O stanovení výše nepřímých nákladů metodou Flat Rate (FR),
zahrnující definici nepřímých nákladů, ve výši 20% (jedná se o projekty agentur, u kterých
poskytovatel připouští účtování nepřímých nákladů paušální sazbou FR). Tato směrnice je
potřebná, jestliže poskytovatel toto účtování nepřímých nákladů připouští a my je chceme
použít.

Různé




Kolegium diskutovalo softwarové nástroje pro spolupráci a případně i pro jazykovou
podporu jako jsou Overleaf, WriteFul a Grammarly. Ač se kolegium shodlo, že takovéto
nástroje mohou být užitečné, problémem je cena a případně i související závislost na těchto
nástrojích. Kolegium se shoduje, že je zapotřebí zjistit názor jiných sekcí na používání
těchto nástrojů.
Kolegium upozorňuje na nutnost používat služební platební karty v souladu s předpisy.

Schůze byla ukončena v 15:30
Zapsal: M. Tůma
Doplnil: V. Dolejší
Schváleno KMS

