Zápis schůze Kolegia matematické sekce 7. ledna 2021

Schůze se uskutečnila od 14:00 on-line.
Přítomni členové: Dolejší, Kopa, Pokorný, Pražák, Robová, Stanovský, Tůma
Hosté: M. Rokyta, P. Kaplický, Š. Holub (oba na studijní záležitosti), P. Kučerová (grantová
agenda)
Studijní záležitosti
1. Doc. Kaplický informoval o stavu akreditace magisterských programů MA, MOD, PMSE,
FPM. V případě PMSE a FPM se žádá o novou akreditaci, u MA a MOD dochází ke
změnám v rámci stávající akreditace. Stalo se po KMS: dle informací z RVH není potřeba
PMSE a FPM zcela nově akreditovat, stačí úpravy současných platných akreditací. Celý
proces probíhá dále.
2. Zkouškové období je prodlouženo o dva týdny a následně došlo k posunu letního semestru a
dalším úpravám harmonogramu akademického roku, viz stránky MFF UK
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2020-2021
3. Na základě Směrnice děkana č. 22/2020 „Ustanovení koordinátorů studijních programů
v oblastech vzdělávání“, byli jmenováni následující koordinátoři garantů studijních
programů, doc. Štěpán Holub (bakalářské a magisterské studium), doc. Petr Knobloch
(doktorské studium), Doc. Robová (učitelské programy).
4. Hledají se noví promotoři.

Personální záležitosti
1. Proběhly konkurzy na VED-KPMS (doc. Miloš Kopa), AP3-KPMS (doc. Michal Pešta),
AP3-KNM (doc. Iveta Hnětynková), AP2-KPMS (dr. Pavel Kříž), AP2-KDM (nebyl
naplněn).
2. Dva z vítězných kandidátů nakonec nabídku místa nepřijali. KMS navrhuje sepsat soupis
všech sociálních benefitů, které MFF UK a ČR kandidátům nabízí pro další využití.
3. Martin Trčka bude od 1. března 2021 novým členem IT oddělení MS v Karlíně (místo
Michala Bejčka, který skončil k 31. 12. 2020, nyní dočasně pracuje na DPČ).
4. Branislav Jurčo byl jmenován profesorem.
5. Návrhy na jarní konkurzy se podávají do 28. února 2021. Vedoucí pracovišť návrhy na nové
konkurzy předloží elektronicky KMS nejpozději do 31. ledna 2021, aby KMS mohlo tyto
návrhy projednat na schůzi 4. 2. 2021.
6. Vedoucí pracovišť nastaví mzdy „na stav z“ května 2020 počínaje od ledna 2021. Je třeba
nastavit kofinacovací účty u všech projektů, kde je kofinancování vyžadováno.
7. Dne 1. ledna 2021 nastoupil na KNM postdok Nikat Aliyev. Od 1. května nastoupí na
stejnou pozici na KPMS Petra Laketa (oba placeni z OP VVV).

Věda
1. OVZS připravilo manuál pro přípravu dílčí zprávy GAČR, který byl rozeslán řešitelům
projektů. Stalo se KMS: podávání průběžných zprav GAČR proběhlo bez větších problémů
díky součinnosti příslušných oddělení děkanátu a řešitelů projektu.

2. OVZS připravilo Shrnutí opatření rektora 50, 52, 53, 55 a 56 o univerzitních projektech
(PRIMUS, UNCE, GAUK…). Tento dokument byl zaslán vedoucím pracovišť, aby
informovali příslušné řešitele.
3. RUK připravuje nový projekt Cooperatio, který nahradí PROGRES. Každý pracovník bude
přiřazen do jednoho až tří oblastí/oborů. KMS souhlasilo s účastí Katedry logiky FF UK ve
vědní oblasti „Mathematics“ a dále z účastí pracovníků MS v „Economic Science“ a
„Didactics“.
4. KMS diskutovalo publikování v „predátorských časopisech“, seznam predátorských
vydavatelstvích je na https://beallslist.net/ Dobrou indicií je „article processing cost“ (APC),
krátká doba recenze a velmi krátká doba zveřejnění.
Organizační záležitosti
1. Fakultní platební karty budou jen pro ty, kdo je opravdu používají (např. vedoucí pracovišť,
sekretářky, řešitelé velkých grantů). Je potřeba aktualizovat seznam držitelů platebních
karet. Stalo se po KMS: seznam byl aktualizován, na MS by mělo být 5 platebních karet.
2. Soutěž Náboj - hlavní organizátor končí. Pro rok 2021 se již našla náhrada, ale je třeba najít
hlavního organizátora do dalších let.
Různé
1. Stávající dodatek smlouvy mezi MFF UK a MÚ AVČR týkající se DML-CZ (digitální
knihovna) skončil 31. prosince 2020. KMS projednalo jeho prodloužení na další období a
pověřilo prod. Dolejšího k jednání o přípravě nového dodatku. Výše příspěvku by měla být
obdobná jako v minulých letech.
2. Smlouva mezi MFF UK a MÚ AVČR týkající se přístupy do ZBLmath: Přístup na
ZBLmath je nyní sice volný, ale KMS stále vnímá jistou spoluzodpovědnost za činnost
pražské pobočky ZBLmath a rádo by její aktivity i nadále finančně podporovalo. Stávající
smlouva mezi MFF UK a MÚ AV ČR by měla být změněna s předpokladem začlenění
snížení stávajícího příspěvku. KMS pověřilo prod. Dolejšího k dalšímu jednání.
3. Na základě výsledků jednání sekčních proděkanů o zakoupení licence pro software
OVERLEAF, se KMS rozhodlo plnou licenci tohoto softwaru nepořizovat.
4. Personální obměna v roli koordinátora U3V (částečný úvazek): od 1. března 2021 vystřídá
RNDr. Jana Kašpara, CSc., v této funkci doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. Agendu si předají
během ledna a února 2021. Dále bylo dohodnuto, že dr. Kašpar bude ještě do září 2021
koordinovat vybrané propagační činnosti.
Schůze ukončena v 16:30.
Zapsal: M. Kopa
Upravil: V. Dolejší

