Zápis schůze Kolegia matematické sekce 4. března 2021

Schůze se uskutečnila on-line od 14:00 hodin.
Přítomni členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský,
I. Hnětynková (místo M. Tůmy)
hosté: P. Kaplický, Š. Holub (studijní agenda), M. Trčka (nový pracovník IT), J. Rataj
(prodlužování smlouvy D. Pokorného)
Na začátku schůze V. Dolejší představil nového zaměstnance IT oddělení Martina Trčku, který
nahradí odcházejícího M. Bejčka. Proběhla krátká diskuze, kdy se ujasňovala náplň práce tohoto
zaměstnance. Do agendy M. Trčky bude patřit mj. správa sekčních webových stránek a též správa
počítačových laboratoří v Karlíně. Kontakt: trcka@karlin.mff.cuni.cz
Studijní záležitosti
1. Dosavadní garant programu matematika P. Kaplický informoval o předání agendy oranžové
Karolínky novému koordinátorovi bakalářských a magisterských studijních programů
Š. Holubovi. Web garanta/koordinátora bude integrován do nového formátu sekčních
stránek.
2. V letním semestru dochází k mírné redukci počtu studijních kruhů, vedoucí učitelé skupin
(VUS) zůstávají i do letního semestru, někteří jsou ale momentálně bez studentů.
3. Diskuse k přijímání nových doktorandů, zejména zahraničních. Dle V. Dolejšího bychom
měli dávat přednost kvalitě před kvantitou. Pozor na fakt, že proces odpouštění přijímacích
zkoušek není zcela pod naší kontrolou. Dle sdělení proděkana M. Kulicha lze studenty
legálně odmítat pouze z kapacitních důvodů, např. kvůli absenci vhodného školitele.
Doporučuje se témata v SISu nevypisovat naprázdno. Smíšené zkušenosti s čínskými
studenty s vlastním financováním (info D. Stanovský). V. Dolejší plánuje schůzku s garanty
doktorských programů.
Personální záležitosti
1. Kolegium projednalo žádosti o prodlužování smluv, které končí v období do konce prosince
2021.
2. Na stránce formulářů je nová verze mzdových tabulek s odemčenými buňkami podpisů. Při
vhodné příležitosti začněte používat. Existuje převodní makro. (Chystá se nový systém, kdy
mzdy budou zadávány přímo on-line.)
Věda
1. Projekty START (Igráček): MS získala 4 projekty ze 6 podaných (Peša, Hudcová, Týbl,
Šípka), FS 7 z 22, IS 4 z 11.
2. Projekty PRIMUS: sekce měla v minulých letech každý rok 1-2 nové projekty, v roce 2020
(začátek řešení 1. 1. 2021) již 4 projekty. Z hlediska kofinancování a nároků na pracovny je
stav zatím únosný, ale podobný trend by do budoucna mohl přinést problémy. K předejití
případným komplikacím KMS prosí všechny žadatele o projekty PRIMUS, aby s předstihem
kontaktovali sekčního proděkana.
3. Projekty GAČR: fakultní termín do čtvrtka 25. 3. 2021 se souhlasem vedoucího pracoviště
a sekčního proděkana (obé stačí e-mailem nebo skrz ESS). KMS souhlasilo s tím, aby

žadatelé předkládali návrhy projektů vedoucímu pracoviště a sekčnímu proděkanovi
v rozumném předstihu (nemusí jít nutně o definitivní verzi). Žadatelé by měli dát důraz na
podporu studentů či postdoků. Vedení fakulty již striktně netrvá na podmínce, aby členové
panelů GAČR nepodávali návrhy v osobně hlavního řešitele či spoluřešitele. Nicméně
souběh členství v panelu a podávání projektu by měl být spíše výjimečný a KMS doporučuje
tuto situaci konzultovat s vedením fakulty.

Stalo se po KMS: došlo k prodloužení interního termínu OVZS pro odevzdávání
návrhů do 8. 4. 2021.

Organizační záležitosti
1. SB plánuje během léta opravy hlavních chodeb v přízemí, 1., 2. a 3. patře. Bude to znamenat
vyklizení skříní na příslušných chodbách. KMS vzneslo požadavek, aby byly k dispozici
dočasné úložné prostory (např. v blízkých posluchárnách).
2. Dvůr budovy neslouží jako běžné parkoviště, ale především dodavatelům pro zásobování
budovy. Za cca 20 Kč/hod lze parkovat za budovou MFF v pobřežní ulici (o víkendu pak
zdarma); místo tam zpravidla je.
3. Vedoucí pracovišť připraví přehled výkonů za rok 2020 do konce března 2021.
4. Proděkan připomenul vedoucím pracovišť termín (15. března) pro dodání podkladů pro
výroční zprávu MFF UK.
Různé
1. KMS vzalo na vědomí návrh proděkana pro MS na cenu Neuron pro mladé talentované
vědce.
2. Blíží se termín sběru nominací na Cenu děkana za nejlepší knižní publikace (31.3.)
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/
smernice-dekana-c-3-2017
3. Na dotaz D. Pražáka sdělil V. Dolejší, že nový systém vykazování dovolené (v hodinách
místo ve dnech) nebude mít praktický dopad na činnost sekretariátů pracovišť.
4. KMS diskutovalo publikování v tzv. predátorských časopisech a v časopisech, které jsou
„téměř“ predátorské. Stránky https://beallslist.net/ zřejmě nevyčerpávají všechny podezřelé
vydavatele. Dobrou indicií je „article processing cost“ (APC), inzerovaná krátká doba
recenze (v řádech dní) a velmi krátká doba zveřejnění. Tímto způsobem se prezentují např.
vydavatelství MDPI či HINDAWI. KMS doporučuje pracovníkům sekce, aby s těmito
vydavateli v žádné formě nespolupracovali (členství v radách, recenzní a publikační
činnost).

Schůze skončila v 16:20.
Zapsal: D. Pražák
Upravil: V. Dolejší

