Zápis schůze Kolegia matematické sekce 8. dubna 2021
Schůze se uskutečnila on-line od 14:00 hodin.
Přítomni: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
Hosté: M. Rokyta

Studijní záležitosti
1. Proděkan V. Dolejší připomněl, že je třeba jmenovat komise pro SZZ nově akreditovaných
programů navazujícího magisterského studia do poloviny dubna. Podání návrhů zajišťují
garanti příslušných studijních programů společně s koordinátorem.
2. Počty přihlášených do bakalářských studijních programů na MS jsou:
 OM – 236 uchazečů, FM – 155 uchazečů, MIT – 78 uchazečů, MMOD – 70 uchazečů,
 Matematika se zaměřením na vzdělávání – 50 uchazečů.
3. Kolegium matematické sekce souhlasí s návrhem, aby přijímací zkoušky do bakalářských
studijních programů na MFF byly vzhledem ke covidové situaci zrušeny. Přijímací zkoušky
do navazujících magisterských programů také, avšak s výjimkou programů
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a ústní části přijímacího řízení pro
programy Učitelství matematiky/deskriptivní geometrie/fyziky/informatiky pro střední školy.

Personální záležitosti
1. Vědecká rada projednala 7. 4. 2021 návrhy na prodloužení smluv pracovníků MS bez
zásadnějších připomínek, zpětnou vazbu předal sekční proděkan příslušným pracovníkům
a vedoucím pracovišť.
2. V průběhu dubna-května se uskuteční na MS dva konkurzy – na pozici odborného asistenta
na KDM a na pozici docenta na KA, návrhy na jmenování komisí byly odeslány.
3. KMS diskutovalo problematiku násobných úvazků. Úvazek 1,0, resp. 100 %, zahrnuje
40 h/týdně. Dle opatření rektora č. 21/2018 (https://cuni.cz/UK-9131.html) UK doporučuje,
aby úhrn všech pracovních závazků zaměstnanců nepřekročil 1,5 pracovního úvazku.
Nicméně, KMS doporučuje, aby výše všech pracovních závazků pracovníků MS
dohromady činila pouze 1,0. Dále KMS upozorňuje, že výukové materiály vytvořené
zaměstnancem fakulty v rámci jeho úvazku na MFF UK nemohou být využívány pro jiné
zaměstnavatele.

Věda
1. Byl vyhlášen 6. ročník soutěže PRIMUS, která je určena mladým vědcům. Příjem návrhů
prostřednictvím Informačního systému UK bude ukončen 20. dubna 2021, interní termín
OVZS je 16. 4. 2021.

2. Termín podávání návrhů na projekty GAČR byl posunut o 2 týdny na 22. 4. 2021, stejně tak
byla posunuta i fakultní uzávěrka na 8. 4. 2021. Instrukce žadatelům byly rozeslány, rovněž
proběhl webinář k podávání projektů.
3. GAČR udělila dodatečně 60 standardních projektů podaných v roce 2020 (jedná se
o projekty se zahájením řešení v roce 2021), dva z nich jsou z MS.
4. MS letos získala celkem 7 nových projektů GAUK, v roce 2021, dále 13 projektů bylo
prodlouženo z předchozích let, celkem je tedy 20 aktivních projektů na MS. Situace je tedy
obdobná jako v předchozích letech.
5. Od roku 2022 budou realizovány projekty Cooperatio, které jsou nástupcem projektů
Progres. V současné době na MS probíhají přípravy na ustanovení Rady matematického
projektu Cooperatio.
6. Z MFF bude podáno 9 návrhů na starting ERC granty, z toho 4 z MS. Na fakultě probíhají
přípravy na zefektivnění přípravy návrhů projektů, „Letter of commitment” by neměl být
formální záležitostí. Proděkan navrhuje, aby doporučení na udělení „Letter of commitment”
bylo v gesci budoucí rady programů Cooperatio.
7. Z MFF byl podán jeden návrh projektu 4EU+minigranty na rok 2021 s názvem
Mathematics of High-Performance Computing III; projekt uspěl v plné výši.
8. Od 1. 4. 2021 byly ustanoveny nové panely GAČR, zástupců z MS je celkem 5, viz https://
gacr.cz/o-ga-cr/poradni-organy/panely/

Organizační záležitosti
1. Plánované stavební a další úpravy v karlínské budově fakulty jsou dle Správy budov v roce
2021 následující:
 oprava podlah v hlavních chodbách budovy - I. etapa (pouze v přízemí)
 upgrade kamerového systému
 oprava toalet v 4. patře budovy
 klimatizace servrovny – spoluúčast sekce 210 tis. Kč
 oprava seminárních místností K433, K432 včetně přilehlé chodba K434 – spoluúčast
sekce a KDM/KNM 300 tis. Kč
Různé
1. Na Cenu děkana za nejlepší knižní publikace z MS byly odeslány čtyři návrhy , statut Ceny
děkana viz https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-3-2017.
2. Bylo vyhlášeno postdoktorandské stipendium Schmidt Science Fellows určené vynikajícím
pracovníkům pro pobyt na zahraniční univerzitě, návrhy na OVZS lze zaslat do 16. 4. 2021,
stipendium dostávají jen velice excelentní kandidáti.

3. J. Robová informovalo o společné aktivitě učitelských pracovišť KDM, KDF a KSVI
v rámci dobrovolnické výuky matematiky na ZŠ a SŠ – Přijímačky z matematiky pro SŠ na
nečisto (viz https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ssnanecisto).
4. Stále je povoleno prezenční zkoušení do 10 osob ve stejné místnosti, avšak současně platí až
na výjimky (např. měření v laboratořích) zákaz vstupu studentů do budov fakulty.
Předpokládá se, že po 12. 4. 2021 budou pravidla upravena.
5. M. Pokorný vznesl dotaz, jak ovlivní výsledek mezinárodního hodnocení fakulty (stupeň
B+) její rozpočet na rok 2021. Rozpočet bude záležet na přidělení financí z MŠMT na UK a
následně na jednotlivé fakulty.

Schůze skončila v 16:00.
Zapsal: J. Robová
Upravil: V. Dolejší

