Zápis schůze Kolegia matematické sekce 6. května 2021

Schůze se uskutečnila on-line od 14:00 hodin.
Přítomni členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
hosté: P. Kaplický
Členové kolegia drželi symbolickou minutu ticha na počest prof. Jiřího Anděla, dlouholetého
vedoucího KPMS a proděkana MFF UK pro matematiku a pro studijní záležitosti.
Studijní záležitosti
1. Projekty VUS, mentorů a studentských průvodců byly úspěšné, studenti je v anketě
hodnotili pozitivně. Zúčastněným pedagogům a doktorandům patří poděkování a budou
drobně odměněni. Do budoucna bude pokračovat projekt VUS organizovaný děkanátem i
projekt studentských průvodců organizovaný SKAS. Projekt mentorů se za této situace zdá
nadbytečným.
2. Návrhy komisí pro SZZ navazujících magisterských programů byly schváleny KD (28.4.) a
VR (5.5.) MFF UK.
Personální záležitosti
1. Návrhy na prodloužení smluv byly schváleny VR MFF dne 7.4. a 5.5.
2. Po projednání per rollam KMS schválilo vypsání konkurzů na místa AP3 a AP4 na MÚ UK
a dvakrát AP3 na KMA.
3. Od 1.6. dojde k rozdělení OVZS s cílem zlepšit grantovou podporu a oddělit ji od agendy
zahraničních vztahů. Na nově zřízené Oddělení pro podporu grantů a projektů (OPGP)
nastoupí jako vedoucí dr. Bubeníková.
4. Proběhla krátká debata o personálním zajištění grantové podpory na MS.
5. AS UK schválil rozpočet UK dne 30.4., KD MFF UK schválilo rozpočet MFF UK dne 5.5.,
AS MFF UK se rozpočtem bude zabývat 19.5. Proděkan Dolejší seznámil KMS s rámcovým
rozpočtem MS. Lze čekat mírný nárůst rozpočtu v řádu malých procent, realizovaný
především v položce vědy. Vliv má pozitivní výsledek fakulty v mezinárodním hodnocení a
pozitivní výsledek UK v hodnocení českých univerzit na MŠMT.
6. Proběhla krátká debata o zásadách tvorby rozpočtu MS. Pro letošní rok zůstanou v platnosti
loňská pravidla, na podzim je možné debatovat o revizi.
Věda
1. Byly podány projekty PRIMUS, z MS jeden návrh nový a jeden návrh na prodloužení.
2. Byly podány projekty GAČR, z MFF odešlo 161 návrhů.
Organizační záležitosti
1. K 30.6. byla vypovězena smlouva na stravenky firmě EDENRED CZ, fakulta přechází na
stravenkový paušál
2. M. Kašparová má na starosti administraci sekčních pracoven, především v budově Zirkon.
3. Od 1.5. nastoupila na pozici fakultního právníka I. Vrbová a na pozici koordinátora
digitalizace J. Skalický (prioritně se bude digitalizovat agenda docházky a agenda
automatizace výběrových řízení).
4. Znovu funguje nákup přes DNS, nákupy zařizuje J. Richter.

Různé
1. Na VR MFF UK 3.5. byly vyhlášeny ceny děkana za nejlepší knižní publikace, byly
oceněny tři návrhy z matematické sekce.
2. Byly podány návrhy na Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za
vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK, viz https://cuni.cz/UK-7294.html.
3. KMS debatovalo o návrhu na Cenu Milady Paulové v oblasti matematika.
Schůze skončila v 16:00.
Zapsal: D. Stanovský
Upravil: V. Dolejší

