
Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce

3. června 2021 

Přítomni: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma 
Host: 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 30. září 2021 od 14:00. 

Studijní záležitosti

1. Byla vyhlášena studentská anketa hodnocení výuky. Připravuje se také analogická anketa 
pro studenty doktorského studia.

Personální záležitosti

1. AS MFF UK schválil upravený rozpočet fakulty dne 31. května. Tímto datem  končí 
dosavadní rozpočtové provizorium. KMS schválilo rozpočet Matematické sekce per rollam 
dne 1. 6. 2021. V porovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst přibližně 5,3 %. 

2. KD projednalo a předběžně schválilo novou směrnici o dovolených, která je v souladu s 
novou úpravou zákoníku práce. Podle ní je možný převod dovolené do následujícího roku 
v délce nejvýše dvou týdnů pro akademické pracovníky a jednoho týdne pro ostatní 
pracovníky.  O převod je nutné požádat vedoucího pracoviště. Dalším rozšířením je to, že 
všichni lektoři budou mít též 8 týdnů dovolené.

Věda

1. V minulých dnech proběhla kontrola několika projektů GAČR.  

2. KD schválilo návrh Matematické sekce na Jarníkovskou přednášku. Přednášejícím by měl 
být  Andrea Cianchi, University of Florence. Přednáška bude proslovena dne 6. října 2021.

3. Den PhD studentů matematické sekce (též známý jako WDS - Týden PhD studentů) proběh-
ne 10. 6. 2021 online. Spojení přes Zoom bylo rozesláno pracovníkům celé sekce nezávis-
lým emailem.

Organizační záležitosti

1. KMS zdůraznilo, že je potřeba vybrat stravenky v první polovině června. Brzy poté je musí  
MFF vrátit poskytovateli. 

2. Postupně dochází k reorganizaci pracovišť děkanátu MFF. Například vzniká Oddělení 
podpory grantů a projektů (OPGP). 

3. Fakulta uzavřela smlouvu pro desktopové licence programového vybavení Microsoft o365, 
pro zaměstnance (730 licencí) a pro studenty (cca 3000 licencí). Přechod na tuto platformu 
se očekává v nejbližších dnech. 



4. KMS diskutovalo o úpravách kritérií pro hodnocení výkonů pracovišť, které by lépe 
odráželo hodnocení fakulty a následné příjmy. Možné úpravy, které by bylo třeba 
dopracovat jsou 
◦ Jiný způsob započítání publikací, kde by mohlo například dojít ke krácení jejich 

ohodnocení vydělením počtem autorů nebo afiliací.
◦ U absolventů PhD studia by bylo možné vzít v potaz délku studia. Tato myšlenka je 

založena na hodnotící zprávě fakulty i předpokladu, že v budoucnu je pravděpodobné 
započítání pouze absolventů, kteří ukončili studium v době do 5 let.

Následná obsáhlá diskuse ozřejmila jak je problém změny komplikovaný, má-li zahrnout 
kvalitu (preferenci publikací v kvalitních časopisech a vydavatelstvích), rozdíly mezi obory 
či podpořit pozici pracoviště v budoucím nezávislém hodnocení. KMS se dohodlo, že se 
k problému vrátí na podzim roku 2021.

5. Sekční proděkan informoval o správě sekčních pracoven (suterén a Zirkon) a dalších 
možnostech. Operativně lze nedostatek prostor řešit pronájmem dalších místností v Zirkonu,
v delším časovém horizontu pak úpravou bytů a posluchárny K12 na pracovny. 

Různé

1. Byla vyhlášena soutěž České hlavy, ve vícero  kategoriích.

2. Připravuje se publikace k 70. výročí založení MFF.  

3. KMS souhlasilo, že nedostatek cvičících informatických předmětů Informatické sekce je 
příležitostí pro doktorandy a další pracovníky sekce a pracoviště by měla informaci o této 
výuce rozšířit. 

4. KMS bylo informována o novém mzdovém předpisu in statu nascendi. 

5. KMS se dotklo v diskusi projektů na tvorbu studijních materiálů. 

6. Začátek zimního semestru školního roku 2021/2022 je 29. 9. 2021. Na tento netradiční 
termín  je také předběžně plánováno tradiční setkání pracovníků MFF. Vše ale bude záviset 
na obecných možnostech setkávání se v závislosti na epidemiologické situaci.

Schůze byla ukončena v 16:10
Zapsal: M. Tůma
Doplnil a upravil: V. Dolejší
Schváleno KMS 


