
Zápis schůze Kolegia matematické sekce  9. prosince 2021

Schůze se uskutečnila on-line od 14:00 hodin na platformě Zoom.

Přítomní členové:  V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma

Host: A. Slavík

Studijní záležitosti

1 V. Dolejší informoval o úspěšnosti studentů (počty přijatých studentů a absolventů) od roku 2005 v 
bakalářském a magisterském studiu zpracované prod. Kulichem. Soubory byly dány k dispozici 
vedoucím pracovišť a garantům studijních programů.

2 Panel RVH vydal pilotní verzi hodnocení studijního programu Obecná matematika. Je zde výtka k 
porušení principu společného prvního dvouletí (nový předmět Geometrie 2 patří mezi povinně 
volitelné, prerekvizitami je vyžadován pro 3 za 4 zaměření a je doporučován ve 4. semestru). 
Diskuse v rámci pedagogické rady zatím nespěje k lepšímu řešení. Proděkan V. Dolejší ve věci dále 
jedná s garantem P. Kaplickým a koordinátorem garantů Š. Holubem.

3 Ze strany studentů je zájem o zpřístupnění on-line materiálů, tj. zejména nahraných přednášek/ 
cvičení. Po domluvě jistě možno použít i loňské materiály.

Personální záležitosti

1 Doc. A. Slavík byl jmenován vedoucím KDM, s účinností od 1. ledna 2022, jeho zástupkyní bude 
doc. Robová.

2 Zhruba do týdne budou zveřejněny inzeráty pro jarní kolo konkurzů na MS, včetně vedoucích KA a 
KNM.

Věda

1 Opatření rektora UK č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na 
Univerzitě Karlově", je účinné k 15. 11. 2021, viz https://cuni.cz/UK-1  1410.html  

2 Opatření rektora UK č. 48/2021, Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech 
týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK, viz https://cuni.cz/UK-11468.html. 
Končící projekt Progres bude formálně prodloužen o šest měsíců s možností dočerpat prostředky 
převedené do FÚUP, po schválení děkany příslušných fakult.

3 Byly zveřejněny výsledky GAČR. MS získala jen 1 projekt pro řešitele a 3 pro spoluřešitele. 
Úspěšnost FS a IS byla vyšší.

Organizační záležitosti

1 Proděkan vyzval vedoucí pracovišť, aby po započtení listopadových mezd upřesnili odhady 
finančních zůstatků na účtech 01 a 04. 

2 Termín odeslání DZ a ZZ projektů GAČR je 17. ledna, interní termín (OGAP) již 10. ledna. 
Prosincové mzdy budou zaúčtovány cca 8. ledna, řešitelé, nechť jsou připraveni. O včasné 
vynulování projektu vůči pracovišti je nutno požádat - viz následující bod.

https://cuni.cz/UK-11468.html
https://cuni.cz/UK-11410.html


3 Přečerpání nebo nedočerpání grantových prostředků se vypořádá vůči účtům Provoz (01) nebo 
Progres (04), u kofinancovacích účtů jen Progres (04). Míní se tím vždy účty příslušných kateder, 
nikoliv sekce.

4 Vláda schválila OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský),  výzva Excelentní výzkum. 
Počet projektů na jednu VO (tedy univerzitu) bude omezen na maximálně 3; minimální velikost 
projektu cca 0,5 mld. Kč. UK plánuje tři projekty. Obory na MFF by mohly případně žádat o finance
v roli partnerů institucí mimo UK.

5 Docházka se na HO odevzdává 25. dne v měsíci; lze poslat i přes elektronickou spisovou službu 
(k rukám Mgr. Jančáka.)

6 Požadavky a návrhy na investiční akce a opravy pro zařazení do plánu Správy budov MFF UK na 
rok 2022 je třeba zaslat do 18. prosince 2021 na adresy: michalek@dekanat.mff.cuni.cz; 
skrbek@fzu.cz.

7 Schránky (15 ks) na odevzdávání domácích úkolů pro pavilon IMPAKT jsou již zakoupeny; do 
konce roku proběhne jejich instalace. SB žádá o instrukce, jak mají být popsány. Klíčky k nim budou
k vyzvednutí na vrátnici IMPAKT proti podpisu. Vedoucí pracovišť předají požadavky/návrhy prod. 
Dolejšímu.

Různé

1. Cena Josefa Hlávky za rok 2021 – Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a 
odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce. Každá z cen je 
spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity. Součástí 
každé nominace je nominovaná publikace a zdůvodnění. Prosíme o zaslání vašich nominací do 18. 
ledna 2022 na OVZS ve formě: a) samotné publikace b) max. 1 stránky zdůvodnění nominace (stačí
e-mailem, pro potřeby Kolegia rektora).

2. Nominace Výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ: návrhy ze sekcí včetně úplných 
podkladů připravit na program KD 22. 12. 2021. Nominace musí do VR MFF UK 5. 1. 2022.  

3. Krátce s diskutovala otázka publikování v časopisech vydávaných MDPI. Toto téma se diskutuje i na
úrovni UK, viz např. https://www.lf2.cuni.cz/clanky/pozor-na-casopisy-vydavatelstvi-mdpi. Zdá se 
nicméně, že pro některé obory či externí spoluautory jsou vybraná periodika MDPI zajímavá či 
aspoň přijatelná. V každém případě KMS stále doporučuje pracovníkům sekce, aby s těmito
vydavateli v žádné formě nespolupracovali (členství v radách, recenzní a publikační činnost), viz 
zápis schůze Kolegia matematické sekce ze dne 4. března 2021, 
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2021/zapis_KMS_c_06_2020-21.pdf     .

4. Stalo se po KMS: Ministr MŠMT ocenil špičkové vědce, mezi nimi i prof. M. Huškovou z KPMS, 
https://www.msmt.cz/ministr-plaga-ocenil-spickove-vedkyne-a-vedce .

Schůze KMS v příštím roce jsou plánovány 6.1., 10.2., 17.3., 21.4., 19.5. a 23.6.

Schůze skončila cca v 15:30. 

Zapsal: D. Pražák

Upravil: V. Dolejší
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