
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 6. ledna 2022

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

Přítomní členové:  V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, A. Slavík, D. Stanovský, M. Tůma

Hosté: J. Robová, M. Rokyta

Studijní záležitosti

1 MŠMT vyhlásilo Národní plán obnovy pro oblast VŠ. Na prosincové schůzi KD se diskutovaly tyto 
případné možnosti využití. Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností nebo 
rekvalifikace lze možná využít na kurzy celoživotního vzdělávání. Specifický cíl B, tvorba nových 
studijních oborů, Big data (matematika + informatika). Případné návrhy je nutné zaslat proděkanu 
Kuboňovi do 10. ledna.

2 SKAS vyzvalo vedení fakulty ke sjednocení platformy distanční výuky na MFF UK (MS Teams). 
KD navrhlo formu doporučení (či požadavku) vyučujícím, aby v MS Teams publikovali základní 
informace, odkazy na studijní materiály, či odkazy do jiných aplikací (Zoom, Moodle). Návody 
budou poskytnuty. MS Teams je k dispozici i pro Linux. Výhledově je v plánu přechod na 
celouniverzitní licenci MS Teams, což však může být spojeno s problémy pro mimouniverzitní 
vyučující a studenty.

Personální záležitosti

1 AS UK schválil řád výběrového řízení, platnost pravděpodobně od 1. února 2022. Mimo jiné, nově 
habilitovaní docenti a nově jmenovaní profesoři zaměstnaní na MFF již nebudou muset absolvovat 
výběrové řízení, přechody na pozice L a VP z AP půjdou též bez konkurzu.

2 S ohledem na nový mzdový řád UK se KMS shodlo na novém interním stanovování tarifních mezd 
pracovníků MS, viz příloha. Je potřeba nastavit mzdy všech pracovníků sekce tak, aby jejich tarifní 
platy odpovídaly interním pravidlům. Bude upřesněno čerpání mezd pro jednotlivé katedry 
z programů Progres, resp. Cooperatio.

3 Je potřeba navrhnout komise pro výběrová řízení na následující pozice:
◦ AP2 na KA (termín přihlášek do 31. 1. 2022)
◦ AP4 na KPMS (termín přihlášek do 15. 2. 2022)
◦ AP2 na KPMS (termín přihlášek do 15. 2. 2022)
◦ AP2 na MÚUK (termín přihlášek do 15. 2. 2022)
◦ AVP1 na KA (termín přihlášek do 15. 2. 2022)
◦ vedoucí KA a KNM  (termín přihlášek do 15. 2. 2022)
Sekční proděkan připraví návrhy komisí ve spolupráci s příslušnými vedoucími kateder do 20. ledna.

4 KMS projednalo návrhy na prodloužení pracovních smluv těchto pracovníků MS:

 Stefano Pozza, Ph.D., (KNM), pozice AP2, úvazek 1,0 na období 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025. 
Jedná se o 3. smlouvu, má 10 publikací, 4 za poslední smlouvu, řešitelem projektu PRIMUS, 
školitel 1 doktoranda a vede 1 postdoka v rámci projektu PRIMUS.



 Scott Congreve, Ph.D., (KNM), pozice AP2, úvazek 1,0 na období 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025. 
Jedná se o 2. smlouvu, má 6 publikací, 0 za poslední smlouvu, řešitelem projektu PRIMUS (od 
září 2022), školitel 1 doktoranda.

 RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D., (KPMS), pozice AP2, úvazek 1,0 na období 1. 9. 2022 do 31. 8. 
2025. Jedná se o 4. smlouvu, necelé 3 roky na mateřské dovolené. Má 23 publikací, 5 za 
poslední smlouvu, vedoucí 5 obhájených DP a aktuálně vede 3 další. 

 RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. (MÚ UK), pozice AP2, úvazek 1,0 na období od 1. 7. 2022 do 
30. 6. 2025. Jedná se o 3. smlouvu,  má 33 impaktovaných publikací, 12 za poslední smlouvu, 
vedoucí 3 obhájených DP, vede 2 další, školitel 3 doktorandů. 

 RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D., (KMA), pozice AP2, úvazek 1,0 na období 1. 6. 2022 do 31. 5. 
2025. Jedná se o 2. smlouvu, má 20 publikací, 7 za poslední smlouvu, řešitelkou projektu 
PRIMUS, vedoucí 1 Bc. Práce.

 prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc., (KA) pozice AP4, úvazek 0,25 (dosud 0,5) na období od 1. 7.
2022 do 30. 6. 2025. Jedná se o 3. smlouvu po smlouvě na dobu neurčitou, během poslední 
smlouvy 3 impaktované a 7 neimpaktovaných publikací, odborné a pedagogické aktivity 
T. Kepky jsou pro sekci prospěšné.

Během projednávání návrhů byl zdůrazněn význam zahraničních pobytů pro úspěšné habilitační řízení.

Věda

1 Připravuje se Komise pro etiku správy dat, hlavní činností je zajištění ochrany práv osob, které 
jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů řešených zaměstnanci 
a studenty fakulty. Některé projekty nadace vyžadují vyjádření komise jako součást grantové 
přihlášky. MS musí navrhnout zástupce. 

2 Výkonná agentura ERC hledá nové národní experty,  jde o kandidáty pro rezervní list hodnotitelů 
projektů ERC, kandidáti se obrátí na OGAP do 15. 3. 2022.

Organizační záležitosti

1 Výroba skript MatfyzPressem je pro fakultu v posledních letech ztrátová. KMS diskutovalo dotaz 
vedení fakulty, zda a jakým způsobem se sekce mají podílet na finančních nákladech. Jednou z 
možností je zrušení autorských honorářů a jejich nahrazení odměnami z prostředků kateder.

Různé

1. Povinné lékařské prohlídky zaměstnanců lze proplácet z provozních zdrojů kateder.
2. Převod nevyčerpané dovolené nad stanovený limit schvalují v odůvodněných případech vedoucí 

kateder.

Schůze skončila v 15:40.

Zapsal: A. Slavík

Upravil: V. Dolejší


