
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 3. února 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: M. Rokyta

Studijní záležitosti

1 Výuka v akademickém roce 2022/23 začne již 29. září (čtvrtek) a možná skončí až 22. května 2023 
(pondělí).

2 SKAS navrhuje doporučení, aby se úmluvy konaly před začátkem semestru, z důvodu snadnějšího 
rozhodování o zapisovaných předmětech.

3 Od 1.4.2022 byla na MFF přijata koordinátorky poradenských služeb pro studenty, úvazek 0.75, 
bude zařazena na studijní oddělení a bude využívat pronajatou kancelář na koleji v Troji. 

4 MFF a PřF UK připravují společný studijní bakalářský program Science, vyučovaný jen v angličtině,
jde o kombinaci biologie, chemie a fyziky. MS byla dotázána ohledně možnosti zajištění výuky 
matematiky, jednání pokračují.

Personální záležitosti

1. Proděkan Dolejší představil souhrn úvazků, jejichž tarifní část platu je garantována MS. Od roku 
2015 je garantováno stabilně cca 100 úvazků, z nichž cca jednu třetinu tvoří úvazky v tarifní třídě 
AP2, kde pracovníci nemají smlouvy na dobu neurčitou.

2. Kolegium souhlasí s návrhem vedoucího MÚUK na místo AP2 v oblasti numerické analýzy a 
počítačových výpočtů s důrazem na řešení nelineárních úloh popsaných PDR, předpokládá se 
pedagogická činnost v rámci stávajícího programu Matematické modelování i připravovaného 
programu Science.

3. Mění se standardní termíny výběrových řízení na akademické pozice: pro nástup v ZS (září či říjen) 
se řízení budou vypisovat na konci předchozího kalendářního roku s termínem přihlášek v lednu či 
únoru, pro nástup v LS (leden či únor) se řízení budou vypisovat před prázdninami předchozího 
akademického roku s termínem přihlášek v září či říjnu.

4. VR schválila návrhy prodloužení smluv předložené KMS v lednu.

Věda

1 Připravuje se úprava opatření děkana k podávání návrhů grantových projektů, jednou ze změn bude 
přístup OGAP k aplikacím grantových agentur (např. GRIS).

2 Děkanát upozorňuje řešitele grantů, aby pečlivě dodržovali zadávací dokumentaci při účtování 
pracovních cest (speciálně pozor na požadavek aktivní účasti na konferencích) a vyplňovali do 
hlášení o cestě údaje relevantní pro kontrolu grantové agentury.

3 K bodu č. 1 v oblasti vědy ze schůze KMS z 6. ledna: Komise pro etiku správy dat se zatím vytvářet 
nebude, bude zajišťovat rektorát. 



4 Nadace Karla Urbánka bude opět přijímat žádosti o podporu pobytu PhD studentů v USA (podpora 
ve výši cca 20 tis. USD), pro akad. rok 2022/23 je termín 31.5.

5 Brown University nabízí stipendijní výzkumné pobyty pro studenty magisterských a doktorských 
studijních programů (podpora ve výši cca 2 tis. USD), pro akad. rok 2022/23 je termín 20.3. 

6 Bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi MŠMT a Institutem Maxe Plancka o vybudování 
až pěti vědeckých center „Dioscuri“ na území ČR, financovaných českou a německou vládou za 
spoluúčasti hostitelských pracovišť. Tato centra by měla nabízet příležitost především vědcům v rané
fázi kariéry.

7 Připravuje se další kolo přípravy návrhů projektů ERC, zájemci nechť kontaktují OGAP do 11.4.

8 Přijímají se nominace na ceny Neuron do 31. března 2022. Nominaci lze podat osobně, nebo lze 
poslat návrh nominace děkanovi.

9 Přijímají se nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2021, cenu uděluje rektor UK za 
významný a originální tvůrčí počin, termín 15.2. (předběžné nominace sekčnímu proděkanovi). 

Organizační záležitosti

1 Od 1. ledna 2022 běží univerzitní program Cooperatio pro koordinaci vědy na UK. V této souvislosti
se diskutovala otázka spolupráce KMS a Rady Cooperatia.

2 Hranice investiční částky se posune z 40 tis. na 80 tis. s platností od 1. 1. 2023.

3 Proděkan Dolejší informoval o hospodaření v roce 2021. Zůstatky účtů sekce i kateder jsou v rámci 
stanovených cílů.

4 Upgrade modulu Žádanky v CIS bude zahrnovat investiční prostředky.

5 Podávají se návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK, termín 15.2.2021.

6 V pavilonu Impakt byly instalovány skříňky na písemné práce. Klíč pro pedagogy je k vyzvednutí na
vrátnici.  

Schůze skončila v 15:15.

Zapsal: D. Stanovský

Upravil: V. Dolejší


