
 Zápis schůze Kolegia matematické sekce 21. dubna 2022

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin.

Přítomní členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák (on-line), A. Slavík, D. Stanovský, M. Tůma

Studijní záležitosti

1 SVV zatím bude pokračovat i v dalších letech, současné projekty letos končí, ale budou se dávat 
žádosti o nové projekty, pravděpodobně opět na 3 roky. V porovnání s loňskem došlo k mírnému 
nárůstu prostředků pro studenty, KD souhlasilo s částkami předělenými rektorátem.

Personální záležitosti

1. Proběhly konkurzy na MS: 

 AP2 na MÚUK: nepřijat nikdo 

 AP2 na KPMS: přijat Dr. Vít Procházka, 

 AP4 na KPMS: přijat prof. Ivan Mizera, 

 AP2 na KA: přijat Dr. Michael Kompatscher. 

 byl prodloužen mandát vedoucího katedry na další 4 roky prof. Miroslavovi Tůmovi (KNM) a doc.
Davidovi Stanovskému (KA).

2. Pro přípravu rozpočtu vedoucí kateder připraví tabulky s garantovanými tarify do 10.5.2022. 

Věda

1. KD projednalo Opatření děkana „K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou 
poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení“.

2. Z MS bylo podáno celkem 28 projektů GAČR, 25 v roli řešitele, 3 v roli spoluřešitele.

3. Do Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenováni dva zástupci MS, prof. Strakoš a prof. Málek, 
viz https://cuni.cz/UK-128.html

Organizační záležitosti

1 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské
techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky: pror. Martínková vyzvala k
podání návrhů, fakulta může navrhnout  jednoho  kandidáta, termín  RUK: 31. 5. 2022. Návrhy se
podávají z pracovišť na studijní oddělení, termín 18.5., půjde k projednání na KD 25.5. 

2 Cena  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  pro  vynikající  studenty  a  absolventy  studia  ve
studijním programu a za mimořádné činy studentů:  pror.  Martínková vyzvala  k podání  návrhů,
termín  RUK: 31.  5.  2022.  (Dopis  čj.  UKRUK/15882/2022 +  statut  ceny jsou  mezi  materiály.)
Návrhy se podávají z pracovišť na studijní oddělení, termín 18.5., půjde k projednání na KD 25.5.  

3 Cena Arnošta  z  Pardubic:  propozice  jsou v opatření  rektora,  viz:  https://cuni.cz/UK-7294.html  .  
Fakulta může nominovat max. jednoho kandidáta na cenu pro vynikajícího vyučujícího a max. jeden
návrh na cenu za vynikající počin. Návrhy se podávají do 18. 5. 2022 skrze sekční proděkany prod.
M. Kulichovi, půjde k projednání na KD 25.5. 

https://cuni.cz/UK-7294.html
https://cuni.cz/UK-128.html


4 Proběhl interní audit: nelze mít více DPP a DPČ na stejnou či podobnou činnost ve stejném čase. Ale
lze mít jednu DPP/DPČ s více zdroji financování (např. vědecká činnost ze dvou grantů). V případě
potřeby je možné již běžící DPP/DPČ ukončit a vystavit novou.

5 KMS projednalo návrhy na Jarníkovskou přednášku, probíhá oslovování kandidátů.

Schůze skončila v 15:00.

Zapsal: M. Kopa

Upravil: V. Dolejší


