
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 19. května 2022

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin.

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

Studijní záležitosti

1 Mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské studenty na navazující magisterské programy. Pro každý
obor musí být jmenována komise a přijímací řízení bude v jeden den na celé MFF (pravděpodobně 
v druhém týdnu v září). Bude potřeba zajistit personálně. 

2 Žádosti o finanční podporu z Fondu Karla Urbánka, termín  31. května 2022. Viz 
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka     Součástí
aplikace je i dojednané jméno pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké 
straně.

3 Day of Doctoral Students se bude konat ve středu 29. června 2022.

4 KMS se ROZHODLO udělit Prague Mathematics Tuition Fee Scholarships studentům Todorovi i 
Ibrahimovi. 

Personální záležitosti

1. Přerušení pracovní cesty, buď dovolená nebo neplacené volno (je potřeba požádat), nutno doplnit do 
výkazu docházky.

2. Ke dni 1. května byl jmenován docentem kol. Šaroch (KA).

3. Byla vyhlášena XV. Výzva Fondu JUNIOR (post-doc) s nástupem od 1. 1. 2023. V jejím rámci 
mohou akademici podat návrhy nosných témat na OVZS do 1.6.2022 (termín pro RUK je 6.6.). 
Počet návrhů není omezen, počet získaných míst je kolem 3 ročně. Výzva byla rozeslána přes ovzs-
l. 

4. V. Dolejší prezentoval informace o mzdách na MFF prezentované za zasedání akademického senátu 
MFF.

5. Kolegium předjednalo smlouvy pracovníků sekce končící do konce roku 2022.

6. V konkursu na místo OA na MÚ UK (velké výpočty a numerická analýza) zvítězil Jan Blechta.         

Věda
1. Jarníkovskou přednášku dne 5. října přednese prof. Josef Málek (MÚ UK).

Organizační záležitosti

1 Rozpočet IT oddělení, zajištění možnosti streamování v posluchárně K1, levnější řešení za 225 tis. 
Kč (softwarové ovládání), vyšší verze plus dalších 200 tis. Kč (hardwarové ovládání). Jednodušší 
varianta se již připravuje, druhé zařízení je k úvaze do budoucna.

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka


2 Do konce roku 2025 končí podpora Win 10, počítače v počítačových laboratořích nejsou stavěné na 
Win 11. Nákup nových přijde na 1 mil. Kč. Lze též uvažovat o snížení počtu počítačů v počítačové 
laboratoři. 

3 Stav přípravy rozpočtu.

◦ Školné platících studentů ze zimního semestru 2021/22 bude převedeno pracovištím v rámci 
rozpočtu na rok 2022.

◦ Výkony pracovišť byly schváleny.

◦ Otázka násobných dedikací, kdy dotyčný dedikuje pracovišti v rámci spolupráce, ale bez 
jakéhokoliv úvazku, je potřeba ošetřit v zásadách výpočtu výkonů pracovišť.

Schůze skončila v 16 15.

Zapsal: M. Pokorný

Upravil: V. Dolejší


