
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 9. června 2022

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin. Schůze KMS v příštím semestru jsou předběžně plánovány 
na 29. 9., 3. 11., 8. 12. a 5. 1. 2023.

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

Host: Š. Holub (studijní záležitosti - bod 1)

Studijní záležitosti

1. Š. Holub předložil statistiky komisí pro bakalářské státnice za poslední tři roky. KMS souhlasí, aby
vytíženost rámcově odpovídala počtu (česky mluvících) zaměstnanců kateder, tj. KA 13, KDM 9,
KMA 20, KNM 7, KPMS 23, MÚ UK 19. Nový způsob nominací členů komise, včetně časového
rámce, bude nadále upřesněn domluvou Š. Holuba s vedoucími pracovišť.

2. Britské univerzity vbrzku ukončí svou účast v programu Erasmus. Hledají  se další možné formy
spolupráce. RUK upozorňuje, že britští studenti mohou používat Turingovo stipendium i pro akce,
pořádané mimo Británii – je možno o tom uvědomit britské studenty, kteří plánují účast na našich
konferencích.

3. Rektorka UK vyhlásila 29. ročník soutěže o Bolzanovu cenu (pro nejlepší studenty a absolventy),
termín  podání  přihlášek  je  31.  října  2022,  https://cuni.cz/UK-11238.html a  https://cuni.cz/UK-
381.html.

4. Byla zahájena rekonstrukce všech rigorózních komisí podle nové magisterské akreditace.

5. Novely dvou vnitřních předpisů UK, a sice Akreditačního řádu a Stipendijního řádu, byly zveřejněny
na  https://cuni.cz/UK-146.html.

Personální záležitosti

1. Prodloužení smluv na podzim budou již projednávat hodnotící komise.

2. KMS  probralo návrhy na vypsání podzimních konkurzů s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2023, 
konkurzy proběhnou cca v říjnu 2022.

◦ AP2 na KMA v oblasti matematická analýza

◦ AP2 MÚ UK, v oblasti geometrie 

Vedoucí pracovišť připraví návrhy textu inzerátů do 25. června v českém a anglickém jazyce. 
Součástí popisu náplně práce může být, že se očekává schopnost základní komunikace v českém 
jazyce po třech letech. 

KMS se též shodlo na vypsání místa AP2 na MS v oblasti matematika, které by bylo financováno 
(tarif i OH) z ze strategického fondu projektu Cooperatio. Nicméně se jeví vhodnější místo vypsat v 
rámci jarních konkurzů, kdy je větší šance získat akademické pracovníky, kteří v současné době již 
učí na univerzitách a mají smlouvy do konce daného akademického roku.  
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Věda
1. Vědecká rada MFF UK se na svém zasedání 1. 6. 2022 zabývala spoluprací s časopisy se sníženou

úrovní recenzního řízení (MDPI a spol.), jedno ze stanovisek: VR upozorňuje, že publikace v těchto
časopisech nemusí být v evaluačních řízeních (habilitace, profesura) považovány za plnohodnotné
publikační výstupy.  

2. Fond  Junior  (dříve  tzv.  Post-doc  UK):  MS navrhla  dvě  pozice:  “pure  mathematics”,   “applied
mathematics”, konkurzy nebudou inzerovány přes mathjobs; je vhodné upozornit možné zájemce.

3. OP JAK, celkově 8 miliard Kč na 4 roky v rámci ČR. Mohou podávat jen ty instituce, jejichž roční
dotace na RVO je alespoň 45 milionů.  Projekty lze podávat  s celkovým rozpočtem na 4 roky v
rozmezí  50 -  500 mil.  Kč.  V rámci  UK se připravuje  cca 5 projektů,  MFF se  bude účastnit  tří
projektů:
◦ „Rozvoj  analytických  a  statistických  nástrojů  strojového  učení”,  za  MS  má  zájem  KPMS,

kontaktní osoba M. Kopa
◦ „Biocentrum v rámci Kampusu Albertov,  technologické vybavení“, za MS má zájem KPMS,

kontaktní osoba M. Kopa
◦ “Modelování přírodních globálních jevů a změn” (MFF a PřF, koordinátorem za MFF je doc.

Petr Pišoft z KFA), za MS mají zájem KNM a MÚUK (oddělení modelování),  na kontaktní
osobě se domluví vedoucí pracovišť.

Dále probíhají jednání o možnosti zapojení do případného projektu podávaného MÚ AV ČR, jednání
koordinuje V. Dolejší

Organizační záležitosti

1 Předplatné EIZ (elektronické informační zdroje) hrazených mimo páteřní zdroje na rok 2023-25, pro 
MS vychází cca 570 tisíc Kč ročně. Páteřní zdroje UK podražily z 26 na 30 mil. Kč.

2 Medaile Josefa Hlávky 2022: ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 75.000,-
Kč; za UK nominuje rektor; každá nominace by měla obsahovat podepsané zdůvodnění (cca jedna 
strana A4) a stručný životopis nominovaného, OVZS prosí o zaslání nominací do 16. 6. 2022.

3 V. Dolejší informoval o rozpočtu MFF UK, který byl schválen AS MFF UK dne 8. 6. 2022.  KMS 
poté projednalo a schválilo rozpočet MS. M. Kopa komentoval důsledky nových pravidel (navýšení 
garance tarifů, krácení publikací počtem afiliací) na rozpočty jednotlivých pracovišť.

4 Stanovení služeb na léto - vedoucí pracovišť do 30. 6. 2022 vyplní tabulku na úložišti.

5 Nové licence zoom po 1. 10. 2022 budou na UK poskytovány přes LF Plzeň, nadále se doporučuje 
využívat licence cesnetu. Zvážit, kolik licencí potřebujeme (=budeme si platit) do budoucna.

6 Reprografické středisko MFF, které je koncipované primárně jako služba pro jednotlivá pracoviště, 
by rádo zpropagovalo možnost přípravy studijních materiálů dle požadavků vyučujících.

Různé

Schůze skončila v 16:45.

Zapsal: D. Pražák

Upravil: V. Dolejší


