
Zápis schůze Kolegia matematické sekce ze dne 8. prosince 2022

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

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

Zástup: I. Hnětynková (za M. Tůmu)

Host: P. Kaplický, M. Rokyta

Termíny zasedání po Novém roce byly stanoveny na 5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 4.5, 8.6.

Studijní záležitosti

1. Garant programu Obecná matematika P. Kaplický přednesl několik variant, jak řešit podnět RVH
týkající  se  nesouladu  akreditace  s  praxí  ohledně  okamžiku  volby  zaměření  (problém  se  týká
předmětu Geometrie 2, který je ve čtvrtém semestru, ale není povinný pro stochastické zaměření;
podle  akreditace  přitom  volba  zaměření  probíhá  mezi  čtvrtým  a  pátým  semestrem).  Kolegium
zevrubně diskutovalo předložené návrhy, ale ke shodě nedošlo. Diskuse budou pokračovat v lednu
na dalších fórech.

2. Kolegium se seznámilo s výsledky ankety o kvalitě doktorského studia.

3. Kolegium se seznámilo se statistikou úspěšnosti bakalářského a magisterského studia.

4. Probíhá  reakreditace  navazujících  magisterských  studijních  programů  učitelství  Matematika  a
Deskriptivní geometrie.

5. Kolegium diskutovalo organizaci uzavírání smluv v rámci programu Erasmus. V. Dolejší přislíbil
setkání s fakultním koordinátorem ohledně možných úprav stávajících postupů.

6. Kolegium  diskutovalo  návrhy  děkanátu  týkající  se  opatření  k  omezení  podvodného  jednání
některých studentů při plnění podmínek zkoušek a zápočtů. 

Personální záležitosti

1. UK zavedla označení pracovníka „postdoktorand“ (Opatření rektora č. 23/2021 ve znění opatření 
rektora č. 3/2022 (úplné č.      znění),   těmto pracovníkům je poskytována zvláštní podpora (stěhování, 
kurzy, apod.). Zaměstnanecké oddělení žádá, aby pracoviště hlásila, zda nově přijímaní pracovníci 
splňují uvedená kritéria. Vedoucí pracovišť zašlou aktuální seznam proděkanu MS. 

Věda
1. Byly zveřejněny výsledky soutěže projektů GAČR. Pracovníci MS získali: 6 standardních projektů

(z 18 přihlášek) v roli řešitele, 1 (ze 2) v roli spoluřešitele, 1 projekt Junior Star (ze 3 přihlášek).
2. Vykazování dedikace programům Cooperatio: v článku není potřeba, v databázi OBD 

prostřednictvím příznaku hlavní, resp. vedlejší obor práce.
3. Bylo vyhlášeno nové kolo Projektů specifického výzkumu (SVV) pro rok 2023, termín přihlášek 15.

února 2023. MS podá opět 3 návrhy jako v minulých letech, projekty se budou podávat jen na jeden
rok. 

https://cuni.cz/UK-11572.html
https://cuni.cz/UK-11572.html


Organizační záležitosti

1. Proděkan prosí vedoucí pracovišť o odhad zůstatků na účtech 01, 04 po započtení listopadových 
mezd.

2. Cena NFBB: kolegium diskutovalo přihlášky do soutěže. K hlasování došlo ve večerních hodinách 
online po seznámení s posudkem hodnotitele.

3. KD schválilo návrh MS na Cenu Wernera von Siemense v kategorii „Nejlepší pedagogický 
pracovník“. 

4. K provozování veřejně přístupné wifi sítě (typicky pro účely pořádané konference) je potřeba 
povolení děkana. Je třeba kontaktovat IT oddělení MS, které se o to postará.

5. Předvánoční setkání se bude konat dne 20. 12. od 17 hodin v knihovně MS.
6. Děkan v souladu s Programem na podporu strategického řízení vyhlásil vnitřní fakultní projektovou 

soutěž na realizaci tzv. tematických okruhů (TO), podrobnosti viz. 
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2022. 

Různé

1. V. Dolejší referoval o schůzce se zástupcem vydavatelství Publi (www.publi.cz), které spolupracuje s
UK, viz virtuální knihovna ecuni.publi.cz.

Schůze skončila v 16:00.

Zapsal: D. Stanovský

Upravil: V. Dolejší

http://ecuni.publi.cz/
http://www.publi.cz/
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/soutez-na-realizaci-to/2022

