
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 5. ledna 2023

Schůze se uskutečnila prezenčně 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. Připravuje se SVV. Nové žádosti budou jen na jeden rok s termínem 15. února 2023. Matematická
sekce (MS) podá opět 3 návrhy a stávající hlavní řešitelé návrhy připraví. 

2. Byly diskutovány záležitosti týkající se výjezdů a příjezdů v rámci programu Erasmus. Po dohodě
proděkana MS a  fakultního koordinátora, pro uzavírání nových smluv v rámci tohoto programu
nebude  vyžadován  katedrální  koordinátor.  Vedoucí  pracovišť  budou  osloveni  s  dotazem  o
případný zájem účasti v naplňování konkrétní smlouvy, ale smlouvy administrativně zajistí fakultní
koordinátor.  Katedrální koordinátor však bude potřeba v případě, že bude vznesen požadavek na
mobilitu akademických pracovníků.  

Personální záležitosti

1. KMS navázalo na diskusi minulého bodu schůze: „UK zavedla označení pracovníka 
„postdoktorand“ (Opatření rektora č. 23/2021 ve znění opatření rektora č. 3/2022 (úplné č.      znění)   
a těmto pracovníkům je poskytována zvláštní podpora (stěhování, kurzy, apod.). ZO MFF toto 
označení vkládá do systému WhoIs a prosí pracoviště, aby hlásila na ZO nově přijímané pracovníky 
splňující toto kritérium (jde zejména o titul PhD získaný před max. 8 lety jinde než na MFF, zařazení
do třídy AP2/VP2) a dotyčný musí projít výběrovým řízením podle řádu UK. Vliv na koeficient K.“ 
Bylo konstatováno, že na sekci je 6 osob splňující tuto definici (KA 4, KDM 1, KPMS 1). KMS 
diskutovalo, zdali to, v závislosti na definici, není málo. Výsledkem je dohoda, že pokud lze 
z časových důvodů zorganizovat konkurz podle univerzitního řádu výběrových řízení i pracovníky 
v roli postdoktoranda na projektech, je rozumné takové konkursy vypisovat. 

2. Bylo vypsáno výběrové řízení na místo Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém 
ústavu Univerzity Karlovy ve mzdové třídě AP2, v oboru matematika. Jedná se o pozici tzv. 
“sekčního asistenta” bez specializace (pouze oblast matematika). Cílem je přijmout pouze vysoce 
kvalitního pracovníka, kdy je velká šance, že dotyčný získá prestižní grant (např. ERC). KMS 
diskutovalo a stanovilo výši sekční garance po dobu dvou let. Dohodlo se, že komise pro výběrové 
řízení by měla být širší, aby mohla zodpovědně posoudit přihlášené kandidáty. KMS se také shodla 
na vhodnosti zapojení Rady Cooperatia do tohoto konkursu i případných následných analogických 
konkursů.

3. Návrhy na prodloužení pracovních smluv předloží vedoucí pracovišť do 29. ledna 2023.

Věda
1. Diskutovala se otázka kolokvií, jejich případného časového umístění i periodicity. Předběžná dohoda

je na využití pátků po 14.00. 

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


Organizační záležitosti

1. KMS se zabývalo organizací představování nových pracovníků tak, aby navázala na tuto 
chvályhodnou tradici doby předcovidové. 

2. KMS diskutovalo možnosti přestavby knihovny. Hlavní motivací je názor KMS, že by se měl 
poskytnout našim studentům větší příjemný prostor, kde by mohli studovat během jejich pobytu v 
naší budově. Prostor pro dosažení tohoto cíle zřejmě existuje, neboť v knihovně je více 
nepoužívaných starších časopisů, které by mohly být předány archivu.

3. KMS diskutovala výzvu OP JAK "Infrastruktura PhD studijních programů", v jejímž rámci MFF 
připravuje návrh projektu na podporu nového HPC centra v Tróji. 

Různé

1. V rámci bodu různého se M. Rokyta zmínil jak o dlouhé frontě návrhů na habilitační a jmenovací 
řízení na fakultě i pokusu VR maximálně průběh těchto řízení zefektivnit. 

Schůze skončila v 16:05.

Zapsal: M. Tůma

Upravil: V. Dolejší


