
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 2. února 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

Studijní záležitosti

1. Blíží se termín na podávání žádostí o podporu z Fondu Karla Urbánka: podmínky pro 
akademický rok 2023/2024 lze nalézt na: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/fond-karla-
urbanka 

2. KMS bylo informováno o jednání Pedagogické rady ohledně hodnotící zprávy RVH UK. Na
příští schůzi KMS bude rozhodnuto o případné úpravě studijních plánů tak, aby bylo 
vyhověno připomínkám RVH UK (týká se zejména předmětu Geometrie 2). 

3. KMS schválilo navýšení odměny pro studenty za výuku jednoho cvičení rozsahu 0/2 na 12 
000 Kč za semestr, počínaje LS 2022/2023.

Personální záležitosti

1. KMS projednalo a schválilo návrhy na prodloužení pracovních smluv.

2. KMS diskutovalo případy souběhu úvazku a DPP/DPČ. Podle zákona “zaměstnanec nesmí 
dostat dohodu na stejnou nebo obdobnou práci jako ta, kterou má v popisu práce”. Je tedy 
potřeba se vyhnout uzavírání DPP/DPČ, u dlouhodobých úkolů je vhodné tyto situace řešit 
jako složku úvazku a mzdy, u krátkodobých pak mimořádnou odměnou.

3. KMS souhlasí s návrhem IT oddělení, aby byl přijat nový pracovník IT oddělení na dobu 
jednoho roku a úvazek 0,5. 

4. KMS upozorňuje na nové Opatření děkana 3/2023 a Opatření tajemníka 3/2023 i 4/2023. 
Tato opatření upravují výši a způsoby čerpání benefitů MFF UK.

Věda
1. Bylo vydáno Opatření rektora č. 44/2022, priority pro činnost Fondu mobility Univerzity

Karlovy, účinné od 1. ledna 2023 které upřesňuje priority podporovaných aktivit v rámci
posuzování podaných návrhů do jarní a podzimní výzvy FM 2023. Viz: https://cuni.cz/UK-
12388.html

2. Výzva na podání návrhů – Cena Bedřicha Hrozného za rok 2022, jména kandidátů do 3. 2.,
písemné návrhy do 17. 2. 2023.

Organizační záležitosti

1. KMS souhlasí s ukončením platby za prvotní licence zoom (nyní platí se 60000,- Kč za cca 
15 licencí), neboť jsou málo využívané. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/fond-karla-urbanka


Různé

1. Cena Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci za rok 2022, interní termín - pátek 17. 
února. Statut ceny viz: https://cuni.cz/UK-10166.html 

Schůze skončila v 15:45.

Zapsal: M. Kopa

Upravil: V. Dolejší

https://cuni.cz/UK-10166.html

