Zápis č. 7 ze schůze Kolegia matematické sekce
19. března 2020

Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
V. Dolejší

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod a bylo vedeno videokonferenční cestou s použitím
platformy Zoom. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi minulou a touto
schůzí. Příští schůze je naplánována na 23. dubna 2020 od 14:00 v seminární místnosti KMA,
ale vzhledem k nejisté společenské situaci bude pravděpodobně opět nutno ji uspořádat
distanční formou a možná i dříve než 23. 4.

1. Dopad šíření koronaviru Covid-19 a studijní agenda
a) Šíření koronaviru ve společnosti má výrazný dopad na život fakulty a především na její
úkoly v oblasti výuky. Zatím není jasné, nakolik současná situace ovlivní například
prodloužení semestru či dokonce posunutí semestrů. Je třeba, aby pracovníci sekce byli
připraveni na více možných variant. Úkoly v oblasti výuky jsou průběžně plněny
v rámci převládajícího režimu různých forem práce doma a za pomoci elektronické
komunikace.
b) Jednou z možností je používat pro výuku platformu Zoom. S uspokojením bylo
konstatováno, že i některé velké přednášky se daří tímto způsobem realizovat. Ve hře je
nákup dalších licencí, které nemají omezení volně šiřitelného software. Vedoucí
pracovišť by tuto informaci měli pracovníkům zprostředkovat.
Stalo se po KMS: msekce má k dispozici 6 plných licencí platformy Zoom, evidenci
jejich použití vede a frekvence přiděluje M. Rokyta. K 31.3. bylo prostřednictvím těchto
licencí vedeno celkem 36 výukových jednotek (přednášek, seminářů, cvičení) týdně.
c) Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby M. Rokytovi poskytli informace o tom, jak výuka
v tomto semestru probíhá. Mimo jiné proto, aby bylo zřejmé, že akademičtí pracovníci
plní svoje základní povinnosti a také proto, aby se mohly sdílet pozitivní zkušenosti
z přechodu standardní výuky na výuku v distančním režimu.
d) Společenská situace má vliv i na související akce fakulty, jako jsou například promoce.
Březnové promoce byly zrušeny, do budoucna je možné čekat i další změny, o kterých
budou pracovníci sekce operativně informováni.
e) Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby M. Rokytovi hlásili zdravotní indispozice
pracovníků související s podezřením na koronavirus nebo i kontakty s osobami, kteří na
něj byli pozitivně testováni.
2. Věda a výzkum
a) Termín podávání projektů GAČR byl odložen, formálně se tak stalo zrušením vyhlášené
soutěže a vyhlášením nové s finálním termínem podání přihlášek 4. 5. 2020. Interní
termín podávání přihlášek na OVZS je stanoven na 24. 4. 2020, opět na adresu
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b)

c)

d)

e)

granty@dekanat.mff.cuni.cz. Je doporučeno, aby pracovníci sekce využili při přípravě
svých přihlášek pomoc, kterou nabízí Ing. Vaňatová.
Stalo se po KMS: na stránkách GAČR, konkrétně na https://gacr.cz/opatrenipredsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/ lze nalézt seznam
změn v administraci grantů GAČR, způsobených současnou pandemickou situací.
Zjednodušuje se formální administrativa DPP a DPČ. V současné chvíli bude stačit
podpis povinných subjektů, což je příslušný pracovník a děkan, ale souhlasy
mezilehlých subjektů (vedoucího pracoviště a příslušného proděkana) stačí poslat ve
formě emailu.
M. Rokyta připomněl, že přihlášky žádostí stipendií z Fondu Karla Urbánka na
akademický rok 2020/21 mají termín 29. 5.
Stalo se po KMS: Tento termín byl odložen s ohledem na to, že Fond Karla Urbánka
podporuje cesty do USA a je téměř jisté, že výjezdy do této země v říjnu jsou nereálné.
O novém termínu budeme včas informováni, jedná se o variantě podat přihlášky do
konce října 2020 se žádostmi o podporu cest v LS 2020/21.
Uzávěrka soutěže o Cenu děkana MFF za nejlepší knižní publikace (viz Směrnici
děkana 3/2017, https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-asmernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017) je posunuta na 30. 4. 2020.
Pravidelné soustředění studentů na Albeři bude mít pořadí sekcí I (30.8.-2.9.), F (2.9.5.9.), M (5.9-8.9). Je však jasné, že samotné konání tohoto soustředění může být
ovlivněno současnou epidemiologickou situací.

3. Provoz a rozvoj
a) M. Rokyta informoval o základních elementech tvorby rozpočtu MFF na rok 2020.
Rozdělení dotace na podporu vědy na sekce již bylo provedeno, je rovněž známa částka
příspěvku na výuku z úrovně UK pro MFF, nejsou však zatím k dispozici údaje, které
by umožnily ji rozdělit na sekce.
Stalo se po KMS: rozpočet UK z poloviny března 2020 byl zrušen; návrh nového
rozpočtu UK bude projednán kolegiem rektora (KR) 6.4., rozšířeným kolegiem rektora
v týdnu po Velikonocích a schválen by měl být na zasedání AS UK dne 24. 4. 2020.
Rozpočet MFF UK bude připravován na základě předběžných dat z KR v době mezi
6. 4. a cca 15. 4. tak, aby mohl být AS MFF UK schválen hned poté, co bude schválen
rozpočet UK.
4. Personální záležitosti
a) Prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků: Kolegium sekce se shodlo,
že všechna navrhovaná prodloužení jsou bezproblémová a podporuje je v té formě,
v jaké je příslušní vedoucí pracovišť navrhli.
b) Kolegium sekce souhlasí s principem, že pokud je vedení pracoviště spokojeno s prací
sekretářek a technických pracovníků/pracovnic, bude sekce souhlasit s jejich případným
přechodem na smlouvu na dobu neurčitou i před vyčerpáním všech možností smluv na
dobu určitou.
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5. Různé
a) Nový termín přihlášek kandidátů na děkana MFF UK je 7.4. Samozřejmě, v současné
chvíli není jasné, jakým způsobem bude řešit Akademický senát otázku volby.
Stalo se po KMS: AS MFF UK zkoumá možnost provést volbu kandidáta na děkana
podle plánu dne 22. dubna, a to pomocí tajného distančního hlasování s využitím
některé z platforem, která takové hlasování umožňuje.
Schůze byla ukončena cca v 15:00
Zapsal: M. Tůma
Upravil a doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 3. 4. 2020
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