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Zápis č. 11 ze schůze Kolegia matematické sekce 

3.-7. července 2020 

 
Mimořádné jednání členů KMS se uskutečnilo částečně na základě osobních konzultací, částečně 
přes elektronická media, s následným schválením níže uvedeného zápisu. Jednání bylo svoláno 
končícím proděkanem sekce M. Rokytou, po konzultaci s nastupujícím proděkanem sekce 
V. Dolejším, s jediným bodem jednání. 

 
1. Projekty PRIMUS na matematické sekci v letech 2021+ 
 
V současné chvíli je na matematické sekci řešeno těchto 5 projektů Primus 
 
Kód projektu  Hlavní řešitel/ka (bez titulů)  Ukončení projektu  

PRIMUS/17/SCI/3 Stanislav Nagy       (KPMS)     31. 12. 2020 
PRIMUS/19/SCI/01 Sebastian Schwarzacher (KMA)     31. 12. 2021  
PRIMUS/19/SC1/11 Erin Claire Carson              (KNM) 31. 08. 2022  
PRIMUS/20/SCI/015 Christoph Allolio                (MÚUK) 31. 12. 2022  
PRIMUS/20/SCI/002  Vítězslav Kala             (KA)  31. 12. 2022 
 
Dne 1. 7. 2020 byly na zasedání VR UK schváleny a doporučeny k financování následující soutěžní 
návrhy 5. kola soutěže Primus, s datem zahájení 1. 1. 2021: 
 
Kód projektu  Hlavní řešitel/ka (bez titulů)  Financování ze strany  RUK 

PRIMUS 21/SCI/026 Re O´Buachalla (MÚUK) 75 % 
PRIMUS 21/SCI/014 Zuzana Patáková (KA)   50 % 
PRIMUS 21/SCI/009 Stefano Pozza  (KNM)  50 % 
PRIMUS 21/SCI/002 Lenka Slavíková (KMA)  75 %  
 
Návrh na podíl RUK na financování projektu (50 % resp. 75 %) byl schválen na zmíněném 
zasedání VR UK, ale konečné slovo má rektor, viz https://cuni.cz/UK-10133.html, čl. V, odst. 7: 
„O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí 
a VR UK rektor. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany 
hlavního řešitele nebo fakulty/VŠ ústavu, může být komisí nebo VR UK doporučen k financování 
další doporučený projekt.“ Ještě před tím, než rektor rozhodne, musí však být návrh na 
financování odsouhlasen/přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem).  
 
Proděkan sekce byl tedy vedením MFF dotázán, zda souhlasí s řešením zmíněných dalších 
4 projektů Primus (případně kterých) a s tím, že sekce je schopna všechny přijaté projekty 
kofinancovat a poskytnout členům týmů odpovídající prostory a svolal na základě toho toto 
jednání.  Členové kolegia matematické sekce se v rámci něj shodli na následujícím: 
 
• Zisk všech čtyř podaných projektů Primus je pro sekci úspěchem a šancí pro další vědecký 

rozvoj sekce a podporují, aby byly k řešení přijaty všechny 4 navrhované projety. 

• Členové KMS si současně uvědomují, že osm řešených projektů Primus od 1. 1. 2021 
představuje větší než malou finanční (a prostorovou) zátěž pro celosekční finance. Vedoucí 
pracovišť jsou proto připraveni, v případě, že se rozpočet sekce na rok 2021 a roky další 
nebude vyvíjet příznivě, podílet se částečně na kofinancování všech na sekci existujících 
Primusů z prostředků pracovišť. Obecnou strategii i konkrétní podíly dohodne a po dohodě 
stanoví nový proděkan sekce v rámci sestavování rozpočtů na roky 2021+.  

https://cuni.cz/UK-10133.html
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• Prostorové problémy navrhují členové KMS řešit jednáním o pronájmu dalších prostor 
v budově Zirkon. Vedoucí pracovišť jsou připraveni využít tyto prostory pro členy týmů 
Primus.  

Schůze proběhla polodistančně,  
zapsal: M. Rokyta 
Zápis byl schválen členy KMS 10. 7. 2020 
 

 
Kolegiem neschválená závěrečná osobní poznámka M.R. 

 
Tímto osmdesátým zápisem z kolegií sekce v době od září 2012 do července 2020 
předávám štafetu ve vedení sekce svému nástupci V. Dolejšímu. Za oněch osm let jsem 
měl tu čest spolupracovat ve funkcích vedoucích pracovišť s celkem 15 různými osobami, 
jejichž jména lze nahlédnout v této tabulce spolu s vyznačením jejich mandátů:  
 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mandát do 

KA A. Drápal                                       

 J. Tůma                                       

 D. Stanovský                                     30.06.2022 

KDM J. Bečvář                                       

 J. Robová                                     31.12.2021 

KMA B. Opic                                       

 D. Pražák                                     30.06.2024 

KNM V. Dolejší                                       

 P. Knobloch                                       

 M. Tůma                                     30.06.2022 

KPMS T. Cipra                                       

 M. Kulich                                       

 New                                        31.12.2024 

MÚUK I. Netuka                                       

 J. Rataj                                       

 M. Pokorný                                     30.06.2024 

  
 
Všem děkuji za spolupráci i za to, že atmosféra v kolegiu sekce byla vždy korektní 
a jednání byla vedena vždy snahou dohodnout se a najít přijatelné řešení. 
 
V posledním sloupci tabulky jsou vyznačeny konce mandátů stávajících vedoucích, žlutě 
jsou konce prvních mandátů, oranžově konce druhých mandátů.  K 31. 8. 2020 bude 
z funkce vedoucího KPMS dle dohody v souvislosti s jeho novými povinnostmi ve vedení 
MFF UK rezignovat M. Kulich a děkan MFF UK (J. Kratochvíl) pověří dočasně, na dobu od 
1. 9. do 31. 12. 2020 vedením pracoviště jeho zástupce. Během podzimu 2020 bude 
vypsáno řádné výběrové řízení na funkci vedoucího KPMS s datem nástupu 1. 1. 2021. 
 
M. Rokyta, 11. 7. 2020 
 
  


