
Zápis č. 12 ze schůze Kolegia matematické sekce

1. října 2020

Přítomni: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
Hosté: J. Rataj, M. Rokyta

Jednání bylo zahájeno distančně ve 14:00 s využitím platformy Zoom. Zápis z minulé schůze
byl  schválen  per  rollam v  čase  mezi  minulou  a  touto  schůzí.  Příští  schůze  se  uskuteční
5. listopadu od 14:00. 

1. Organizační záležitosti
a) Výuka na MFF UK v zimním semestru akademického roku 2020/2021 byla zahájena

distančně  vzhledem  ke  zhoršení  koronavirové  situace.  Aktuální  informace  vedení
fakulty  jsou  dostupné  na  stránce
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-
a-nemoci-covid-19.

b) Dne 6. září 2020 nastoupilo nové vedení fakulty, děkanem MFF UK je doc. RNDr.
M. Rokyta, CSc. Z toho pramení některé změny v různých komisích:
 Disciplinární  komise:  Dosavadní  komise  pracuje  do  29.  11.  2020,  poté  zašle

proděkan matematické sekce návrh na nového člena místo M. Rokyty.

 Komise pro SFG: Novým členem této komise byl jmenován prof. RNDr. J. Antoch,
CSc.

 Komise pro studijní anketu: Členy komise nadále zůstávají doc. Ing. M. Omelka,
Ph.D., a doc. Mgr. P. Kaplický, Ph.D.

2. Studijní záležitosti

a) Prof. Dolejší požádal členy kolegia, aby oslovili urychleně předsedy komisí pro SZZ
v navazujícím magisterském studiu  ohledně  nominace  diplomových  prací  na  Cenu
děkana.

b) Vzhledem k nové akreditaci bakalářských studijních programů diskutovalo kolegium
sekce roli předsedy komisí pro státní bakalářské zkoušky, který koordinuje tyto zkouš-
ky i garanty bakalářských studijních programů. Doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D., z KA
je ochoten se této role ujmout.

c) Na základě iniciativy informatické sekce se připravuje tzv. pozice Industrial student.
Jedná se doktoranda, který pracuje na částečný úvazek ve firmě, přičemž jeho dok-
torská  práce  souvisí  s jeho  prací  ve  firmě.  Podmínky této  pozice  budou upraveny
smlouvou mezi firmou a MFF UK; v současné době řeší právníci, kdo je vlastníkem
takto vzniklé doktorské práce. 

Personální záležitosti
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a) Kolegium sekce se zabývalo prodlužování smluv na matematické sekci. Návrhy budou
projednány per rollam. Členové kolegia předloží proděkanovi pro matematickou sekci
návrhy na prodlužování smluv pracovníků, kterým smlouva končí do 31. 8. 2021. Ter-
mín je do 8. října 2020.

b) Rovněž byly projednány návrhy na konkurzy na pracovní pozice:

 KDM: odborný asistent (z jarního kola nevzešel žádný kandidát)

 KPMS: odborný asistent (z jarního kola nevzešel žádný kandidát)

 KPMS: vedoucí katedry

 KPMS: docent 

 KNM: docent 

Inzeráty  na  všech  pět  uvedených  pozic  budou  zveřejněny  na  webu  fakulty  https://
www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti   a  také  www.researchjobs.cz;  první  dva
rovněž na www.mathjobs.org. Případně je možné inzeráty podat na stránky European Mathe-
matical Society, viz https://euro-math-soc.eu/jobs. Inzeráty je možné zveřejnit na jiných než
fakultních stránkách poté, co na MFF bude pracovnímu místu přiřazen kód, který by měl být
součástí inzerátu i na mimofakultních webových stránkách.

c) Na stránkách fakulty byl zveřejněn inzerát na pozici grantového manažera/manažerky
na  matematické  sekci,  viz  https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/
volna-mista/grantovy-manazer-grantova-manazerka-projektu, termín uzávěrky přihlá-
šek je 31. 10. 2020.

d) V souvislosti s jednáním konkurzních výběrových komisí bude v každé komisi vybrán
člen s neoficiální rolí zpravodaje. Tento člen na základě zaslaných materiálů uchazečů
zpracuje podklady pro jednání komise. 

e) V. Dolejší připomněl vedoucím pracovišť uzavírání smluv se studenty, kteří v zimním
semestru 2020/2021 vedou výuku na MFF UK. Typicky se jedná o DPP, zdrojový
účet i výše odměny (dle počtu hodin výuky týdně) jsou stejné jako v předchozích le-
tech. 

Věda

a) Informatická sekce navrhla prof. J. Nešetřila do VR GAČR. KMS nenavrhlo jiného
kandidáta,  podpořilo  kandidaturu  prof.  Nešetřila  a  schválilo  ji  per  rollam  před
konáním schůze kolegia. 

b) Bylo  vyhlášeno  další  kolo  projektu  GAUK,  podávat  se  budou  také  přihlášky  do
projektu START (interně tzv. Igráček) a do Fondu mobility. Podrobnější informace ke
GAUK a Fondu mobility  viz  https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici.  Případný
souběh  řešení  projektu  GAUK  a  Igráček  v roli  hlavního  řešitele  se  bude  řešit.
Informace  k programu  Igráček  může  podat  dr.  Z.  Bubeníková  z Katedry  fyziky
plazmatu a povrchů, která má na fyzikální sekci tento program na starosti.
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c) Vzhledem k omezenému cestování na konference v roce 2020 mohou řešitelé GAUK
požádat o vyplacení zbývajících prostředků ve formě stipendia; je třeba však zjistit, do
jaké výše prostředků to je možné. 

Různé

a) Proděkan  V.  Dolejší  připravil  přehled  obsazenosti  pracoven  matematické  sekce
v Karlíně včetně budovy Zirkon. Případné nejasnosti projedná s vedoucími pracovišť.

b) Ze  SIAM  Student  Chapter  Prague  přišel  podnět  na  zakoupení  licence  Overleaf
Professional,  viz  www.overleaf.com,  která  umožňuje  neomezený  počet  autorů
pracujících na jednom projektu, záznam historie změn a nabízí další užitečné nástroje.
Cenu licence zjišťuje O. Ulrych. Vedoucí MU UK i KPMS doporučili nákup licence,
neboť na  jejich  pracovištích  mají  s tímto  programem dobré  zkušenosti.   Proděkan
V. Dolejší kontaktuje ostatní pracoviště, zda také mají zájem o nákup licence.

c) Ve dnech 1.-2.  prosince 2020 se v Heidelbergu koná Annual Colloquium pro PhD
studentky, které je letos organizováno pod záštitou 4EU.

d) Den otevřených dveří na MFF UK proběhne 24. a 26. listopadu 2020. První den se
uskuteční  online  přednáška od 17:00 přenášená  z pavilonu  IMPAKT,  druhý den –
umožní-li to koronavirová situace – se uskuteční od 9:00 do 16:00 návštěvy pracovišť
či  jejich  stánků,  na  které  se  zájemci  z řad  studentů  budou  registrovat  po  malých
skupinách.  Koordinátorkou  DOD  na  matematické  sekci  je  dr.  Petra  Surynková.
Podrobnosti  viz  https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-
smernice-dekana/prikaz-dekana-c-6-2020.

e) KMS souhlasí  se  zveřejněním nové verze  sekčních  stránek.  Případné  problémy či
nejasnosti budou průběžně řešeny na základě oznámení od uživatelů. Součástí nových
stránek budou také medailonky pracovníků sekce, které jsou zatím dostupné na adrese
Vedoucí pracovišť domluví s pracovníky, zda souhlasí se zveřejněním svých fotografií
v rámci medailonků; rovněž je třeba upravit/zestručnit  popisky činností pracovníků.
Editace medailonků bude zpřístupněna tajemníkům pracovišť, případně bude centrálně
zajištěno pořizování fotografií pro medailonky.  

f) Proděkan V. Dolejší  připomněl,  že je třeba na sekční stránky do odkazu Akce (ve
stávající verzi stránek) vkládat akce na rok 2021 (konference, workshopy, …), a to
zejména kvůli možné podpoře RSJ. Termín je do 15. října 2020.

g) Vedoucí pracovišť mají dodat J. Richterovi návrhy na aktualizaci e-mailových aliasů,
aktualizace se týká především zahrnutých studentů.     

h) Matematické  sekce obdržela  od fakulty ochranné pomůcky.  Jedná se o respirátory
a štíty pro zaměstnance a o látkové roušky pro studenty 1. ročníku. Respirátory budou
rozděleny na pracoviště v souvislosti s počtem pracovníků, každé pracoviště dostane
k dispozici dva štíty. Rozdělení 100 ks látkových roušek pro studenty bude projednáno
se SKAS. 

i) Doc.  Stanovský  vznesl  dotaz  na  návrhy  členů  do  VR MFF UK.  Funkční  období
stávající VR končí 31. prosince 2020. Děkan M. Rokyta upřesnil, že návrh na složení
nové VR bude podávat 18. listopadu 2020 na AS MFF UK. 
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Schůze byla ukončena v 15:40
Zapsala: J. Robová
Doplnil: V. Dolejší
Schváleno KMS x. 10. 2020
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