Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce
5. listopadu 2020

Přítomni:
Host:

V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
Š. Holub (studijní záležitosti), P. Kaplický (studijní záležitosti), M. Rokyta

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. on-line. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase
mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 3. prosince od 14:00.
Studijní záležitosti








Kolegium navrhuje na funkci koordinátora bakalářských a magisterských studijních
programů Štěpána Holuba, na funkci koordinátora doktorských programů V. Dolejšího.
Kolegium vzalo na vědomí návrhy nových komisí pro státní závěrečné zkoušky
bakalářského studia. Bude potřeba dodat životopisy nových nehabilitovaných členů komisí.
Od 30.9. platí novela studijních předpisů UK. Mezi významnější změny patří komisionální
zkoušení každého studenta na posledním termínu u posledního zápisu předmětu, a dále
přítomnost proděkana na 2. OT u SZZ.
Do 15. listopadu 2020 se podávají granty SFG.
Diskutovalo se o způsobech dofinancování stipendií doktorandů z prostředků SVV.
Běží projekt mentorů (MS) a studentských průvodců (SKAS) pro studenty 1. ročníku
matematických programů. Fakulta připravuje směrnici děkana o vedoucích učitelích
skupiny, které podobnou praxi zavedou na ostatních sekcích.

Personální záležitosti








Kolegium apeluje na vyčerpání všech dovolených za kalendářní rok 2020.
Kolegium schválilo per rollam návrhy na prodlužování smluv
◦ KNM: prof. Janovský
◦ KMA: prof. Zajíček
Kolegium schválilo prodloužení smluv OA (AP2):
◦ KMA: dr. Marek Cúth,
◦ MÚUK: dr. Roman Golovko
Byly zveřejněny konkurzy schválené na minulém zasedání a jmenovány příslušné komise.
Výběrová komise na místo grantové manažerky složená z členů kolegia se sejde on-line
během listopadu.

Věda
 Do panelu projektu START (Igráček) kolegium navrhuje kolegy Viktora Beneše, Stanislava
Hencla, Jana Rataje. Specializace a stručné CV zaslat do pondělí 9. 11. 2020 V. Dolejšímu.
 GAČR slučuje panely P201 (matematika) a P202 (informatika). OVZS sbírá návrhy na nové
členy sloučeného panelu, staré návrhy zůstávají v platnosti.
 Chystá se nová směrnice děkana o poskytování tvůrčího volna (sabbatical).

Různé
 Pro nový web sekce se sbírají data k prezentaci vizitek pracovníků, informace mohou
vkládat vedoucí kateder a tajemníci.










K zasílání dokumentů na děkanát je doporučeno používat systém elektronické spisové
služby (ESSS), který zrychluje a zpřehledňuje koloběh dokumentů. Dohody o provedení
práce a dohody o pracovní činnosti je třeba vkládat již s podpisem zaměstnance. ESSS nelze
používat pracovní smlouvy.
Jedná se o zakoupení licencí software (slovníky, Overleaf, Grammarly, Writeful)
z prostředků sekce. Dostupné licence na software Grammarly Premium má UK.
Žádosti i rozsáhlé opravy a investice hlásit do konce listopadu proděkanu Skrbkovi a na
správu budov
Den otevřených dveří proběhne v redukované formě on-line. Budou se natáčet profesionální
videa k propagaci jednotlivých oborů, patrně v prosinci.
Je vyhlášena vnitřní soutěž na realizaci TO (tematických okruhů), projekty po 40000 Kč, na
1-2 roky: „Vytváření konkrétních moderních virtuálních studijních opor a jejich užití v rámci
studijních programů v rámci povinné a volitelné náplně studijních programů; Vytváření
virtuálních studijních materiálů pro oborové CŽV, U3V a veřejnost, popř. SW, HW, licence a
pod.“
J. Robová informovala o dobrovolnické výuce studentů pedagogických oborů.

Schůze byla ukončena v 16:00
Zapsal: D. Stanovský
Doplnil: V. Dolejší
Schváleno KMS 9.11. 2020

