
Zápis schůze Kolegia matematické sekce  4. února 2021

Schůze se uskutečnila on-line od 14:00
Přítomni členové:  Dolejší, Kopa, Pokorný, Pražák, Robová, Stanovský, Tůma
host: M. Rokyta

Studijní záležitosti

1. KMS stručně diskutovalo vytížení studentů v rámci distanční výuky v zimním semestru. 
Nebyly zaznamenány závažnější problémy.

2. MFF SFG, bylo podáno 21 projektů z FS, 3 projekty z IS, 0 z MS. Vedoucí pracovišť by 
měli povzbudit studenty a jejich učitele v podávání projektů. (Typické projekty jsou 
vědecké, např. pokračování v bakalářské práci za účelem sepsání publikace, příprava 
výukových materiálů včetně např. videí na youtube.)  

3. KMS schválilo stipendium pro uchazeče o studium Magisterských programů v angličtině, 
tzv.  Prague Mathematics Tuition Fee Scholarships 2021. Vybraní studenti dostanou 
stipendium ve výši školného.

4. Je potřeba mít zveřejněny požadavky k přijímacím zkouškám na všechny typy studia. 
5. Na řešení grantů SVV přišlo letos 1 682 tis. Kč, 93 % loňské dotace. Prostředky byly 

rozděleny na sekce dle loňských pravidel, poté na MS přerozděleny dle počtu studentů 
doktorských studijních programů v 1. - 5. ročníku.

Personální záležitosti

1. KMS souhlasilo s vypsáním konkurzů v jarním kole: profesor AP4 na MUUK, AP2 KDM, 
AP3 KA. Vedoucí příslušných pracovišť pošlou návrhy inzerátu (česky a anglicky) do 20. 
února 2020.

2. Prodlužování pracovních smluv pro pracovníky MS, kterým končí smlouva do 31. 12. 2021,
a jejichž prodloužení vyžaduje projednání před VR MFF UK, vedoucí pracovišť zašlou 
příslušné návrhy do 28. února 2021.  

3. Granty (nejen) GAČR: proděkan připomněl vedoucím pracovišť, že při skončení grantu 
nebo naopak zahájení práce na grantu je potřeba změnit popis práce příslušných pracovníků.
Týká se i změny úvazků pracovníků. Slouží i pro kontroly GAČRu, proto úvazky musí 
odpovídat projektu. 

4. Pozitivně testovaní a nemocní na COVID mají povinnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu pracoviště a sekčnímu proděkanovi.

5. DPP, DPČ pracovní smlouvy musí obsahovat skutečné podpisy (nikoliv jen skeny), viz 
podrobný popis v příloze.

6. Nová úprava v modulu SIS po dohodě s  hospodářským oddělením – bez pracovně právního 
vztahu k fakultě nebude možno uzavřít cestovní příkaz. Např. pro studenty je třeba uzavírat 
DPP s dostatečným předstihem. Pracovně-právní vztah musí být platný po celou dobu cesty. 

Věda

1. KMS doporučilo prof. George Ostrouchova na pozici Fulbright-Charles University 
Distinguished Chair. 

2. ERC zveřejnila termín podání žádostí v roce 2021 (24. 3. kategorie Starting Grants, 20. 4. 
Consolidator Grants a 31. 8. v kategorii Advanced Grants). K podání žádosti je třeba 
vyjádření UK ve formě Letter of Commitment. Zde se mj. instituce zavazuje k poskytnutí 



přístupu k prostorám a zařízením nezbytným k výzkumné činnosti navrhovatele. Pro 
zajištění podpisu p. rektora bude OVZS vyžadovat vyjádření příslušného sekčního 
proděkana a vedoucího pracoviště. 

3. Byla zveřejněna výzva na podávání projektů ERC.CZ.
4. Fond mobility UK: období, ve kterém bude možné podávat pror. J. Škrhovi žádosti do 

jarního kola 2021-1, je ohraničeno intervalem od 1. 2. do 31. 3. 2021 (oznámení čj. 
UKRUK/17691/2021-23). 

5. Proděkan žádá všechny řešitele GAČRů o zaslání průběžných zpráv a pro nové granty 
přihlášky, aby bylo možné naplnit kofinancovací účty. 

6. Řada projektů má ke konci roku nevyřízené pohledávky, velké přečerpání či nedočerpání 
prostředků. Může kontrolovat grantová manažerka, ale řešitelé musí dát souhlas s přístupem 
do systému CIS, stačí e-mail paní Podolské.

Organizační záležitosti

1. Nová funkcionalita CIS, jejíž zavedení v měsíci únoru 2021 schválilo KD dne 7. 10. 2020 
(viz bod A3b) zápisu z onoho KD), byla nasazena dnem 3. 2. 2021, viz též 
https://www.mff.cuni.cz/cis.  Hlavní změnou je nový řetězec osob: zpracovatel (odpovědná 
osoba)  -  příkazce -  správce.

2. Proděkan informoval o připravovaném operačním programu OP JAK, podrobnosti zatím 
nejsou známy, ale lze začít uvažovat, jakým způsobem by se mohl využít. Jedná se typicky o
velké infrastruktury. 

3. Hodnotící zpráva „University Unit Evaluation Report“ poukazuje na rigidní strukturu sekce. 
Lze uvažovat o možnostech restrukturalizace. (Odpověď za fakultu odeslána 4. 2.)

4. KMS diskutovalo o využívání pracoven v Karlíně a případné centrální správě pracoven pro 
doktorandy, postdoky, hosty. Též byly zmíněny případné stavební úpravy za účelem zvýšení 
počtu pracoven. 

Různé

1. Diskutována možnost povinného prezenčního 3. termínu zkoušky, v daném rámci na fakultě 
nelze prezenční formu zkoušky vynutit. 

2. Jakmile bude k dispozici příslušný software, stravenky budou nahrazeny stravenkovým 
paušálem ve výši 60 Kč/den.

Schůze skončila v 16:05

Zapsal: M. Pokorný
Upravil: V. Dolejší

https://www.mff.cuni.cz/cis

