
Zápis schůze Kolegia matematické sekce  30. září 2021

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin.
Přítomni členové:  V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma

Členové kolegia drželi symbolickou minutu ticha na počest prof. Jana Malého, dlouholetého
pracovníka KMA.

Studijní záležitosti

1 Cena rektora 2021, Mimořádná cena rektora 2021, nominace  do 22. 10. dr. Macharové. 

2 Bolzanova cena: přihlášky studentů s vyjádřením fakulty nebo hromadný návrh za fakultu 
mají uzávěrku 31. října 2021, viz: https://cuni.cz/UK-11238.html

3 Nominace na cenu Wernera von Siemens, uzávěrka je 30.11., více na www.cenasiemens.cz. 

4 Nominace na cenu J. Opletala, podmínky a manuál ceny byly poslány emailem. Návrhy na 
udělení ceny podává děkan do 15. 10.

5 Počty zapsaných studentů po hromadných zápisech: OM 128, FM 62, MIT 34, MOD 33, 
Uč. 12.

6 KD projednalo a schválilo sjednocení podmínek přijímacího řízení do českých a anglických 
doktorských studijních programů, návrhem se bude zabývat AS.

7 Výsledky studentské ankety byly zveřejněny a zaslány vedoucím pracovišť. Děkan fakulty 
odmění nejlépe hodncené vyučující na zasedání VR. Byl využit nový systém hodnocení 
vyučujících, popis byl zaslán vedoucím pracovišť a je k dispozici.

Personální záležitosti

1 KMS schválilo per rollam podzimní konkurzy na místa:
◦ vedoucí KDM
◦ AP2 na KNM 
◦ AP3 na MÚUK 
◦ AP2 na KMA  
◦ AP2 na KA
◦ AP3 na KA 
◦ KA, postdok z OPVVV
◦ MUUK, postdok z OPVVV

Stalo se po KD: inzeráty byly zveřejněny na stránce fakulty dne 8. října 2021. 
2 KMS doporučuje prodloužení pracovní smlouvy s grantovou manažerkou na dobu 

neurčitou.
3 Hledá se nový koordinátor programu ERASMU od 1. ledna. 
4 Na OGAP nastupuje nový pracovník(agenda GAČR, TAČR).

Věda

1 Fond mobility, návrhy do 22. 10. 2012, 12:00 hod na OVZS, https://cuni.cz/UK-43.html 

https://cuni.cz/UK-43.html
https://www.cenasiemens.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=all-2021


2 Pozvánka na Jarníkovskou přednášku 6. 10. od 14:00 hodin je na webu, 
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/pozvanky/pozvanka-jarnik-2021.pdf 

3 Řešitelé GAČR a GAUK grantů by měli provést kontrolu čerpání grantů. Žádosti o 
prodloužení GAČR grantů je možné podat do konce října.

Organizační záležitosti

1 KD schválilo opatření děkana "Opatření o transferu znalostí a technologií". Hospodářské 
činnost MFF je nutné evidovat a platit odvody, netýká se např. oponentských posudků.

2 Infotabule, došlo k mírné obměně osob, které schvalují příspěvky.
3 KMS schválilo  návrh V. Dolejšího na úpravu hodnocení výkonů pracovišť, viz příloha.
4 Proděkan V. Dolejší připomněl informace týkající se univerzitní licen Office 365, včetně 

nové emailové adresy pro každého zaměstnance ve tvaru: jmeno.prijmeni@matfyz.cuni.cz 
Pro pracovní komunikaci využívat pracovní e-mailovou adresu (ne nutně tuto, např. adresa 
prijmeni@karlin.mff.cuni.cz je v pořádku).   Nákupy nových individuálních licencí např. 
Office 2019 již nelze po přistoupení MFF k EES smlouvě účetně odůvodnit, protože každý 
má možnost si v rámci této smlouvy nejnovější verzi programů Microsoftu stáhnout a 
instalovat.

5 Malé posluchárny v Impaktu budou zamykány, vyučující si vyzvedne klíče na vrátnici.

Různé

1 Do 31. 8. 2022 je fakultě zpřístupněn nástroj pro akademické psaní Writefull, 
https://www.mff.cuni.cz/cs/knihovna/e-zdroje/writefull

Schůze skončila v 16:10.

Zapsal: M. Kopa
Upravil: V. Dolejší
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