
Zápis z jednání Kolegia informatické sekce 
dne 27. ledna 2022 

 
Přítomni: T. Dvořák, Koucký, Loebl, Mrázová, Nečaský, Sgall, Tůma, Vidová Hladká 
Hosté: Čepek (na body 2 a 3) 
 
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (16. 12.) - bez připomínek. 
 
 2. Proběhla diskuse o cvičeních. Kolegium sekce jednomyslně schválilo vypsání 

čtyř konkurzů na lektory. Rovněž jednomyslně bylo schváleno vypsání konkurzu 
na místo OA jako náhradu za odcházejícího kol. Gemrota. 

 
 3. Kolegium sekce se shodlo na podání společného návrhu na program DIOSCURI. 
 
 4. Úvazek kol. Fišerové na sekretariátu IMPAKTu bude navýšen na 0,75. 
 
 5. Proděkan Sgall vyzval pracoviště ke kontrole dat pro bibliografii pro OBD/RIV. Je 

třeba dát pozor na správné zařazení do oborů a také na aktualizaci profilů 
ORCID, Scopus, Google Scholar. 

 
 6. Proděkan Sgall vyzval vedoucí pracovišť k dodání podkladů pro zprávu Progresu 

do 13. 2. a pro výroční zprávu do 28. 2. 
 
 7. Registrace uchazečů o PRIMUS mimo UK je do 9. 4., vlastní podávání pak do 

20. 4. 
 
 8. V letošním roce nebude vypsán program ERC-CZ. 
 
 9. Sekce by měla zvážit obsazení míst hodnotitelů pro ERC a CELSA. 
 
 10. Blíží se termíny podávání návrhů na cenu Učené společnosti (31. 1.) a cenu 

Bedřicha Hrozného (jména je třeba do 13. 2., pak proběhne výběr na KD a 
materiály mají termín 21. 2.). 

 
 11. Návrhy na do fondu Karla Urbánka je třeba podat do 31. 5., na stipendijní pobyt 

na Brown University do 20. 3. 
 
 12. SKAS přišel s požadavkem, aby úmluvy na výuku probíhaly už před semestrem. 

Vzhledem k tomu, že se konají typicky on-line, neměl by to obvykle být problém. 
 
 13: Zahájení výuky v ZS bude pravděpodobně opět už 29. 9. 
 
 14. Proděkan Sgall upozornil, že došlo ke výšení nájmů poslucháren o 20 %. 
 
 15. Proběhne interní audit DPP a DPČ – je třeba dát pozor na nekolidující náplně 

činnosti na dohodách a pracovním poměru. 
 
 16. JDIM se bude konat 15. 2. a bude  streamovaný. 
 



 17. Začala přestavba ochozu rotundy, doufáme, že hrubá stavba bude hotova před 
semestrem. 

 
 18. Je třeba najít náhradu za kol. Töpfera na přípravu Mgr. přijímaček v r. 2023. 
 
 19. Proděkan Vlach končí, nový proděkan pro PR je Michal Žák (Katedra fyziky 

atmosféry, AS MFF UK), Vlach zůstává koordinátorem pro firmy a řídí OFS. 
 
 20. Je přijata nová paní na BOZP, školení se bude zkoušet dělat pomocí Moodle. 
 
 
 
 
 Zapsal: Nečaský 


