Zápis z jednání Kolegia informatické sekce
dne 10. března 2022
Přítomni: T. Dvořák, Koucký, Loebl, Mrázová, Nečaský, Sgall, Tůma, Vidová Hladká
1.

Kontrola zápisu z předchozího jednání (27. 1.) - bez připomínek.

2.

Proděkan Sgall informoval, že sekce má k dispozici seznam pracovníků, kteří se
zaregistrovali na OGAP k podání návrhu standardního GAČR projektu. Jedná se
o cca 30 pracovníků. Dále informoval o existujících záměrech podání návrhů
projektů do GAČR Expro, Junior Star a incoming/outgoing a o problémech při
vyplácení outgoing projektů.

3.

Proděkan Sgall vyzval pracovníky kateder k podávání projektů do P202 GAČR,
protože mají málo podaných projektů. Dále také vyzval k podávání dalších
návrhů projektů do GAČR Expro. Nicméně další návrhy nad rámec existujících
na sekci zatím nejsou.

4.

Proděkan Sgall informoval o 2 plánovaných podaných projektových žádostech
Primus a vyzval k podání dalších projektů. V GAUKu byla úspěšnost sekce přes
40 %.

5.

Proběhla obecná diskuse o podávání projektů. Kolegium sekce se shodlo, že již
maximálně využíváme personální kapacity. Na další návrhy projektů by byla
témata, ale ne kapacity.

6.

Proděkan Sgall požádal vedoucí kateder, aby dostatečně inzerovali vypsaná
výběrová řízení (1x OA, 4x lektor). Kol. Nečaský zajistí propagaci pozic na
portálu researchjobs.cz, přičemž pro tento portál přidá také informaci o rozsahu
nabízené mzdy.

7.

Přeřazení na pozice AP3 a AP4 po získání titulu je nyní možné bez výběrového
řízení. K prodloužení smluv pracovníků na pozicích OA a AVP2, jež je nutno
během roku prodloužit, je nutno dodat životopis, nejlépe podle osnovy ve
formulářích. Může být i v jiné podobě, ale nutno dodržet vše, co je v osnově.
Životopisy je třeba dodat do 10. 4. proděkanovi Sgallovi.

8.

Proděkan Sgall vyzval katedry k podávání návrhů projektů do ceny Neuron a
nominace knižních publikací na fakultní cenu. Návrhy je nutno v obou případech
připravit do 31. 3.

9.

Kol. Nečaský informoval o Ceně Josepha Fouriera 2022. Vedoucím kateder
pošle detailní materiály k podávání návrhů.

10.

Sekční záměr pro Cooperatio byl schválen vědeckou radou. Také návrh Dioscuri
byl fakultou podán.

11.

Kolegium diskutovalo silné doporučení vyhýbat se predátorským a částečně
predátorským nakladatelstvím (např. MDPI).

12.

Proděkan Sgall informoval o tom, že RIV odlišuje dvě nekompatibilní větve
financování. V jedné větvi je ERC, ve druhé GAČR. Do článků je ale nutné dávat
dedikaci zdrojům obou typů. V OBD také zůstávají financování obou druhů.

13:

Proděkan Sgall vyzval vedoucí pracovišť, aby sdělili stav investic odložených
v minulém roce a navrhli, jak dále pokračovat. Návrhy na investice pro rok 2022
se budou projednávat na příštím kolegiu.

14.

Z ÚFALu přecházejí 2 administrátorky na OGAP.

15.

Proběhla diskuse o licencích na Zoom. V posluchárnách budou automaticky
obnoveny. Personální licence – Cesnet účty budou do května, CUNI účty budou
do října. Není jisté, zda bude Cesnet licence obnovovat. Lze přemigrovat na
CUNI, kde je ale omezený počet licencí (zatím nenaplněný). Kolegium se shodlo,
že v řadě případů lze také používat Teams, což je pod univerzitní licencí, ale je
nutné v určité míře zachovat do budoucna i Zoom.

16.

Proděkan Sgall upozornil, že v popisech práce AP1 je nutno dávat pozor na to,
kolik je v náplni práce uvedeno výuky. Standard je 8 hodin výuky týdně při plném
úvazku.

17.

Proběhla diskuse o možnostech přijetí ukrajinských studentů. Řada možností je
otevřená, ale záleží na vývoji situace.

18.

SKAS navrhuje podpořit cvičící u velkých přednášek např. vhodnými instrukcemi
a mikrokurzem na téma „Jak cvičit". Dále upozorňuje na vypisování dostatku
zkouškových termínů u velkých přednášek – je nutné pokrýt kapacitu 130 %
zapsaných studentů.

19.

Členové kolegia sekce se shodli, že zastropování počtu přijatých studentů pro
akademický rok 23/24 absolutním počtem není dobrá cesta. Spíše podporují
zpřísnění podmínek přijímacího řízení. Pro rozhodování jsou ale zapotřebí
statistiky z posledních přijímaček a téma se bude probírat i na příští schůzi.

20.

Proběhla dlouhá diskuse o připojení slova „informatika" do názvu fakulty.

21.

Proběhla diskuse o čistotě a stavu vybavení poslucháren. Podněty budou
předány SB.

22.

Příští kolegium bude kolem poloviny dubna.

Zapsal: Nečaský

