Zápis č. 7 ze schůze Kolegia matematické sekce
25. dubna 2013
Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16:00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj
Přizván: M. Kulich (16:00 až 16:30)
Schůze byla zahájena v 14:30. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a
touto schůzí. Příští dvě schůze KMS se budou konat (mimořádně) v úterý 14. května 2013 ve 14:00 a
v pondělí 24. června 2013 v 9:30 v seminární místnosti KMA.
Ad minulý zápis:
1.

Rozpočet Matematické sekce sestavený proděkanem M. Rokytou byl schválen členy KMS
per rollam ve dnech 27. a 28. března. Vedoucí pracovišť poté stanovili částky pro provoz a
osobní hodnocení svých pracovníků, proděkan Rokyta nato v součinnosti s vedoucími
pracovišť rozdělil institucionální složky mezd na části účtované z Dotace 01 a z Prvouk 04.
Dne 19. dubna (v souladu s bodem 2 zápisu KMS z 21. 3. 2013) byly nově stanovené mzdy
pracovníků Matematické sekce schváleny děkanem fakulty prof. J. Kratochvílem, následně
Mgr. T. Jančák nastavil k 1. dubnu 2013 nové platy všech zaměstnanců. Poznámka: příplatky
za vedení (vč. zástupců) se nepočítají do osobního hodnocení, naprotitomu osobní příplatky
(za garantství atd.) se do osobního ohodnocení počítají.

2. Byly vypsány konkurzy specifikované ve 3. bodě minulého zápisu a konkurz na sekčního
zahraničního post-doka ve shodě s 6. bodem minulého zápisu (viz též
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/prace/). Prodloužena byla smlouva kolegy
Šťovíčka ve shodě s 3. bodem minulého zápisu.
Personální agenda:
3. Kolegium Matematické sekce diskutovalo návrh na prodloužení pracovních smluv
zaměstnanců, kterým dosavadní smlouvy vyprší do konce září 2013, a uzavření smluv na dobu
neurčitou u několika mladých docentů. Všechny návrhy byly kolegiem schváleny. V této
souvislosti proděkan Rokyta připomněl, že i smlouvy a platové výměry vědeckých pracovníků
uzavírané výhradně „z grantu“ musí být podepsány vedoucím pracoviště a proděkanem sekce.
4. Proděkan Rokyta otevřel s předstihem diskusi o prodlužování smluv důchodců, kterým končí
pracovní smlouva k 31. prosinci 2013, s výhledem do dalších let. Poukázáno bylo
na souvislosti s celkovým směřováním sekce, potřebami jednotlivých pracovišť, s přijímáním
nových pracovníků a citlivou generační obměnou, s rozvojem jednotlivých dílčích vědeckých
disciplin atd. Diskuse bude pokračovat na další schůzi kolegia. Vedoucí pracovišť připraví
návrhy na prodloužení pracovních smluv těm, jejichž aktivita je pro příslušné pracoviště
důležitá a kterým končí pracovní smlouva ke dni 31. prosince 2013.
T: 14. 5. 2013
Přijímací zkoušky:
5. Proděkan Rokyta oznámil přibližné počty osob, které mají vedoucí pracovišť zajistit pro chod
přijímacích zkoušek. Termíny přijímacích zkoušek jsou 12. 6., 13. 6. a 21. 6. Proděkan rozešle
podrobnější informaci mailem nejpozději v pondělí, zjistí ještě, kolik zaměstnanců je potřeba
pro opravování – tato informace v původním mailu ze studijního oddělení nebyla. Vedoucí
pracovišť dodají jména do 3. května.
T: 3. 5. 2013
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Informace z kolegia děkana
6. Do panelů GAČR byli schváleni prof. V. Souček a prof. J. Nešetřil (panel 201, V. Souček je
jeho místopředsedou), dr. M. Kopa (panel 402) a doc. P. Lachout (panel 403).
7. Z MFF bylo v dubnovém termínu podáno 84 projektů do GAČR v celkové požadované výši
cca 97 milionů ročně (50 F, 23 I, 11 M), a to včetně grantů pro post-doky.
8. Grantová část projektů Fondu rozvoje VŠ přestává k 1. lednu 2014 existovat.
9. Informace o nabídkách spolupráce ze strany PPF a Preciosy zatím zůstávají bez odezvy ze
strany pracovníků matematické sekce.
10. Mobilita studentů (důležitá pro tzv. koeficient „K“): Evidovány jsou cesty v rámci Erasmu a
cesty, které jsou delší než 30 dnů a jsou kryty cestovními příkazy. Veškeré další cesty studentů
a doktorandů delší než 30 dnů je třeba hlásit na studijní oddělení. Jinak přicházíme o cenné
body a tedy i o finance. Kolegium MS se důrazně přimlouvá za vytvoření aktuálních,
pravidelně inovovaných přehledných webových stránek týkajících se výjezdů v rámci Erasmu
(kontaktní osoby) a doporučuje zvážit rozumnou formu zpětné vazby (elektronická možnost
získání aktuálních informací). Je třeba apelovat na doktorandy (prezenční i kombinované), aby
si nepřerušovali studium při těchto výjezdech, neboť se pak výjezd nepočítá.
11. Finanční situace MFF umožnila zvýšení příspěvku na důchodové spoření zaměstnanců od
dubna do prosince 2013 z 1000 Kč na 1500 Kč.
Viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/dodatek01.htm.
12. Byla vypsána výběrová řízení na pojištění majetku MFF (vítězem se stala Česká podnikatelská
pojišťovna) a na cestovní pojištění (zvítězila pojišťovna Uniqa). Tajemník fakulty připraví
podrobnější informaci, mechanismus cestovních pojištění zůstává stejný. Proděkan sekce
zjistí, zda se pojištění vztahuje i na storno letenky.
13. Klíčenky sloužící k otvírání dveří jsou již k dispozici, jsou úspěšně užívány.
14. Pro jednání AS UK je připraven návrh na úpravu (navýšení rozmezí) tarifních tabulek na UK.
Návrh počítá od 1. ledna 2014 s horní hranicí pro OA, resp. doc., resp. prof. ve výši 30, resp.
36, resp. 43 tisíc Kč měsíčně. Podobněji viz http://www.cuni.cz/UK-5058.html
15. Proděkan Rokyta upozornil na komerční aktivity nakladatelství Lambert, které vydává
diplomové a PhD práce jako monografie. Podle právního názoru JUDr. Semíkové (právnička
MFF UK – byl rozeslán mailem) musí škola souhlasit se zveřejněním práce, která vznikla na
její půdě. Rektor může udělení takovéhoto souhlasu delegovat na děkany fakult.
16. Očekává se schválení nové metodiky hodnocení publikací (Metodika 2013). Vznikající
seznam neimpaktovaných časopisů bude patrně relevantní pouze pro humanitní vědy.
Započítávány budou časopisy, uvedené v databázi SCOPUS (časopis CMUC to splňuje).
17. Garant M. Kulich stručně informoval o přípravě Karolinek pro příští školní rok a o organizaci
bakalářských státnic (seznamy oponentů). Kolegium sekce doporučuje zvážit, zda má smysl
vytištění bílé karolinky, tj. zda by nestačila její elektronická verze. Diskutovalo se uznávání
předmětů z ČVUT.
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Různé


J. Bečvář podal stručnou informaci o úspěšném jednání se zástupci Filozofické fakulty UK o
rozšíření učitelského studia na MFF zavedením kombinací Matematika plus druhý předmět
zajišťovaný Filozofickou fakultou. V současné době zástupci FF připravují mezifakultní
dohodu.



Proděkan Rokyta stručně informoval o soutěži PROGMA (Propaguj Matfyz) určené pro
studenty. Viz http://skas.mff.cuni.cz/old/node/185, http://ksvi.mff.cuni.cz/progma.



Proděkan Rokyta stručně informoval o soutěži FOTOFEST, kterou pořádá na podzim MFF
UK. Viz http://fotofest.mff.cuni.cz/.



Byl zveřejněn (upravený) harmonogram pro příští akademický rok – viz webovskou stránku
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/harm1314.htm.

Schůze byla ukončena v 17:30.
Zapsal: J. Bečvář
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 30. 4. 2013
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