Zápis č. 11 ze schůze Kolegia matematické sekce
21. června 2018
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, V. Dolejší (místo P. Knoblocha), M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj,
J. Robová, J. Tůma
D. Stanovský

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase
mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 27. září 2018 od 14:00 v seminární
místnosti KMA.
Kolegium na návrh M. Rokyty ustanovilo i termín další schůze, a to na 25. 10. ve 14:00
v seminární místnosti KMA.

1. Personální záležitosti
a) KMS projednalo žádosti o prodlužování pracovních smluv končících mezi 1. 10. 2018
do 28. 2. 2019.
b) KMS projednalo a schválilo návrhy na vypsání podzimních konkursů s typickým
nástupem od 1. 1. 2019, resp. dle dohody. Konkursy budou vyhlášeny v první půlce
října s očekávanou uzávěrkou přihlášek v první půlce listopadu.
c) Proběhly konkursy na místa postdoků z projektu OPVVV „Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495“. Na
základě výsledků výběrového řízení a dohody s vybranými kandidáty na tato místa
nastoupí následující pracovníci, kterým se budou věnovat uvedení mentoři (bez titulů,
datum v závorce označuje předpokládaný nástup, vyplývající z jednání s uvedenými
postdoky):
– Erin Carson (Německo), KNM, mentor Z. Strakoš, (1. 9. 2018)
– Andreas Deser (Německo), MÚ UK, mentor B. Jurčo, (24. 9. 2018)
– Charl Pretorius (Jižní Afrika), KPMS, mentor Z. Hlávka, (24. 9. 2018)
– Nijjwal Karak (Indie), KMA, mentor S. Hencl, (24. 9. 2018)
Počínaje 1. 7. 2018 je pro ně pronajata místnost v Zirkonu o rozloze 42 m2, která bude
v průběhu léta upravena a vybavena nábytkem, budou přivedeny linky pro fakultní
telefon a výpočetní techniku (starají se o to M. Rokyta, M. Olšinová, O. Ulrych).
Počítá se s nákupem výpočetní techniky a tiskárny. Paní J. Pešková byla pověřena
úkolem pomoci s administrativními a organizačními záležitostmi spojenými
s nástupem a nalezení vhodného ubytování těchto postdoků.
d) Členové KMS vyjádřili nespokojenost s tím, že děkanát neposkytuje dostatečnou
podporu při administrativních úkonech nutných k nástupu zahraničních pracovníků,
místo toho jsou tyto záležitosti kladeny na bedra sekčních proděkanů a vedoucích
pracovišť.
e) Náklady pobytu prof. Feichtingera na místě hostujícího profesora ponese MŠMT
v plné výši, MFF doplatí jen příspěvek do FKSP ve výši 0,2 %.
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2. Věda a výzkum
M. Rokyta podal předběžné informace o vývoji ohledně soutěže PRIMUS.
Stalo se po KMS: Na UK bylo podáno celkem 28 návrhů, z nich bylo 17 doporučeno
k financování (v humanitních vědách bylo doporučeno 5 z 10 projektů, v přírodních
vědách 7 z 11, v lékařských vědách 5 ze 7). Ze 7 návrhů podaných z MFF UK byly
doporučeny 4, mezi nimi oba matematické (E. Carson, S. Schwarzacher), jeden
informatický a jeden fyzikální.

3. Studijní problematika
a) VR MFF UK schválila všechny akreditace doktorských programů. Jen matematická
sekce předložila kompletní materiály včetně personálních formulářů externistů.
b) M Rokyta seznámil kolegium s návrhy na udělení vědeckých stipendií z Progresu pro
studenty. Mj. budou oceněni všichni vítězové SVOČ. Nominace z některých pracovišť
ještě nejsou úplné. M. Rokyta vyzval k urychlenému dodání nominací tak, aby mohl
stipendia vyplatit v průběhu příštího týdne.
c) M. Rokyta upřesnil (i na základě výsledků emailové diskuse v rámci kolegia sekce), že
sekční stipendium ve výši 30 000 Kč za včasné ukončení doktorského studia bude
udělováno studentům, kteří obhájí práci do konce 5. ročníku. O úspěšné obhajobě
budou sekčního proděkana informovat předsedové RDSO. Pokud student ukončí
studium během prvních tří let, bude nutné k udělení stipendia podat vysvětlení.
d) M. Rokyta informoval o nových opatřeních rektora upravujících mj. odměny školiteli
za úspěšné ukončení studia jeho doktoranda. Odměna se bude vyplácet ve výši 50 000
Kč, pokud student ukončí do konce 5. ročníku, za pozdější dokončení se nebude
vyplácet nic, viz Opatření rektora 20/2018, https://cuni.cz/UK-9065.html. Opatřením
rektora 19/2018 vstoupil s účinností 1. června 2018 v platnost tzv. Manuál pro
doktorské studium, viz https://cuni.cz/UK-9064.html, který kromě definic a pravomocí
oborové rady, garanta, školitele a konzultanta zavádí také tzv. Koordinační rady
doktorských studijních programů. Těm se podrobněji věnuje Opatření rektora 18/2018,
https://cuni.cz/UK-9063.html.
e) KMS diskutovalo o navýšení stipendií doktorandům, kteří se plně věnují studiu. Bylo
zjištěno, že pravidelná stipendia lze vyplácet např. z prostředků SVV či účelových
zdrojů; u ostatních (zejména institucionálních) zdrojů je třeba každou platbu
individuálně zdůvodnit. M. Rokyta uvažuje o tom, že výplaty doktorandům za výuku
by se nadále prováděly na základě DPP/DPČ ze sekčních prostředků. Tímto způsobem
by bylo možné ponechat na SVV více peněz na navýšení stipendií. V praxi bude asi
navýšení příjmu aktivních doktorandů kombinací různých zdrojů a přístupů (sekční
zdroje, SVV, prostředky pracovišť, DPP/DPČ za výuku, DPP/DPČ/stipendia z grantů
atd.). Detaily budou doladěny nejpozději do konce září.
f) M. Rokyta informoval KMS o nové politice informatické sekce spočívající
v hromadném zaměstnávání doktorandů na pozici asistenta (AP1); fakulta na tyto
pozice již vypsala oficiální konkurzy. Část KMS na strategii IS pohlíží skepticky
z důvodů komplikovanosti platné legislativy (omezení počtu smluv na dobu určitou,
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nemožnost smlouvu ukončit nebo měnit výši úvazku bez souhlasu zaměstnance,
komplikovaná administrativa konkursů na akademické pozice atd.).
g) M. Rokyta pohovořil o svých zkušenostech s novým modulem SIS určeným
k elektronickému zpracování agendy SZZ. Systému trvalo více než 3 hodiny, než
dovolil stanovit celkovou známku a vytisknout formuláře k podpisům. Práci
s modulem však shledal poměrně snadnou. D. Stanovský konstatoval, že i podle jeho
názoru se s modulem pracuje dobře, ale počet stran zápisu se zvýšil na sedm a členové
komise musejí podepisovat 3 listy namísto jednoho. Rovněž není úplně optimální, že
se musí v SIS vyznačit přítomní členové komise u každého studenta znovu, a to jak
pro obhajobu, tak pro ústní část státnice. M. Kulich poznamenal, že požádal
p. Jedelského o vypracování podrobného manuálu vysvětlujícího potřebný postup
předsedy při zpracování SZZ. Tento manuál zatím poskytnut nebyl.
4. Provoz a rozvoj
a) M. Rokyta sdělil, že v soutěži na rekonstrukci a doplnění audiovizuálního vybavení
poslucháren zvítězila firma AV media. Harmonogram prací by měl být podle sdělení
prod. Skrbka znám příští týden. Počítá se s instalací nových projektorů (HDMI, větší
svítivost) a audiotechniky do všech poslucháren (kromě K12) a navíc mikrofonů
několika druhů a variant do posluchárny K1.
b) M. Rokyta informoval, že firma T4 Building s.r.o., jež vyhrála soutěž na rekonstrukci
posluchárny K1, má podle svých webových stránek zatím zkušenosti převážně
s budováním kanalizace a prováděním meliorací, viz http://t4buildingsro.cz/reference/.
Rekonstrukce K1 by měla začít 16. 7.
Stalo se po KMS: Protože subdodavatelé (zejména výrobci nábytku) nebyli schopni
slíbit dodání příslušných výrobků před koncem září, byla celá rekonstrukce K1
odložena na léto 2019.
c) OPMK oznámilo, že v červenci bude zahájen pilotní provoz nového webu MFF.
Stejnou strukturu a redakční systém postupně převezmou i sekční weby, na sekci již
o tom jednal M. Rokyta s J. Richterem, který je s tím srozuměn. O webech pracovišť
zatím není rozhodnuto, uvažuje se o poskytnutí šablony stejného designu, jako bude
mít fakultní web, s možností paralelního zachování dosavadních webů pracovišť. Se
zřízením intranetu se bohužel nepočítá.
Stalo se po KMS: spuštění nového webu se pravděpodobně zdrží, počítá se spíše
s termínem říjen/listopad.
d) Chystá se elektronizace objednávek, faktur a podobné agendy v rámci nového modulu
"Žádanky a likvidační listy" systému CIS. Měla by se rozběhnout na jaře 2019,
předtím proběhne školení zaměstnanců. Kol. Zakouřil hledá pracoviště ochotné zapojit
se do pilotního provozu.
e) Na chodbě v přízemí karlínské budovy bude instalován automat na prodej baget. Stroj
bude poskytovat slevu na ISIC kartu. Na schůzce s dodavatelem dne 26. 6. má být
nalezeno optimální umístění přístroje. Stejný již funguje na Malé Straně. Dále se
plánuje instalace pítka na chodbě ke K1 „v rohu u pí Pištěkové“. Studentská komora,
pověřená nalezením pítka, které by nejvíce vyhovovalo potřebám studentů, se zatím
neshodla na tom, jaký typ má být zakoupen.
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5. Různé
a) V. Dolejší navrhl k natáčení předmět NMNM201 Základy numerické matematiky pro
2. ročník bakalářského studia, který probíhá v zimním semestru v rozsahu 4/2.
M. Rokyta bude tlumočit tento návrh KD.
Stalo se po KMS: KD návrh schválilo a přednáška bude nahrávána.
b) J. Tůma informoval o posledním vývoji v přípravě pravidel hodnocení tvůrčí činnosti
na UK. M. Rokyta jej doplnil popisem základních principů připravovaného systému
hodnocení vědy na celostátní úrovni.
c) J. Robová vyjádřila rozčarování nad tím, že fakulta vyžaduje vyplnění formulářů
BOZP od účastníků vzdělávacích akcí pořádaných mimo prostory fakulty. Tento
požadavek považuje za absurdní. Kolegium na tuto poznámku navázalo diskusí
o rozmáhající se přebujelé byrokracii.
d) J. Rataj poznamenal, že OVZS by mělo rozesílat informace v úplnosti a s rozmyslem.
Např. v mailu popisujícím podávání žádostí o univerzitního postdoka chyběla
informace, že žadatelé musejí mít předem projednané kofinancování s vedoucím
pracoviště a sekčním proděkanem.
e) M. Rokyta poděkoval J. Tůmovi, který k 30. 6. skončí ve funkci vedoucího katedry
algebry, za úspěšné vedení této katedry.

Schůze byla ukončena v 16:35.
Zapsal: M. Kulich
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 13. 9. 2018
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