Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
27. září 2018
Přítomni:
Hosté:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
P. Kaplický, P. Knobloch, J. Tůma

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 25. října 2018.

Termíny schůzí KMS v zimním semestru: 25. 10., 15. 11., 13. 12., 17. 1. a 21. 2., vždy
od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1. Studijní problematika
(a) KMS diskutovalo o návrhu nové brožury, propagující studium nově akreditovaných
matematických programů na MFF UK. V diskusi bylo konstatováno, že graf průchodu
studiem by měl být méně podrobný a s méně šipkami. Upravený návrh grafu i textu
pro obecnou matematiku připraví M. Rokyta ve spolupráci s P. Kaplickým
a M. Kulichem. Po úpravách bude návrh poslán k vyjádření garantům příslušných
studií a členům KMS.
(b) Chystá se aktualizace jednoho z vnitřních předpisů MFF UK - Pravidel o organizaci
studia, https://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/2017/2017organizace-studia.pdf. Je
to vynuceno mj. zavedením specializací (Bc. studium na IS, později i Mgr. studium
na KPMS). Návrhy na další změny a úpravy sbírá prod. Kuboň prostřednictvím členů
vedení, tj. v případě sekce prostřednictvím M. Rokyty, a to do 31. 10. Otázka
podmínek připuštění k části SZZ (podnět P. Kaplického) je řešena v Karolince
(M. Kulich).
(c) Připomínky k nové elektronické agendě SZZ v SISu je potřeba směřovat přímo na
Mgr. Jedelského, je připraven se jimi operativně zabývat.
(d) Validátor PDF/A v SIS vystupňoval své požadavky, navíc výstup z této validace
neoznamuje, co je špatně, ale pouze to, že něco je špatně; zejména soubory PDF
vzniklé z LaTeXu mohou činit potíže. M. Rokyta prosí vedoucí pracovišť, aby
varovali studenty, že není dobře nechávat elektronické odevzdávání prací na poslední
chvíli. S žádostí o pomoc či s informacemi o zjištěných problémech se obracejte na
P. Hoffmanovou (ÚFAL), hoffmannova@knih.mff.cuni.cz. M. Kulich zveřejní
dosavadní sekční zkušenosti na webu garanta.
(e) Aplikace na podání projektů GAUK bude otevřena 16. 10. SIAM Student Chapter
chystá tradiční školení pro potenciální aplikanty. Podávání přihlášek bude možné do
20. 11. 2018.

(f) Počet zapsaných studentů je (již nyní) vyšší než loni, k 20. 9. bylo zapsáno: 155 OM,
58 MFMAT, 18 MIT, 13 U, celkem 244. Zápis však stále probíhá (až do 11. 10.)
Úvodní kurz středoškolské matematiky proběhl též za velké účasti více než 180
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studenů a pozitivní zpětné vazby (Průměr hodnocení kurzu byl 8,78 na škále 0 – 10
bodů).
(g) M. Rokyta připomněl, aby mu předsedové komisí pro obhajoby dizertačních prací
resp. garanti doktorských studií zasílali doklady o včasném (tj. do konce 5. ročníku
včetně) ukončení PhD studia doktorandů jejich oborů, aby jim mohl nechat vyplatit
mimořádné stipendium (30 tis. Kč).
(h) KMS se obšírně věnovalo nejdůležitější otázce zasedání: již dříve diskutovanému
navýšení příjmu doktorandů MS, kteří se plně věnují studiu. M. Rokyta předložil
k úvaze o možných zdrojích pro toto navýšení variantu, při které by sekce platila
z institucionálních zdrojů veškerou výuku studentů, financovala všechny náklady
spojené s provozem matematické knihovny, a případně i náklady spojené s cestami
studentů. Tím by se výrazně ulevilo rozpočtu projektů SVV, z jejichž zdrojů by tak
mohlo dojít k (buď celkovému, či alespoň částečnému) pokrytí nákladů spojených
s navýšením PhD stipendií. M. Rokyta oznámil, že tuto variantu už předběžně
konzultoval s řešiteli SVV, kteří ji také považují za reálnou a správnou. Z rozpravy
v rámci KMS pak vyplynulo toto:
 Uvedené převrstvení financí sekce je vhodné a kolegium sekce s ním souhlasí.
 Proces navýšení by měl (vybraným) studentům PhD studia zajistit minimální čistý
příjem 18 tis. Kč měsíčně (při základním doktorandském stipendiu 10,5 tis.
měsíčně, přičemž přirozené navyšování tohoto základního stipendia včetně
příplatků uvedených ve stipendijním řádu navyšuje adekvátně i tento minimální
garantovaný příjem).
 Uvedená částka předpokládá užití různých zdrojů: kromě základního PhD
stipendia jde zejména o navýšení z rozpočtu SVV a příspěvky z dalších zdrojů
(GAUK, GAČR, UNCE, Primus, další projekty a granty, DPP, DPČ ze sekce
i z pracovišť). KMS v souvislosti s tímto výčtem možných zdrojů diskutovalo
i velikost intervalu, ve kterém by se příjem studentů měl pohybovat, a dospělo
k orientačnímu rozmezí cca 18 – 25 tis. Kč čistého měsíčně.
 Klíčovou podmínkou pro to, aby studentovi byl takto jeho příjem navýšen, je
„studium na plný úvazek“; zejména se předpokládá, že student nebude bez vědomí
a souhlasu školitele a vedoucího příslušného pracoviště zaměstnán mimo MFF,
a to ani na zlomkový úvazek, že se bude aktivně účastnit vědeckého
a pedagogického života pracoviště a že průběh jeho studia bude vykazovat
přiměřený pokrok směřující k dokončení studia za 4 roky.
 Výběr konkrétních studentů, kteří budou zařazeni do tohoto programu, se typicky
uskuteční na návrh školitele či RDSO; rozhodnutí o přiznání stipendia je pak
v kompetenci grémia ve složení předseda RDSO + řešitel příslušného SVV +
vedoucí odpovídajícího pracoviště. Navýšení základního stipendia podle
zmíněných pravidel podléhá každoroční kontrole tohoto grémia.
 Členové KMS konstatovali, že mechanismus výběru se díky tomu bude poněkud
lišit v rámci jednotlivých RDSO/na jednotlivých pracovištích. Kolegium sekce
však nebude centrálně organizovat výběr doktorandů za účelem navýšení jejich
příjmů – za předpokladu, že při něm bude dodržen výše uvedený rámec. Proděkan
sekce si však přeje být informován o tom, kterým studentům byl takto příjem
navýšen a jaké byly použity zdroje.
(i) P. Kaplický upozornil na pokračující rozpravu k akreditaci NMgr. programů.
M. Rokyta dodal, že bakalářské programy již byly „akreditovány“ (přesněji: dostali
jsme z rektorátu oprávnění k jejich uskutečňování) a že tento proces u doktorských
2

programů právě probíhá – jsou odstraňovány drobné nedostatky v podaných
materiálech. Další drobnou administrativní komplikací je nutnost uzavřít nové
smlouvy s pracovišti AV, a to pro všechny programy a všechny ústavy, na jejichž
uskutečňování se tyto podílejí.

2. Věda a výzkum
(a) Hostující profesor z OP VVV prof. H. G. Feichtinger z Vídně povede na MFF UK
v tomto semestru dva kurzy, a sice „From Linear Algebra to Fourier Analysis
(NMAG359)“ a pokročilejší „A Mild Theory of Distributions with Applications
(NMMO498)“; funkci jeho asistenta bude zastávat dr. P. Honzík z KMA.
(b) Tři ze čtyř zahraničních postodků z projektu OP VVV již jsou zde: E. Carson (KNM,
mentor Z. Strakoš), C. Pretorius (KPMS, mentor Z. Hlávka), A. Deser (MÚ UK,
mentor B. Jurčo). N. Karak (KMA, mentor S. Hencl) dosud čeká na vízum. Je třeba
striktně dodržet všechny podmínky projektu, jinak hrozí neuznání některých nákladů,
případně sankce. Jde zejména o doloženou účast postdoka na námi
(spolu)organizované konferenci či workshopu alespoň jednou v každém z obou
půlroků pobytu zde; publikace v průběhu pobytu musí vycházet výlučně jako open
access (doporučuje se např. ArXiv), je potřeba psát průběžné zprávy o průběhu stáže.
Postdok se také nesmí účastnit pedagogického procesu, jde o výlučně vědeckou pozici.
Podrobnější informaci obdrželi vedoucí pracovišť v přeposlaném mailu od H. Nyklové
a M. Rokyta prosí, aby dbali na dodržení podmínek projektu.
(c) M. Rokyta rezervoval a nabízí termín středa 16:00 v K6 pro (nepravidelný)
,,newcomers seminar“, kde by se matematicky a též neformálně představili noví
pracovníci MS.

3. Personální a ekonomická agenda
(a) Kolegium sekce vzalo na vědomí, že M. Rokyta odeslal na děkanát požadavky na
vypsání inzerátů pro podzimní kolo výběrových řízení, tak, jak byly dohodnuty na
minulé schůzi.
(b) Z rozpočtových přebytků RUK dorazí na MS cca 969 tis. Kč, které budou dále
převedeny formou rozpočtové úpravy na pracoviště (v poměru rozpočtů pracovišť
z dubna t. r.), dalších 223 tisíc dostane sekce ze školného zahraničních studentů, ty
budou děleny podle příslušnosti studentů na příslušná pracoviště.
(c) Dle přání děkana budou odměny proděkana pracovníkům sekce kontrasignovány
příslušným vedoucím pracoviště (s výjimkou odměn proděkana vedoucím pracovišť).
(d) Povinnost zřídit si tzv. identity (ORCID atd.) a vzájemně je propojit trvá. Všichni nově
nastupující akademičtí i vědečtí pracovníci a také doktorandi musí tito provést do
2 měsíců od nástupu na MFF. Pomoc nabízí již dříve osvědčená Ž. Floriánová
z karlínské knihovny.
(e) Je vhodné připomenout studentům, že o čerpání plánovaného stipendia (např.
z GAUKu) je nutno explicitně požádat, nic se neděje „automaticky“, příkaz k výplatě
může dát jen osoba s podpisovým právem (tj. příkazce účtu, s kontrasignací správcem
účtu).
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4. Provozní záležitosti
(a) V projektu rekonstrukce poslucháren v Karlíně je hotová reinstalace audio-vizuální
techniky (webovský návod a případné předvedení techniky poskytne O. Ulrych
a spol.). Na léto 2019 odložená velké rekonstrukce K1 (viz předchozí zápis) umožňuje
prodloužit diskusi s architektem a grafikem o konečné vizuální podobě K1.
(b) Zájemci o školení na téma GDPR (pondělí 15. října od 13h na Karlově) se hlásí
tajemníkovi fakulty.
(c) Uzávěrka aplikací do fondu mobility je 12. října – s ohledem na kofinancování, které
se typicky odehrává z prostředků Progres, je nutno podání aplikace předjednat
s M. Rokytou.
(d) Uzávěrka soutěže Bolzanovy nadace (NFBB) je tradičně 30. září.
(e) Kol. Zakouřil nabízí školení o novém modulu CIS na elektronickou agendu žádanek
a likvidačních listů. V nedaleké budoucnosti bude tato znalost nezbytnou minimálně
pro řešitele grantů a sekretářky kateder: veškeré objednávky a fakturace se budou
vyřizovat přes CIS.

5. Různé
(a) Tradiční vánoční setkání zaměstnanců sekce bude letos v úterý 18. prosince od 18:00.
(b) Na dotaz D. Stanovského sdělil M. Rokyta, že nový redakční systém webu by měl být
hotov během podzimu a do cca tří měsíců na úrovni sekce a někdy po novém roce
prosáknout až na úroveň kateder (bude ovšem možno pod ním zachovat starý systém
a/nebo osobní stránky pracovníků).
(c) J. Robová opakovaně upozornila na absurdní požadavek (a následnou nemalou
agendu) podpisů BOZP pro účastníky akcí, pořádaných fakultou, a to i tehdy, kdy se
konají mimo její prostory či prostory UK.
(d) Na dotaz J. Rataje sdělil M. Rokyta, že prodlužování smluv končících do 30. 9. 2019
bude projednáno na prosincovém zasedání KMS.

Schůze byla ukončena cca 16:40 hodin.
Zapsal: D. Pražák
Upravil a doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 5. 10. 2018
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