Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce
21. února 2019
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
P. Kaplický (na bod 1)

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 21. března 2019 ve 14:00 v seminární
místnosti KMA.

1. Studijní problematika
a) Magisterskou akreditaci projednalo se souhlasem kolegium děkana. AS MFF UK ji
má projednávat 27. 2., schvalování vědeckou radou je na programu 6. 3. Materiály
byly předběžně shlédnuty úřednicemi RUK, které měly jen drobné připomínky
k formulaci státnicových požadavků.
b) Prorektorka Králíčková připravuje metodiku převedení studentů ze starých studijních
oborů na nově akreditované programy. Detaily by měly vejít ve známost počátkem
března.
c) MFF připravuje nový předpis o odevzdávání prací. Stručný souhrn očekávaných změn:
budou se odevzdávat dva výtisky (disertace tři); bakalářské práce se nebudou
odevzdávat do knihovny; bude možné požádat buď o trvalé utajení práce, nebo
o dočasné odložení zveřejnění práce v případě, že se z práce připravuje publikace.
d) Dne 20. 2. skončila studentská anketa pro ZS. Na zasedání VR 6. 3. budou oceněni
vítězové ankety, poté budou výsledky zveřejněny.
e) Poprvé se rozběhl referativní seminář z bakalářských prací NMAT362 určený pro
studenty 3. ročníku. Zájem zatím není příliš velký – zapsalo si jej celkem 19 studentů.
2. Věda a výzkum
a) Dne 28. 2. 2019 je uzávěrka vkládání publikací do OBD.
b) Prostředky na Progres budou z úrovně UK na fakulty rozdělovány podle průměru bodů
z let 2016–2018. MFF jako celek si polepší o 9 mil. Kč, MS propadne cca o 1,7 mil.
Kč proti roku 2018 dílky slabším výkonům v letech 2016 a 2017. Nové ERC granty
už tedy nemají žádný vliv na rozdělení prostředků Progres. O situaci u prostředků za
výuku se mnoho neví. Očekává se mírný pokles pro MFF kvůli snížení váhy RIV bodů
v koeficientu K.
c) Termín odevzdání podkladů pro hodnocení pracovišť MS byl stanoven na 20. březen
2019.
d) Kolegium diskutovalo o kritériích pro hodnocení pracovišť na MS. Mluvilo se
o poměru pedagogických vs. publikačních výkonů, možnosti započítat podání úspěšné
žádosti o ERC nebo ERC-CZ grant do publikačních výkonů, možnosti započítávat
přehledové články do hodnocení publikací. Další diskuse o těchto návrzích bude
probíhat per rollam.
Stalo se po schůzi KMS: Proděkan sekce rozeslal vedoucím pracovišť příslušné sekční
dokumenty, zachycující průběh tvorby rozpočtu, s prosbou o vyjádření a diskusi per
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e)

f)
g)

h)
i)

rollam tak, aby mohly být tyto dokumenty po další předpokládané diskusi schváleny
na schůzi KMS 21. 3.
Aplikace pro podávání žádostí o Primus bude otevřena 1. 3., termín podání je 16. 4. V
okamžiku podání není vyžadován souhlas fakulty, na níž má být navrhovaný projekt
řešen. Teprve poté, co RUK vybere financované projekty, budou fakulty dotázány, zda
jsou ochotny vybrané projekty přijmout (a kofinancovat).
Nastane kolečko schvalování smluv ke grantům GAČR, v nichž MFF figuruje jako
spoluřešitel.
GAČR rozeslal novým členům obnovených panelů informaci o jejich jmenování do
panelu. Oficiální zpráva o novém složení panelů dosud z GAČR nedorazila a na jejich
stránkách je zatím uvedeno staré složení.
Byl vyhlášen termín přihlášek do fondu Mobility: 22. 3. 2019. Dofinancování je
možné pomocí Progresu pomocí standardního formuláře pro podávání žádostí.
Pro každou UNCI se výročně požadují: změny v obsazení osob – seznam, který
vytvořil vedoucí projektu, a výpis z grantového účtu z Versa (dtto). Obojí, po souhlasu
děkana, nakonec vloží do GAPu koordinátorka Mgr. Menšíková.

3. Personální agenda
a) Brzy bude zveřejněn inzerát na konkursy na volná akademická místa. Uzávěrka
přihlášek bude 31. 3. 2019.
Stalo se po schůzi KMS: Ke zveřejnění na webových stránkách fakulty došlo v sobotu
23. 2., viz https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska.
b) Počínaje tímto kolem konkursů je třeba vypsat konkurs při každé změně pracovního
zařazení akademického pracovníka (např. z odborného asistenta na lektora nebo na
akademického vědeckého pracovníka).
c) Podle nové dohody rektora s odbory, která platí od 1. 2. 2019, už neexistuje žádná
možnost, jak pracovníkovi poskytnout čtvrtou smlouvu na dobu určitou. Tato situace
znevýhodňuje ženy na mateřské dovolené a pracovníky (zejména původem
zahraniční), kteří zahajovali svou pracovní činnost na krátkodobých
postdoktorandských nebo vědeckých pozicích. V tuto chvíli není jasné, jestli bude
možné jejich situaci nějak racionálně řešit.
d) Povinná evidence pracovní doby, kterou vynutil nedávný audit, se zatím týká pouze
jedinců zaměstnaných na projektech OP VVV. Byla vydána excelová šablona, do níž
budou postižení pracovníci zaznamenávat odpracované hodiny. Formulář se pak
vytiskne ve dvou exemplářích, které podepíše zaměstnanec i vedoucí pracoviště.
4. Ekonomické záležitosti
a) Od 1. 2. 2019 je v ostrém provozu modul Žádanky a Likvidace systému CIS.
b) M. Rokyta nebude u většiny lokálních rozpočtů veden jako první správce, aby nemusel
potvrzovat všechny žádanky a likvidační listy. To bude vyžadovat přípravu nových
podpisových vzorů. Termín: průběžně, u konkrétních účtů po dohodě s M. Rokytou.
c) Fakulta zkoumala nabídku nahradit stravenky speciální platební kartou. Tu ale zatím
nelze použít u všech pracovníky MFF nejčastěji navštěvovaných obědových lokalit,
proto byla tato možnost zatím odmítnuta.
d) Dochází ke zjednodušení pronájmu učeben; potvrzování pronájmu v budovách sekce
zaměstnancům sekce v případech, na které se např. vztahuje bezplatný pronájem, bude
v gesci sekčních proděkanů. Podrobněji vše popíše připravovaná směrnice.
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e) M. Rokyta upozornil vedoucí pracovišť na nutnost dodání podkladů pro Výroční
zprávu – do 28. 2. 2019.
f) Fakulta zavádí nový způsob evidence smluv o reklamě a darech. Tyto smlouvy nemají
obsahovat prvky partnerského programu, pokud v něm firma neparticipuje. Jedna
čtvrtina poplatků vybraných za členství v partnerském programu bude postupně
poslána sekci, z níž smlouva vzešla, formou příspěvku na reprefond.
5. Provoz a rozvoj
a) V létě proběhne rekonstrukce posluchárny K1. V období od 8. 7. do 31. 8. v ní nelze
provádět rezervace. Výběrové řízení opět vyhrála firma, specializující se na budování
kanalizace a meliorační práce. Cena zakázky je o 350 tisíc vyšší než měla být loni.
b) Poblíže vrátnice bude umístěn defibrilátor.
c) Diskutuje se návrh změnit koncepci správy IT na fakultě. Impulsem k tomu je stavba
nové budovy, kterou obsadí převážně informatici, bude však v místě, kde stojí
fyzikální budovy.
6. Různé
a) M. Rokyta informoval kolegium o tom, že UK má bezpečnostního ředitele. Provádí
školení tajemníků pro případ teroristického útoku pod heslem: „Utíkej, schovej se,
bojuj!“
b) D. Stanovský se zeptal na webový redakční systém. Ten zatím funguje na děkanátních
stránkách, postupně se bude rozšiřovat i na sekce a poté bude k dispozici katedrám,
které o něj projeví zájem. Prioritní je však v současné době „vychytání much“ na
celofakultních stránkách. Pilotní provoz nové stránky informatické sekce si lze
prohlédnout na https://www.mff.cuni.cz/cs/informaticka-sekce/o-sekci.
c) M. Kulich informoval o počtu žádostí o grant GAUK z různých Ph.D. oborů. Je v nich
velká nevyrovnanost – zatímco na oborech 4M3 a 4M9 dohromady žádalo 13 studentů
z celkového počtu 23 doktorandů v 1. až 5. ročníku, na ostatních oborech (4M1, 4M2,
4F11, 4M6 a 4M8) bylo podáno dohromady jen 6 žádostí z 35 možných žadatelů.
Celkové prostředky přidělované úspěšným projektům přitom závisejí na počtu
podaných žádostí. Je-li jich málo, matematiku jako celek to znevýhodňuje. Proděkan
pronesl opět obecný apel na pronášení obecných apelů směrem k Ph.D. studentům, aby
granty GAUK podávali. Zároveň potvrdil ochotu zvýhodnit formou přednostního
financování cest ty studenty, kteří GAUK podali, ten byl hodnocen kladně, a nebyl
financován z důvodu nedostatku prostředků.
d) J. Robová zmínila potíže se státnicovým modulem SISu, jenž neumožňuje přístup
k zápisům z předchozích neúspěšných státnicových termínů.
e) J. Rataj se ptal na situaci ohledně rušení zápisu předmětu. Ačkoli zrušení zápisu by
mělo být možné jen u studentů, kteří se nikterak nepokusili získat zápočet, domáhají
se jej i studenti, kteří psali zápočtové práce a nedosáhli požadovaného počtu bodů.
V takovém případě je správné zrušení zápisu předmětu nepovolit.

Schůze byla ukončena cca v 16:50 hodin.
Zapsal: M. Kulich
Upravil a doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 28. 2. 2019
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