Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce
21. března 2013
Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16:00), A. Drápal (do 17:00), B. Opic,
J. Rataj.
Schůze byla zahájena v 14:30. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a
touto schůzí. Příští schůze bude ve čtvrtek 25. dubna 2013 v 14:30 v seminární místnosti KMA.
Rozpočet MFF:
1.

Podstatná část schůze KMS byla věnována diskusi o rozpočtu MFF. Přesná výše rozpočtu pro
matematickou sekci bude známa v nejbližších dnech, k zásadní dohodě o vnitrofakultních
vyrovnáních došlo teprve na včerejším prodlouženém zasedání KD. Je známa výše dotace a
příspěvku pro MS, kde dochází ke ztrátě 2,8 mil. Kč. M. Rokyta informoval podrobně o
principech tvorby rozpočtu fakulty, změnách ve vnitrofakultních mechanismech a principech
přidělení prostředků jednotlivým sekcím. Díky působení těchto mechanismů se zdá, že
celkové prostředky pro MS budou zhruba v téže výši jako v loňském roce.
V případě potřeby bude za účelem sestavení rozpočtu MS svolána operativní schůzka kolegia
sekce na úterý 26. 2. 2013 v 9:15 v seminární místnosti KMA. V opačném případ bude návrh
rozpočtu, který sestaví proděkan MS, schválen per rollam.

2.

V období nejpozději do 19. 4. 2013 dojde ke stanovení platů všech pracovníků matematické
sekce tak, aby nové platy mohly být vypláceny s platností od 1. 4. 2013.
T: 19. 4. 2013

Výběrová řízení a prodlužování smluv:
3.

KMS rozhodlo po diskusi o podání návrhu děkanovi fakulty na vypsání následujících
výběrových řízení:


Docent(ka), obor matematická analýza, zaměření prostory funkcí a variační počet, katedra
matematické analýzy.
 Odborný(á) asistent(ka), obor analýza a topologie, katedra matematické analýzy.
 Odborný(á) asistent(ka), obor analýza a geometrie, Matematický ústav UK.
 Odborný(á) asistent(ka), obor algebra a deskriptivní geometrie, katedra didaktiky
matematiky.
Vypsání výběrových řízení zajistí proděkan sekce v požadovaném fakultním termínu:
do 31. 3. 2013.
KMS také souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy kolegy Jana Šťovíčka na druhé
asistentské období (od 1. 7. 2013 na dobu tří let, tj. do 30. 6. 2016).
4.

Proděkan sekce vyzval vedoucí pracovišť, aby do 24. 4. 2013 připravili materiály
a) všech pracovníků, kterým končí pracovní smlouva v období do 30. 9. 2013
b) všech docentů v prvním docentském období, s pracovní smlouvou na dobu určitou
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tak, aby prodloužení resp. změny těchto smluv mohly být projednány na dubnové, případně
nejpozději na květnové schůzi KMS.
T: 24. 4. 2013
5.

Členové KMS se také shodli na tom, že na některé z nejbližších schůzí (dubnová, květnová,
dle aktuálního urgentního programu) budou předběžně diskutovat o personální situaci na sekci
po 1. 1. 2014.

6.

Proděkan M. Rokyta dále informoval KMS o výzvě OVZS (proděkan J. Trlifaj, dr. Stiborová)
k podání návrhů na výzkumné téma (včetně garanta) pro vypsání konkursu na místo
zahraničního „sekčního post-doca“ s nástupem 1. 10. 2013, na jeden rok. Plat by byl hrazen
z prostředků sekce (50%) a pracoviště (50%). Termín podání návrhů je 2. 4. 2013. M. Rokyta
požádal vedoucí pracovišť o podání návrhů e-mailem do 31. 3. 2013, o výběru tématu a
podání podnětu k vypsání místa post-doca bude poté rozhodnuto per rollam.
T: 31. 3. 2013

Sdělení proděkana:
7.

Univerzita Karlova plánuje vybudovat nový kampus na Albertově (pod schody), zahájení
výstavby se předpokládá cca v roce 2018. Pravděpodobně bude vznikat nové výzkumné
pracoviště na pomezí matematiky, informatiky, fyziky, biologie a lékařských věd. M. Rokyta
vyzval vedoucí pracovišť ke zjištění, zda je v matematické sekci zájem se na využití nových
prostor (s ohledem na uvedené zaměření) nějakou formou podílet. Děkan zvažuje jednodenní
seminář na dané téma a sestavení organizačního výboru, ve kterém by byl i zástupce
matematické sekce.
Stalo se po KMS: KPMS projevuje o uvedenou akci zájem, a to v
oblasti biostatistiky. Doc. M. Kulich je popřípadě ochoten participovat v sestavovaném
organizačním výboru za MS.
T: průběžně

8.

Připravuje se směrnice děkana MFF UK týkající se začlenění mzdových prostředků do
projektů GAČR a možnosti kofinancování ze strany fakulty. Stalo se po KMS: tato směrnice
(č. 5/2013) vyšla dne 22. 3. 2013, viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm

9.

Probíhají jednání o úpravě mzdového předpisu Univerzity Karlovy, zástupcem fakulty na
rektorátním jednání dne 27. 3. 2013 bude prod. Baumruk.

10. Údaje na výplatních páskách zaměstnanců stále ještě nezobrazují údaje o skladbě zdrojů
výplaty správně. K nápravě by mělo dojít v dohledné době, na KD již byla prezentována
verze, která byla v pořádku.
11. V návrhu nového vysokoškolského zákona se počítá se změnou způsobu akreditace studijních
programů na vysokých školách a se vznikem tzv. akreditačních agentur. UK bude usilovat o
formu institucionální akreditace, jejíž součástí bude i sebeevaluace fakult a jejich součástí.
K přípravě procesu sebeevaluce aktuálně dochází.
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Různé:
12. A. Drápal vyslovil názor, že by bylo vhodné analyzovat systémovou podporu výměny
studentů formou Erasmu v sekci. Členové KMS konstatovali, že systémová podpora programu
Erasmus je důležitá.
13. T. Cipra podal informaci o nabídce firmy SIRO Clinpharm Private Ltd., na uzavření
smlouvy s fakultou, v nabídce firmy jsou stipendia pro studenty, pracující na problematice,
která firmu zajímá. KMS vzalo existenci této smlouvy bez připomínek na vědomí a souhlasilo
s tím, aby byla postoupena k formálnímu zpracování tajemníkovi MFF UK.
14. J. Bečvář oznámil, že kolegyně Jarmila Robová absolvovala dne 28. 2. 2013 úspěšně
habilitační přednášku na Pedagogické fakultě UK. KMS gratuluje.
15. J. Bečvář vyslovil podnět nákupu interaktivní tabule pro některou posluchárnu, zejména za
účelem možného využití pro studium didaktických oborů. M. Rokyta podotkl, že by bylo
dobré tuto možnost diskutovat s O. Ulrychem v souvislosti například s plánovanou obnovou
počítačové techniky v posluchárně K10.
16. B. Opic se otázal v jakém stádiu je projekt čipů na otvírání dveří pro zaměstnance. M. Rokyta
oznámil, že podle jeho informací jsou čipy ve výrobě a slíbil, že u tajemníka zjistí podrobnosti
a odhadovaný časový horizont.
17. M. Rokyta oznámil, že na úrovni KD byl schválen návrh, aby projekty SFG (studentské
fakultní granty) byly vyhlašovány ne jednou ročně (k 15. 11.), ale ve dvou termínech, 15. 5. a
15. 11.
18. M. Rokyta informoval, že 18. 3. 2013 došlo k podpisu smlouvy o založení Nečasova centra
pro matematické modelování. Slavnostní zahájení činnosti proběhne 2. 5. 2013 od 14 hodin
v refektáři MFF UK.
19. M. Rokyta též informoval o technických problémech při zpracování stipendií, zadaných
elektronicky prostřednictvím SISu. Oprava je v řešení firmou Erudio, termín není znám a jeho
odhady se velmi různí. Až na další jsou tedy pracovníci žádáni, aby bohužel pro výplatu
stipendií používali dřívější „papírovou“ techniku.

Schůze byla ukončena v 17:30
zapsal: J. Rataj
doplnil: M. Rokyta
po doplnění schváleno členy KMS: 28. 3. 2013
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