Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce
12. prosince 2013
Přítomni:
Hosté:

M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16:00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj
M. Kulich, J. Robová

Schůze byla zahájena ve 14:35.
Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se koná
ve čtvrtek 23. ledna 2014, mimořádně již od 12.30 opět v seminární místnosti KMA.
Kolegium MS si v úvodu schůze připomnělo památku nedávno zesnulého prof. RNDr. Josefa Štěpána,
DrSc., předchozího proděkana matematické sekce.

1. Organizační záležitosti
a) Změna vedoucích pracovišť: Proděkan M. Rokyta poděkoval kolegům J. Bečvářovi (končící
vedoucí KDM) a T. Ciprovi (končící vedoucí KPMS) za jejich práci ve funkci vedoucích kateder a
přivítal (zatím jako hosty) vedoucí kateder, nastupující do funkce od 1. 1. 2014 (Michal Kulich –
KPMS, Jarmila Robová – KDM).
b) Termíny schůzí KMS: Kolegium matematické sekce se dohodlo na těchto termínech schůzí pro
první pololetí roku 2014:
23. 1. 2014 ve 12:30,
20. 2. 2014 ve 14:00,
13. 3. 2014 ve 14:00,
10. 4. 2014 ve 14:00,
15. 5. 2014 ve 14:00,
19. 6. 2014 ve 14:00,
vždy v seminární místnosti KMA.
c) Schvalování tvůrčího volna: Žádosti o tvůrčí volno budou schvalovat vedoucí příslušného
pracoviště a proděkan matematické sekce (od dosavadní praxe schvalování celým KMS se
upouští). Vedoucí pracoviště přitom svým souhlasem stvrzuje, že všechny závazky pracovníka
jsou pro dobu navrženého tvůrčího volna zajištěny - zejména jde o plánovanou výuku pro jiná
pracoviště. M. Rokyta připomněl, že žádosti se podávají k 1. červnu a 1. prosinci, podrobněji viz
Směrnice děkana 1/1999, http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/1999/smer1.htm.

2. Výběrová řízení a pracovní smlouvy
a) Výsledky výběrových řízení: Pan děkan respektoval ve všech případech doporučení konkurzních
komisí, které zasedaly 2. 12. 2013. V případech, kdy datum nástupu resp. výše úvazku
nastupujících kolegů neodpovídá standardu, vyzval vedoucí pracovišť, aby upřesnili data nástupu,
a v případě netypické výše úvazku, aby se kolegium matematické sekce k tomuto vyjádřilo. KMS
konstatovalo, že v případě Jana Vybírala (vítěz konkursu na místo odborného asistenta na KMA)
nedochází ke změně a tento nastoupí (jak již bylo deklarováno) od 1. 7. 2014. V. Dolejší (KNM)
upřesnil, že na místo, kde byl nástup v inzerátu specifikován „po dohodě, nejpozději 1. 7. 2014“ je
připraven nastoupit k 1. 3. 2014 Petr Tichý (vítěz konkursu na místo odborného asistenta na
KNM). KMS jednalo o smlouvě pro tohoto pracovníka a souhlasí s garancí tarifní složky mzdy
sekcí pro kol. P. Tichého, s úvazkem 50%, avšak po dobu nepřesahující 3 roky.
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b) Změny pracovních smluv. M. Rokyta informoval o proběhlých jednáních o změnách pracovních
smluv zaměstnanců, kteří dovršili důchodový věk. Ve všech případech došlo ke shodě o změně
výše úvazku (z institucionálních prostředků) ze 100% na 50%, ne ve všech případech však došlo
ke shodě ohledně změny smlouvy z doby neurčité na dobu určitou, jak by odpovídalo standardům
MFF UK.
c) Prodlužování pracovních smluv 2014: M. Rokyta vyzval vedoucí pracovišť k dodání návrhů na
prodlužování smluv pracovníků, jejichž pracovní smlouvy končí v období do 30. 9. 2014, včetně
příslušných podkladů, a to
do 16. 1. 2014.

3. Nový rektor a vedení UK
V únoru 2014 nastoupí do funkcí nové vedení UK. Také v souvislosti s předchozím bodem zmínil
M. Rokyta úvahy o tzv. Kariérním řádu UK, který by měl usnadnit jednání o změnách pracovních
smluv.
M. Rokyta také informoval o dopise nastupujícího rektora UK prof. Tomáše Zimy, v němž vyzývá
fakulty k podání podnětů ke zlepšení fungování administrativních mechanismů univerzity. M. Rokyta
shromažďuje podněty od členů MS
do 31. 1. 2014.

4. Specifické výzkumy, WDS
a) Pro nové kolo SVV dojde k aktualizaci rozdělování prostředků SVV mezi skupiny řešitelů. Nově
budou prostředky přiděleny v poměru, který odpovídá počtu doktorandů na daném SVV, kteří
studují v 1. -5. roce studia.
b) Týden doktorského studia (WDS) už nebude počínaje rokem 2014 organizován centrálně fakultou
a jeho organizace je ponechána v pravomoci sekcí. KMS se po diskusi přiklání k návrhu uspořádat
jeho variantu pod pracovním názvem „Den doktorského studia matematické sekce“, který by byl
pořádán v červnu. Konkrétní forma, oficiální název akce a její pravidla budou určeny po diskusi
s předsedy RDSO, resp. garanty oborů doktorského studia
v průběhu ledna 2014.

5. Hospodaření a uzávěrka za rok 2013.
a) Granty. Proděkan M. Rokyta informoval, že případné záporné zůstatky na účtech grantů k 1. lednu
2014 budou převedeny k tíži „centrálního“ účtu matematické sekce. O jejich vyrovnání bude
posléze rozhodnuto v souvislosti s tvorbou rozpočtu na rok 2014.
b) Pracoviště a Prvouk. M. Rokyta informoval o řádové velikosti částek, které bude možno převést
do dalšího roku, a vyzval vedoucí k dočerpání rozpočtů do této výše. Zároveň informoval, že
zůstatky v účtech Prvouku na pracovištích nemají přesáhnout 4% přiděleného rozpočtu. Upozornil
přitom, že mzdové prostředky Prvouk (včetně odměn) lze použít pouze pro řešitele Prvouk.

6. Příprava rozpočtu 2014.
Kritéria tvorby rozpočtu MS (a jejich případná revize) budou na programu lednové schůzky KMS.
M. Rokyta předběžně informoval o termínech dodání podkladů pracovišť pro tvorbu rozpočtu 2014:
2




výkony pracovišť ve výuce (kritéria 1 - 4):
publikace (kritérium 5):
(v návaznosti na termín vložení publikací do OBD).

do 31. 1. 2014,
do 28. 2. 2014,

7. Ceny a odměny
M. Rokyta informoval o nejbližších termínech pro podání návrhů na ceny UK:




31. 1. 2014: Cena rektora UK za nejlepší vědecké publikace, učebnice a skripta roku UK - tzv.
cena J. Jirsy
15. 2. 2014: Cena Bedřich Hrozného za tvůrčí počin
28. 2: 2014: Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze

Stalo se po KMS: M. Rokyta poslal updatovanou tabulku s přehledem vypisovaných cen vedoucím
pracovišť. Dále předal informaci, že publikace, fyzicky zaslané v souvislosti s nominací na cenu
J. Jirsy, budou vraceny vždy zhruba v době, kdy probíhá podávání žádostí na nový ročník, tj. asi po
roce. Rovněž oznámil informaci z OVZS, že cenu J. Jirsy za rok 2012 získala publikace Analýza
metod pro maticové výpočty (Základní metody) autorů J. Duintjera Tebbense, I. Hnětýnkové, M.
Plešingera, Z. Strakoše a P. Tichého. KMS autorům blahopřeje.

8. Různé
a) M. Rokyta informoval o možnosti využití cca 4 místností v suterénu karlínské budovy pro potřeby
sekce. Varianty se zpracovávají.
b) Stalo se po KMS: M. Rokyta znovu upozornil členy KMS, že dvůr budovy v Sokolovské 83 není
parkoviště. Zejména není možné, aby na něm po dlouhé dny či týdny parkovali hosté MFF.

Schůze byla ukončena v 16:55.
Zapsal: J. Rataj
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 20. 12. 2013
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