Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce
25. února 2016
Přítomni:

M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, 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 24. března od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1.

Příprava rozpočtu sekce 2016
a) Proběhla kontrola rozpočtového bodu nula pracovišť (bilance zůstatků na účtech minus
přečerpané granty a projekty pracovišť).
b) M. Rokyta připomněl, že termín odevzdání podkladů pro hodnocení pracovišť (výkazy
o pedagogické vytíženosti za rok 2014/15 a publikační činnost v roce 2015) je 10. 3. 2016.
Formát a pravidla jsou specifikovány v dokumentu Systém hodnocení pracovišť matematické
sekce podle výkonů ve verzi, schválené kolegiem sekce dne 19. 2. 2015. M. Rokyta upozornil,
že nově platí zejména ustanovení „Vykáže-li autor ve své publikaci, afiliované MFF UK,
rovněž afiliaci jiné české instituci, dělí se bodový zisk publikace celkovým počtem jím na ní
uvedených afiliací“, dále, že všechny materiály je vhodné předložit v elektronické verzi, a
také, že již není nutno dodávat proděkanovi všechny separáty a reprinty – konkrétní separát
si však může každý vedoucí prostřednictvím proděkana od příslušného pracoviště vyžádat
k náhledu.

2.

Hospodářské záležitosti
a) Kolegium děkana na své schůzi dne 24. 2. schválilo principy dělení prostředků PRVOUK
mezi sekce v roce 2016. MFF získala na těchto prostředcích cca o 11 mil. Kč více než v roce
2015, na matematické sekci by tyto prostředky měly vzrůst proti roku 2015 o cca 1,4 mil.
Kč (o 2,9 %).
b) MŠMT snížilo vysokým školám dotaci a příspěvek na výuku, UK tak pravděpodobně dostane
o cca 120 mil. Kč (o 6%) méně než v roce 2015. UK deklarovalo snahu částečně tento deficit
pokrýt z tzv. rezerv v rozpočtu UK, ty však jsou omezené a i po tomto kroku lze očekávat
propad v této části rozpočtu UK alespoň o 40 mil. Kč. Není zatím zcela jasné, jak konkrétně
se tento propad promítne do rozpočtu MFF.
c) Na MFF se jako důsledek auditu z konce roku 2015 zavádějí tři nové druhy účtů:
— účet pro reprezentaci a daňově neuznatelné náklady 12; pro členy matematické sekce
to znamená, že tyto náklady se budou účtovat z účtu číslo 300-12/R300 namísto
dosavadního 300-01/R300.
— účet 08 pro dotace na vědu, které přicházejí na MFF mimo PRVOUK - z tohoto účtu
a z účtu 04 (PRVOUK) se budou vyplácet zejména mzdy neakademických VP, kteří
naopak nebudou moci být vypláceni z účtu 01 (kde tak zůstanou „pouze výukové“
peníze); důvodem je, že neakademický VP z definice nemůže konat výuku.
— podúčet pro dofinancování mezd u nových grantů GAČR, a to pro každý nový grant jeho
speciální podúčet – ten bude mít stejné číslo jako číslo účtu grantu GAČR, k němuž patří,
prodloužené o číslici 1 na konci (na tyto podúčty budou za účelem dofinancování grantů
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GAČR hospodářským oddělením automaticky převedeny potřebné prostředky z účtu
04). Toto se však týká až grantů GAČR s datem zahájení řešení k 1. 1. 2016 a později.
d) Sociální fond fakulty v uplynulém roce vykazoval stabilní průběh meziročního zůstatku.
Proděkan sdělil pro informaci i konkrétní údaje: stav sociálního fondu k 1. 1. 2015 byl 6,1
mil. Kč, tvorba soc. fondu (zejména srážkou 1% z vyplacených mzdových nákladů) byla 5,8
mil. Kč, čerpání ze soc. fondu (zejména na penzijní připojištění zaměstnanců) bylo 5,2 mil.
Kč, stav soc. fondu k 1. 1. 2016 tedy byl 6,7 mil. Kč. Z toho důvodu zatím zůstává příspěvek
na penzijní připojištění ve stejné výši, tj. 1000 Kč měsíčně. Podrobněji lze tyto údaje nalézt
v Zápisu z 11. schůze kolegia děkana konané dne 3. února 2016 – jde o bod 4b) - viz odkaz
na stránce http://www.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/.

3.

Věda a výzkum
a) Interní termín pro podání návrhů projektů GAČR na děkanát MFF UK je 22. 3. 2016.
Děkanát nabízí předběžnou kontrolu správnosti a úplnosti návrhů projektů, pokud budou
do 15. 3. 2016 zaslány ve formátu pdf na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz. Podmínky
GAČR nově obsahují např. doporučené výše úvazku řešitelů.
Stalo se po KMS: na podnět členů KMS vyjasnil M. Rokyta s pracovnicemi OVZS telefonicky, že
kontrola se bude týkat zejména správného nastavení rozpočtů grantů (režie, výše úvazků,
deklarovaná „v místě a čase obvyklá“ mzda, dofinancování mezd).
b) Proděkan upozornil na občasné chyby při uvádění zdroje v CP (při cestách zaměstnanců
z PRVOUK) nebo při fakturování pobytů hostů placených z PRVOUK. Správné číslo zdroje je
300-04/130.
c) Proděkan připomněl, že i cestu doktoranda na konferenci je možné financovat z PRVOUKu,
pokud jde o aktivní účast (přednesený příspěvek nebo poster) a doktorand nemá jiný
vhodný zdroj (GAUK,…), který mu umožňuje čerpat cestovní náklady. Prioritou je vždy
(i u zaměstnanců) čerpání z „vlastních“ projektů, teprve poté čerpání „z centrálního
sekčního zdroje“.
d) Projekty PRVOUK skončí k 31. 12. 2016, poté budou nahrazeny projekty Progres. Proděkan
Rokyta informoval o předpokládané koncepci a termínech zpracování projektů Progres.
Návrhy k tzv. budoucímu uspořádání programů Progres na fakultách je potřeba zaslat na
rektorát už k 31. 3. 2016. V červnu bude následovat konkrétní výzva pro zpracování
přihlášek, které bude potřeba odevzdat do 15. září 2016. Programy Progres zahájí k 1. 1.
2017.
e) Proděkan Rokyta informoval o návrzích změn podmínek habilitačního řízení týkajících se
didaktických oborů. Kolegium vzalo tuto informaci na vědomí. Proděkan bude o dalším
vývoji v těchto jednáních kolegium informovat.

4.

Studijní problematika
a) Ve středu 24. 2. byly publikovány výsledky ankety za zimní semestr. Děkan vybere
pracovníky, jimž udělí cenu za vynikající výsledky v anketě a odmění je při příležitosti
Strouhalovské přednášky, která se koná dne 2. 3. od 14:00 v posluchárně F1. Odměnění
pracovníci budou vyrozuměni přímo děkanem.
b) Na fóru matematické sekce a v pedagogické radě probíhá diskuse o potenciálních změnách
v budoucí akreditaci bakalářského studia matematiky.
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5.

Personální záležitosti
a) KMS vyjádřilo souhlas s vypsáním konkursů v jarním termínu.
Jde o následující místa:
— odborný asistent v oboru matematická analýza;
— odborný asistent v oboru didaktika matematiky a didaktika deskriptivní
geometrie;
— odborný asistent v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční matematika;
— odborný asistent v oboru matematické modelování ve fyzice kontinua;
a následující funkce:
— vedoucí Katedry matematické analýzy;
— ředitel Matematického ústavu UK.
b) Dne 20. 4. 2016 se bude konat volba kandidáta na nového děkana MFF UK. V této souvislosti
na (veřejném) zasedání AS ve středu 2. března od 18:00 hodin v posluchárně M1 přednese
současný děkan (který kandiduje do svého druhého volebního období) zprávu o činnosti
vedení fakulty v letech 2012–2016, po které bude následovat veřejná diskuse o činnosti
vedení a plánech děkana pro jeho případné druhé období v čele MFF UK.
c) S platností od 1. 3. 2016 byla již na webu MFF zveřejněna Směrnice děkana č. 1/2016
Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer01.htm. Tato
směrnice mj. kodifikuje používání jednotných formulářů při žádosti o prodlužování
pracovního poměru odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků. Tyto
formuláře (ke stažení jsou pod názvem Osnova profesního životopisu v oddílu
Zaměstnanecké oddělění na stránce http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/) vznikly
modifikací podobných formulářů, které začala v loňském roce k podobným účelům používat
matematická sekce. Modifikace byly učiněny zejména na návrhy z ostatních sekcí a od členů
VR. Někteří členové KMS projevili v této souvislosti rozpaky nad povinností uvádět v těchto
formulářích výsledky ankety u předmětů, které daný pedagog vyučoval – jediné číslo
nemůže dost dobře zachytit komplexní pedagogické působení učitele a může tedy být
zavádějící.
d) KMS se dohodlo, že jednání o prodlužování pracovních smluv se bude odehrávat podle
následujícího harmonogramu:
Pro smlouvy končící k:
Dodání podkladů k:
Projednání na KMS:

6.

28. 2. následujícího roku
31. 5. aktuálního roku
červnová schůze

30. 9. následujícího roku
30. 11. aktuálního roku
prosincová schůze

Provoz a rozvoj
a) Vedoucí pracovišť byli seznámeni s existencí plánu akcí SB v Karlíně na rok 2016. Plán ještě
podléhá schválení resp. případně úpravě, v závislosti na tom, jakou podobu bude mít
rozpočet MFF. V plánu v této chvíli je:
— Instalace klimatizace ve zbytku budovy dle původních plánů, s tím, že v podmínkách
soutěže na zhotovitele je požadováno, aby instalace klimatizace v podkroví proběhla už
v květnu, a ve zbytku budovy po 10. 7. (aby nebyla narušena výuka a zkoušení). Vedoucí
KDM a KNM potvrdili, že pracovníci sídlící v podkroví jsou ochotni podstoupit
nekomfort stavebních prací již v květnu.
— Instalace druhé infotabule OMK nad současnou infotabulí sekční.
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— Rekonstrukce K1 (v létě): zejména nové podhledy, podlaha, lavice. Členové KMS
pověřili proděkana, aby zjistil, zda by bylo možné, aby zatemnění šlo spouštět nezávisle
v přední resp. zadní části posluchárny, případně pravé resp. levé části.
— Oprava komínů (havarijní stav) a kanalizace ve dvoře (zborcení jedné odpadní roury
poměrně hluboko pod úrovní terénu) – bude provedeno v létě.
— Instalace vstupních čipů do některých veřejných místností.
— Úprava chodby KA ve 3. patře.
— Úprava kanceláře KNM v podkroví.
— Výstavba sprchového koutu ve WC u tělocvičny.

7.

Organizační záležitosti
a) Novela vysokoškolského zákona prošla sněmovnou, čeká na schválení v senátu, který o ní
bude jednat 2. března 2016. Zákon vstoupí v platnost pravděpodobně k 1. 10. 2016 nebo
k 1. 1. 2017. Mj. dojde k přejmenování Univerzity Karlovy v Praze na Univerzitu Karlovu
a mnohým dalším zásadnějším změnám.
b) UK v akademickém roce 2016/17 přizpůsobilo svůj harmonogram návrhu MFF UK, který
vycházel z letošního harmonogramu MFF UK (např. zahájení výuky v pondělí 3. října 2016,
výuka ještě 2 týdny po Novém roce atd.) – viz http://www.cuni.cz/UK-7357.html.
c) Na matematické sekci tři zaměstnanci nedočerpali dovolenou v roce 2015 do nuly, celkově
na sekci šlo o 18 dnů. To je slušný výsledek, jistě jsme však schopni dosáhnout letos
výsledku lepšího.
d) Návrhy na Cenu děkana za nejlepší knižní publikace vyšlé v roce 2015 podají vedoucí
pracovišť sekčnímu proděkanovi do 23. 3. 2016. Podrobnosti viz Směrnice děkana
č. 11/2015, http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm.
e) Do soutěže o nejlepší monografii na UK s vročením 2014 smí MFF podat dvě nominace.
Termín: 21. 3. na OVZS.

8.

Různé
P. Knobloch položil dotaz o fulltextových verzích článků nominovaných do Pilíře II
hodnocení vědy. M. Rokyta odpověděl, že o fulltextové verze není třeba se starat, byly již do
OBD s pomocí P. Pyriha a J. Kuči doplněny.

Schůze byla ukončena cca v 16:30.
Zapsal: M. Kulich
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 8. 3. 2016
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