Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce
7. a 13. dubna 2016
Přítomni:

M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma

Jednání bylo zahájeno 7. 4. ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou
a touto schůzí. Další schůze se uskuteční 12. května a 16. června 2016 vždy od 14:00, a to opět
v seminární místnosti KMA.
První část schůze se uskutečnila v plánovaném termínu dne 7. 4. 2016. S ohledem na zpoždění
v přípravě rozpočtu MFF a sekce i na to, že AS UK bude rozpočet Univerzity schvalovat teprve
dne 8. 4. 2016, bylo rozhodnuto jednání o rozpočtu sekce odložit. Za tím účelem byla svolána
mimořádná schůze KMS – resp. pokračování dubnové schůze - na středu 13. 4. 2016, 16:00.
První část jednání, 7. 4. :

1. Studijní záležitosti
a) Den doktorského studia matematické sekce („WDS-M“) se uskuteční 6. a/nebo
7. června 2016, očekává se účast cca 10-15 studentů. Podrobnosti budou do konce
dubna zveřejněny na webové stránce WDS-M (odkaz je/bude na stránkách
proděkana).
b) Termín uzávěrky podkladů pro novou Karolinku byl stanoven na 30. 4. 2016.
Proděkan Kolman žádá, aby případné úpravy v nastavení jazyků u předmětů byly
zaneseny do SISu co nejdříve (v příštích letech nejlépe do 31.3.).
c) Pro zajištění přijímacích zkoušek na MFF, které se konají 8., 15. a 27. 6., zajistí
pracoviště KMA, KPMS a MÚUK po třech učitelích a dvou doktorandech, KNM, KA
a KDM po dvou učitelích a jednom doktorandovi, vše se týká dozorů. Jména nahlásí
vedoucí pracovišť proděkanu Rokytovi do 25. 4. 2016.
Stalo se po KMS: proděkan rozeslal podrobnou tabulku nejen pro údaje o dozorech, ale
i pro údaje o opravovatelích, které požaduje (a jejichž některá jména již navrhl) garant
P. Kaplický. Množiny dozorů a opravovatelů nemusejí být disjunktní, je možno
s výhodou použít dozorujícího z řad pedagogů i jako opravovatele či naopak.

2. Věda a výzkum
a) Vědecká rada na svém zasedání dne 6. dubna vyjádřila souhlas se všemi návrhy
prodloužení pracovních poměrů odborných asistentů předloženými matematickou
sekcí. Současně konstatovala, že se shoduje s výtkami, které se ze strany
matematické sekce vyskytly v doprovodném dopisu k návrhu těchto prodloužení.
Stalo se po KMS: děkan všechna navržená prodloužení smluv (tj. nejen odborných
asistentů) podepsal.
b) Výsledky pilotního vyhodnocení vědeckých výkonů MFF a FSV UK budou zveřejněny
11./12. 5. 2016.
c) Dne 25. 4. v 17:30 se na rektorátu UK koná kulatý stůl k programům Progres a Primus
pro roky 2017 a dál; účast plánuje proděkan Rokyta, zúčastnit se však může kterýkoli
člen akademické obce UK.
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3. Různé I
a)

B. Opic se dotázal, kdy budou známy výsledky žádostí o podporu akcí MS ze strany
RSJ. M. Rokyta odpověděl, že žadatelé, pro které byla podpora schválena, by měli být
vyrozuměni přímo RSJ, a že zjistí, jak je tomu s podporou konkrétních akcí, které je
již potřeba začít organizovat.
b) P. Knobloch informoval, že KNM ve spolupráci s oddělením matematického
modelování MÚUK je připravena nabídnout hlavní komponovanou přednášku pro
Den otevřených dveří v roce 2016.
c) J. Robová se dotázala, kdy dojde k realizaci stavebních úprav v posluchárně K4 tak,
aby bylo možno začít používat interaktivní tabuli. M. Rokyta odpověděl, že je třeba
počkat na konec rozpočtového provizoria, který je však již na spadnutí.

Pokračování schůze, 13. 4. :

4. Rozpočet matematické sekce na rok 2016:
Proděkan prezentoval členům KMS návrh rozpočtu sekce na rok 2016. Konstatoval, že
sekce hospodaří s cca o 1% menšími prostředky, než byly k dispozici v loňském roce, a že
by tyto prostředky byly ještě o 2 miliony Kč (další cca 2 procenta) nižší, kdyby nedošlo
k příspěvku ze strany informatické sekce, která tak „vrátila matematické sekci loňský
kohezní příspěvek o stejné výši“. Hlavní příčinou propadu je pokles financí, které
souvisejí s výukou, což je zapříčiněno třemi faktory:
 menší počet studentů na sekci;
 snížení příspěvku na výuku ze strany MŠMT směrem k vysokým školám (na UK
činil tento propad 50 mil. Kč);
 nižší procento prostředků, které se rozdělovaly podle koeficientu ekonomické
náročnosti, než tomu bylo vloni.
Všechny tři trendy jsou varovné, a zejména jejich kombinace může v budoucích letech
způsobit sekci vážné finanční problémy.
KMS poté [podmínečně] schválilo předložený návrh rozpočtu matematické sekce na rok
2016 (s tím že pokud dojde ke schválení rozpočtu MFF na zasedání AS MFF UK dne 13. 4.
od 18:00 a nedojde k zásadní změně částek, na základě kterých byl sestaven rozpočet
matematické sekce, bude tímto schválen i předložený rozpočet matematické sekce.
Stalo se po KMS: ve večerních hodinách téhož dne byl skutečně rozpočet MFF schválen
akademickým senátem MFF. Skončilo tím rozpočtové provizorium 2016 a rozpočet MFF
i matematické sekce vstoupil v platnost.
Celková výše příjmu sekce z úrovně MFF je 92 496 181 Kč (institucionálních
prostředků).
Úkol: Vedoucí pracovišť předloží proděkanovi návrhy platových výměrů svých
zaměstnanců a rozpis mezd do zdrojů nejpozději do 22. 4. V týdnu od 18. 4. do 22. 4 je
proděkan k dispozici (po domluvě) ke konzultacím na toto téma.

5. Personální problematika
Děkan na základě doporučení VR žádá, aby každou žádost o prodloužení pracovního
poměru odborného asistenta doprovázela pozvánka pro vědeckou radu na odborný
seminář (typicky seminář dané katedry či pracoviště, ale i jiné odborné vystoupení), na
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němž dotyčný asistent vystoupí a promluví o svém výzkumu. Přednášku daného OA není
zcela nutné organizovat až poté, co byla žádost o prodloužení pracovního poměru
podána, může se uskutečnit i dříve, ideálně však v posledním roce současné smlouvy
daného OA. Oznámení o konání takového přednášky dodají vedoucí pracovišť sekčnímu
proděkanovi, který zařídí její vystavení na
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/vr/prednasky/.
Členové VR jsou připraveni tuto stránku sledovat a případně něco z toho, co je zaujme,
i navštívit.

6. Různé II
a) J. Tůma informoval o posledním jednání stávající Akreditační komise. V souvislosti
s novelou vysokoškolského zákona (očekává se, že v závislosti na zveřejnění ve
Sbírce zákonů vstoupí v platnost od 1. 9. 2016) přichází velké množství nových
žádostí o akreditaci. Místo Akreditační komise bude zřízen Národní akreditační úřad,
o jeho personálním obsazení zatím není nic známo.
b) M. Rokyta informoval, že rektorát již vyzval fakulty k podávání návrhů úprav nejen
Statutu UK, ale i všech dalších vnitřních předpisů UK, a to do 20. 5. 2016.

Zapsal J. Rataj
Doplnil M. Rokyta
Schválilo KMS 19. 4. 2016
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