Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce
22. března 2018

Přítomni:

M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, 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 12. dubna 2018 od 14:00
v seminární místnosti KMA.
1. Věda a výzkum
a) M. Rokyta informoval o výsledcích soutěže GAUK: z 19 podaných projektů
z matematické sekce uspělo 8 projektů; na celé UK bylo podáno 924 projektů,
z toho 334 bylo přijato k financování; z MFF bylo podáno 111 projektů a z toho
jich uspělo 39 (úspěšnost 35,13 %). Úspěšnost podaných projektů na
matematické sekci (8/19, tj. 42,1 %) je tak vyšší, než je na celé UK (334/924, tj.
36,14 %).
b) Rada PROGRESu Q49 rozhodla o tom, že bude přednostně vyřizovat požadavky
na finanční podporu účasti na konferencích či vědeckých pracovních cestách pro
ty studenty, kteří sice v letošním roce nezískali projekt GAUK, avšak návrhy jejich
projektů byly hodnoceny jako výborné, tj. projekt nezískali kvůli nedostatku
finančních prostředků. Kolegium sekce toto rozhodnutí vítá.
c) M. Rokyta informoval, že stále není oficiálně podepsán Právní akt o udělení
dotace MŠMT pro MFF resp. UK na pracovní místa čtyř postdoků v rámci vědecké
mobility. Jedná se o pracovní pozice akademických vědeckých pracovníků na
jeden rok. Na webu Mathsjob byl již vyvěšen předběžný inzerát na uvedené
pracovní pozice, v tuto chvíli je 12 zájemců.
d) Do soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově,
https://www.cuni.cz/UK-34.html (monografie vydané v roce 2016), budou za
MFF nominovány tři anglicky psané publikace a jedna česká.
e) M. Rokyta požádal vedoucí pracovišť, aby do úterý 27. 3. 2018 podali návrhy
publikací (vydaných v roce 2017) na cenu děkana za nejlepší knižní publikace, viz
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer03.htm (Směrnice děkana
3/2017).
f) M. Rokyta dále připomněl, že do 27. 3. 2018, mu lze poslat návrhy na cenu
Neuron, a to ve třech kategoriích: pro mladé nadějné vědce, pro významný
vědecký objev a za celoživotní přínos vědě: https://www.nfneuron.cz/cs/ceny.
Nominace za MFF UK podá děkan po projednání v kolegiu děkana dne 28. 3.
g) Interní termín pro podání projektů GAČR je 4. 4. 2018. Oproti roku 2017 došlo
k úpravám některých požadavků v zadávací dokumentaci standardních projektů:
výše hrubé měsíční mzdy zaměstnance na projektu GAČR při plném úvazku je
limitovaná částkou 40 tisíc Kč. U pracovníků s nižší celkovou mzdou není nutné
žádné spolufinancování; ve spolufinancování však musí být zahrnuta část mezd
nad limit 40 tisíc Kč (netýká se juniorských projektů). Dochází jen k drobné
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administrativní změně: v přihlášce se výše spolufinancování nevyplňuje
u jednotlivých osob, ale v součtu za celý tým. OVZS uspořádá pro zájemce na téma
vyplňování grantové přihlášky školení dne 29. 3 2018 od 14:00 v M1.
h) M. Rokyta znovu připomněl, že se chystá vyhlášení nových projektů excelence
GAČR s názvem EXPRO. Vyhlášení se očekává v průběhu druhého čtvrtletí 2018.
Z již známých podmínek na stránkách GAČR lze (kromě toho, že všichni členové
týmu musí mít na grantu úvazek minimálně 50 %) zmínit zejména tuto:
„Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo
některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu
podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude
projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků
a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován.“

2. Personální a mzdové záležitosti
a) M. Rokyta informoval o chystaném elektronickém zpracování nastavení mezd na
pracovištích fakulty. Přehled mezd bude zpracován pro každé pracoviště jako
soubor v Excelu. Každý pracovník daného útvaru bude mít v souboru svůj
zvláštní list s uvedením všech finančních zdrojů příslušného pracoviště na
jednotlivých řádcích listu. Každý řádek bude rozdělen na sloupce s tarifem,
osobním ohodnocením a s příplatkem. V příslušném řádku se zdrojem, ze kterého
jde pracovníkovi část mzdy, bude odpovídající část mzdy (podle úvazků na
jednotlivých projektech) rozdělena do uvedených tří složek. Soubor bude dále
obsahovat souhrnný list s uvedením všech finančních zdrojů daného pracoviště,
kde na řádku u každého zdroje bude uvedena celková částka na mzdy přes celé
pracoviště. V tištěné formě se bude odevzdávat na Zaměstnanecké oddělení MFF
zejména souhrnný list, kde u každého zdroje bude doplněn podpis příslušného
správce zdroje (vedoucího pracoviště, hlavního řešitele projektu, …) za všechny
pracovníky daného útvaru najednou. Podrobněji budou s tímto seznámeni
vedoucí pracovišť na setkání s děkanem ve středu 28. 3. 2018 v 16:00.
b) Na příští schůzi KMS dne 12. 4. 2018 budou projednány tarify zaměstnanců
matematické sekce a stanovena interní platová rozmezí pro jednotlivé pracovní
pozice.

3. Studijní záležitosti
a) Od 1. 5. 2018 vstupuje v platnost zvýšení měsíčních stipendií v doktorském
studiu: stipendium pro studenty 1. ročníku je 10 500 Kč, v dalších ročnících nesmí
být stipendium nižší. Připravuje se interní směrnice děkana MFF se stanovením
minimální hranice základního stipendia od 2. ročníku doktorského studia na
11 500 Kč (počítáno bez příplatků za zkoušky a publikace). Rektor UK rovněž
slíbil, že za měsíce leden až duben 2018 bude studentům doplacen rozdíl mezi
novou a současnou výší jejich stipendia.
b) M. Rokyta informoval členy KMS, že všechny návrhy bakalářských studijních
programů z matematické sekce byly schváleny VR MFF UK dne 7. 3. 2018.
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c) Nyní se připravují akreditace doktorských studijních programů; u dvou
stávajících doktorských oborů na matematické sekci dojde v souvislosti
s připravovanou akreditací ke změně garanta. Návrhy programů bude
projednávat AS MFF a následně schvalovat VR MFF. K doktorskému studiu se
připravuje nové opatření rektora UK, kterým budou zaniklé tzv. velké oborové
rady nahrazeny koordinačními radami programů. Na MFF vznikne podle přání
rektorátu jedna společná koordinační rada doktorských programů přes všechny
sekce fakulty.
d) Od akademického roku 2019/2020 budou dva termíny přijímacího řízení do
doktorského studia: k 1. 10. a k 1. 3. v daném roce. U termínu 1. 3. se předpokládá
podávání přihlášek k 31. 12. předchozího roku.
Stalo se po KMS: UK získala institucionální akreditaci od Národního akreditačního úřadu,
viz https://www.cuni.cz/UK-8922.html. Akreditace byla udělena ve všech 23 oblastech,
o které UK žádala. Je tak první českou veřejnou vysokou školou, které byla institucionální
akreditace udělena.

4. Provoz a rozvoj
a) Všechny administrativní překážky, které bránily výstavbě nového pavilónu
v Troji, byly konečně (po mnohaletém úsilí) odstraněny. V pátek 16. 3. 2018
převzal tajemník fakulty panem rektorem podepsanou smlouvu s dodavatelem. Stavba
pavilónu tak může být zahájena.
b) Dne 4. 4. 2018 v 8:00 proběhne v posluchárně K1 společná schůzka M. Rokyty
s architektem Jarošem a výtvarníkem Netopilem (autor kalendáře MFF na rok
2018) ohledně úprav a výtvarné výzdoby této posluchárny. Úpravy budou
probíhat během léta 2018, předpokládaný termín dokončení je 30. 9. 2018.

5. Různé
a) D. Pražák vznesl dotaz, zda zahraniční studenti doktorského studia v anglickém
jazyce mohou žádat o prominutí školného (doktorské studium v českém jazyce je
na MFF bezplatné, a to i pro zahraniční studenty). M. Rokyta vysvětlil, že možné
to je, stačí, aby student současně s přihláškou do studia podal žádost o prominutí
školného. Podrobněji je to popsáno v odstavci Tuition Fee for PhD Programmes na
stránce https://www.mff.cuni.cz/admission/costs-and-dates/. M. Rokyta také potvrdil,
že i studenti v anglickém studiu dostávají doktorské stipendium.
b) Členové KMS dále poměrně dlouho diskutovali o možnostech další finanční
podpory, a to pro studenty doktorského studia nejen v anglickém jazyce na MFF.
Shodli se na tom, že problém není ani tak v získávání finančních zdrojů pro tyto
účely, ale především v nalezení mechanismu, jak tuto finanční podporu
rozdělovat spravedlivě mezi studenty tak, aby měla motivační účinek. Této
důležité otázce se budou členové KMS věnovat na některém z dalších zasedání.
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c) KMS doporučilo sjednocení postupu v podávání informací týkajících se stipendií
a školného pro zahraniční zájemce o doktorské studium (oficiální web fakulty –
viz předchozí bod – versus informace ze studijního oddělení).
d) J. Rataj přednesl dotaz prof. Feichtingera (Univ. Wien; hostující profesor na
matematické sekci na ZS 2018/19) ohledně možného konání podzimní školy
matematiky pro naše studenty na konci září 2018. Vzhledem k tomu, že
zkouškové období končí až 30. 9. 2018 a že v září bude ještě pravděpodobně
probíhat rekonstrukce K1 včetně plánovaných úprav některých dalších
poslucháren, KMS se z uvedených důvodů staví ke konání této podzimní školy
spíše skepticky.

Schůze byla ukončena cca v 16:15 hodin.
Zapsala J. Robová
Upravil a doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 28. 3. 2018
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