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Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce 

20. února 2014 
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, V. Dolejší, A. Drápal, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová 

Hosté:   J. Bečvář, T. Cipra 

 

Schůze byla zahájena ve 14:10. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou 

a touto schůzí. Příští schůze se koná ve čtvrtek 13. března 2014 opět od 14:00 v seminární místnosti 

KMA. 

 

 

1. Organizační záležitosti 

 

a) Příští schůze 13. 3. bude důležitá z pohledu sestavování rozpočtu. V návaznosti na to, kdy 

budou z úrovně UK resp. děkanátu k dispozici všechna data a principy sestavení rozpočtu, 

nevyloučil M. Rokyta ani nutnost mimořádné schůze v období mezi půlkou března a půlkou 

dubna. Ta by byla svolána operativně.  

 

b) M. Rokyta informoval, že návrhy na prodloužení pracovních smluv poslal na děkanát tak, jak 

byly schváleny KMS na minulých schůzích. 

 

c) Na základě zjištění vedoucích pracovišť má naprostá většina pracovníků matematické sekce 

zájem o bezhotovostní placení stravenek. 

 

d) Na cenu pana děkana za propagaci MFF byl ze sekce předložen jediný návrh: odměnit skupinu 

autorů publikace „Atlas geometrie“ (spojený s propagací publikace a fakulty v televizi a na 

youtube), návrh byl proděkanem v termínu podán. 

 

e) Fakultní termín pro podání návrhů na cenu děkana za nejlepší monografii a učebnici MFF 

zůstává  30. 3. 2014, interní termín pro vedoucí pracovišť matematické sekce byl stanoven tak, 

aby návrhy mohly být případně projednány na příští schůzi KMS, tj. do     13. 3. 2014. 

 

f) M. Rokyta připomněl termín na dodání podkladů pro Výroční zprávu MFF:  15. 3. 2014. 

 

 

2. Příprava rozpočtu 2014 

a) Podklady pro hodnocení pracovišť 1) – 4) byly proděkanovi řádně a v termínu odevzdány, pro 

kritérium 5) zůstává v platnosti termín        28. 2. 2014. 

M. Rokyta připomněl, že součástí podkladů pro bod 5) zůstává i dodání separátů hodnocených 

článků, případně kopie titulního listu hodnocené monografie. Tato praxe minulých let zůstává 

zatím zachována, o její budoucnosti je možno diskutovat. V této souvislosti M. Rokyta znovu 

připomněl, že z pohledu zisku finančních prostředků pro MFF je důležité, aby v OBD byly 

vyplněny správné a úplné údaje o všech publikacích, které do OBD patří. 

 

b) Proděkan Rokyta informoval o již známých datech rozpočtu Prvouku, oproti roku 2013 se 

jedná o pokles o cca 6%, rovnoměrně pro všechny sekce. Drobným převrstvením rozpočtu 

matematického Prvouku se toto promítne do poklesu mzdových prostředků z Prvouk cca 

v rozmezí 3-4%. M. Rokyta zdůraznil, že ještě není nic známo o financích, které dostaneme za 

výuku, ani o přesném algoritmu financování děkanátu. Tyto údaje mohou částečnou bilanci 

sekce vylepšit nebo i zhoršit. V návaznosti na to by pak proděkan připravil variantu rozpočtu 

úsporného resp. rozpočtu s minimálními rezervami nebo rozpočtu s většími rezervami. 
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c) Byla stručně zopakována pravidla přípravy rozpočtu sekce na základě principu garance tarifů 

a rozdělení nadtarifů podle výkonů pracovišť. V této souvislosti se diskutovala otázka 

začlenění vedení prací celoživotního vzdělání příp. rigorózních prací do výkonů pracovišť. 

Názor členů KMS nebyl zcela jednotný, k této otázce se KMS vrátí až v období po sestavení 

rozpočtu. Letošní rozpočet bude sestaven na základě stejných pravidel jako v loňském roce. 

 

d) Proděkan Rokyta seznámil vedoucí pracovišť s hospodařením grantů na sekci za loňský rok, 

tato čísla budou vzata do úvahy při tvorbě rozpočtů pracovišť na rok 2014. 

 

e) Součástí přípravy rozpočtu byla i kontrola pasportizace (plánů budovy Karlín a příslušných 

metrů čtverečních zdaněných ploch). M. Rokyta bude tlumočit vedení MFF zjištěné drobné 

nesrovnalosti. 

 

f) Proběhla diskuse o požadavku, aby autoři monografií, vydaných v zahraničí, sami zakoupili a 

dodali do Národní knihovny jeden výtisk monografie. Tento požadavek je důsledkem nařízení 

Rady vlády, podrobněji viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/lib.htm, rubrika „Bibliografie“. 

Situací se zabývá jak Mgr. Kuča, tak vedení fakulty, potažmo UK, kde o problému jedná 

ekonomické oddělení rektorátu. Cílem je vytvořit mechanismus, který by tuto povinnost 

přenesl na bedra RUK.  Pro letošní rok navrhl M. Rokyta, že příslušné výtisky zakoupí 

z prostředků sekce a požádal vedoucí pracovišť, aby mu seznam takových monografií dodali 

                 do  28. 2. 2014. 

 

g) M. Rokyta seznámil členy KMS s rozhodnutím GR UK, že projekty specifického výzkumu 

budou na MFF kráceny v průměru o 9%. 

Stalo se po KMS: projekty na celé MFF skutečně byly v průměru zkráceny o 9%, na 

matematické sekci však byly tyto projekty kráceny velmi nerovnoměrně, a sice o 28%, 2% a 

31% (průměrné krácení na matematické sekci 18%). Vedení MFF UK podpořilo M. Rokytu 

v návrhu poslat GR UK dopis, ve kterém se ohradí proti algoritmu, který byl použit pro 

krácení prostředků a který nerespektoval podmínky zadávací dokumentace SVV. Dopis bude 

projednáván na vedení MFF ve středu dne 26. 2. 2014. O vývoji situace bude M. Rokyta členy 

KMS informovat. 

 

 

3. Informace z kolegia děkana 

a) M. Rokyta informoval o dopise, který byl vedením MFF UK zaslán na rektorát, a který 

poukazoval na nekonzistenci dvou nových resp. novelizovaných předpisů: Mzdového předpisu 

UK a té části Statutu UK, které hovoří o příplatcích pro garanty. Nové stanovené příplatky pro 

všechny garanty není možno podle novelizovaného mzdového předpisu vyplácet těm osobám, 

které již pobírají příplatek za vedení. RUK zareagoval operativně a navrhnul novelu 

mzdového předpisu, která právě podstupuje legislativní pouť ke svému schválení. 

 

b) Z MFF vzešel směrem k rektorátu návrh, aby akademický rok začínal vždy v pondělí, nejlépe 

např. první pondělí po 28. září. Harmonogram akademického roku 2014/15 už byl mezitím 

rektorovým opatřením stanoven opět na 1. 10. 2014, případná úprava by se tedy týkala až 

akademického roku 2015/16. 

 

c) M. Rokyta informoval, že na návrh KMS udělil děkan stříbrnou medaili MFF UK prof. 

Andreu Cianchimu (Universita degli Studi di Firenze). 

 

d) Byl spuštěn projekt pilotního nahrávání přednášek na MFF UK, na MS se jedná o přednášku 

prof. J. Krajíčka „Úvod do matematické logiky“.  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/lib.htm
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e) Do SIS lze zadávat výjezdy studentů (mimo ERASMUS - tyto výjezdy eviduje fakultní 

administrativa). Jde o výjezdy, které jsou delší než 30 dnů a při kterých nedojde k přerušení 

studia daného studenta. Tyto údaje hrají důležitou roli při financování fakult (tzv. koeficient 

„K“) a proděkan požádal vedoucí pracovišť, aby této evidenci věnovali patřičnou pozornost.  

 

4. Různé 

a) MFF podala žádost o registraci značky „Matfyz“ jako neformální označení MFF UK. 

 

b) Na únorové vědecké radě MFF proběhly úspěšně habilitace kol. Somberga (MÚUK) a Příhody 

(KA), členové KMS oběma kolegům blahopřejí. Dne 5. 3. 2014 je na pořadu zasedání VR 

habilitace kol. Kopy (KPMS). 

 

c) V pondělí 17. 2. 2014 došlo k vloupání do jedné z pracoven KNM, škoda byla naštěstí 

minimální. Diskutovala se a dále se bude diskutovat otázka zabezpečení pracoven ve 4. patře, 

a obecně přístupu do chodeb budovy v Karlíně. 

 

d) Řešila se otázka, zdali platící zahraniční studenti jsou schopni zvládat poměrně náročné 

studium matematiky na MFF UK, všichni 3 letošní studenti mají problémy. 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:02. 

 

 

 

Stalo se po KMS: V souladu s rozhodnutím Rady Prvouk poslal M. Rokyta vedoucím pracovišť 

seznam 21 kandidátů na pozici postdoka Prvouk, kteří postoupili do 2. kola výběru, spolu se 

základními údaji o nich. Proděkan prosí vedoucí pracovišť, aby mu podali zprávu o tom, zda  

 by přítomnost některého z uchazečů na sekci povazovali za přínos pro rozvoj příslušné 

vědecké disciplíny; 

 existuje mezi zaměstnanci sekce případně někdo, kdo s někým adeptů na místo postdoka již 

spolupracoval, spolupracuje, chtěl by spolupracovat, atd. 

To vše, vzhledem k termínu konkurzu na dané místo, již do:       2. 3. 2014. 

 

 

 

Zapsal:  V. Dolejší  

Doplnil: M. Rokyta  

Schváleno KMS: 25. 2. 2014 

 


