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Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce 

14. ledna 2016  
 

Přítomni:     M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 
Host:   H. Nyklová (na bod 1)   
 
Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou 
a touto schůzí. Další schůze se uskuteční 25. února, 24. března, 7. dubna, 12. května a 16. června 
2016 vždy od 14:00, a to opět v seminární místnosti KMA.  
 
 

1. Informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

Proděkan představil členům KMS RNDr. Helenu Nyklovou, která se na fakultě stará 
o administraci OP VVV. H. Nyklová informovala členy KMS o aktuálních výzvách v OP VVV 
a jejich vztahu ke Strategickému plánu rozvoje Univerzity Karlovy v Praze (SPR UK). SPR UK byl 
před koncem roku 2015 představen univerzitní veřejnosti a všechny překvapil svou délkou 
(1204 stran) a přitom ne zcela jasnou koncepcí. Očekává se, že SPR UK bude možno aktualizovat, 
buď v předem stanovených termínech, nebo dokonce operativně. Na fakultní úrovni je možné 
přihlásit do všech zatím plánovaných výzev i projekty, které nejsou v souladu se SPR UK, avšak 
SPR UK je závazný pro projekty celouniverzitní. Z prvního celouniverzitního projektu připadla 
na celou MFF částka 18 mil. Kč na 5 let.  Pro MFF mohou být významné projekty vázané na 
celouniverzitní investiční projekt (vybudování infrastruktur pro výuku). 
 
V současné době končí výzvy na vytváření nových excelentních týmů kolem pracovníků 
vracejících se ze zahraničí. Tyto výzvy nejsou pro matematickou sekci vhodné, neboť se jedná 
o projekty v hodnotě min. 60 mil. Kč na 4 až 6 let, přičemž minimálně 50 % (tj. 30 mil. Kč) je 
nutno použít na přístrojové vybavení. 
 
Bylo avizováno, že průběhu ledna 2016 budou vyhlášeny další výzvy. Z toho čtyři výzvy jsou 
didaktické, přičemž dvou z nich se plánuje KDM účastnit (Rozvoj klíčových kompetencí v rámci 
oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů a Budování kapacit pro rozvoj 
škol I. - vhodné pro podporu matematické olympiády). Další výzvy jsou Excelentní výzkum (min. 
100 mil. Kč, přičemž min. 50 % musí být použito na přístrojové vybavení), Výzkumné 
infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Rozvoj výzkumně zaměřených 
studijních programů (předpokládá zavedení nového oboru doktorského studia, mohou být 
případně navázány investice), v této výzvě je možné podávat projekty s obsahem Tvorba 
výzkumně zaměřených programů typu joint degree a multiple degree (doktorské studium ve 
spolupráci se zahraničím) a Tvorba a rozvoj „doctoral school“ na národní úrovni. Vždy je třeba 
dbát na výši kofinancování a udržitelnost po skončení projektu. 
 
 

2. Personální a organizační problematika 
 

M. Rokyta informoval členy KMS, že 
 

a) do cca 20. 1. 2016 je třeba zaslat na děkanát změny platů s účinností od 1. 1. 2016; 
b) pro dofinancování rozdílu mezi mzdou odpovídající úvazku na projektech GAČR 

začínajících 1. 1. 2016 a dotací poskytnutou od GAČR budou používány účty 04 
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jednotlivých kateder (PRVOUK), přičemž je nutno ohlídat, aby pracovník čerpal z projektu 
PRVOUK dostatečně vysokou částku, pokrývající částku nutnou k dofinancování; 

c) je pravděpodobné, že od dubna 2016 bude zřízen na všech pracovištích i sekci účet 08, 
z něhož budou vypláceny mzdové prostředky určené na vědu, které jsou zatím součástí 
účtů 01 (jde tedy o „vědecké“ peníze, které přicházejí „mimo PRVOUK“; jde o poměrně 
malé částky, z administrativních důvodů si však vyžádají vlastní nezávislý účet); 
Stalo se po KMS: Ing. Lanková vyčíslila, že osobní náklady, které by bylo potřeba vyčlenit 
z účtu 01 do účtu 08 za rok 2015 (pokud by ono pravidlo o nutnosti účtu 08 už platilo), měly 
na celé matematické sekci za celý rok 2015 hodnotu 839 783 Kč, což je asi 0,86% ročního 
rozpočtu matematické sekce. 

d) fakultní termín pro vypsání případných jarních konkursů na akademická místa je 
27. 3. 2016 (interní termín pro dodání návrhů na tyto konkursy proděkanovi je 
24. 2. 2016); 

e) vědecká rada MFF UK bude k posuzování návrhů na prodloužení smluv odborných 
asistentů využívat formuláře vycházející z formulářů zavedených na matematické sekci 
v loňském roce; VR obdrží takto vyplněné formuláře po rozhodnutí kolegia sekce (a s jejím 
návrhem) a bude mít poradní hlas při rozhodování děkana; 

f) podklady pro hodnocení pracovišť podle kritérií 1-5 je nutno dodat proděkanovi sekce do 
10. 3. 2016; 

g) z důvodu nepohodlné práce s dosavadním úložištěm matematické sekce spravovaného 
děkanátem, bylo úložiště přesunuto po dohodě s O. Ulrychem do karlínské sítě a vedoucí 
pracovišť jej mohou připojit jako síťový disk; 

h) podíl MFF na výkonu UK stoupl z cca 26% na cca 27 %, nicméně objem finančních 
prostředků přidělených MFF se tím pravděpodobně nezvýší – není jasné, jaká celková 
částka se bude podle těchto procent dělit; 
Stalo se po KMS: podíl matematické sekce na výkonu MFF se snížil z 15,95% (loňské číslo) na 
15,12% (číslo pro letošní rozpočet). Pokud by MFF dostala cestou PRVOUK stejné prostředky 
jako vloni, znamenalo by to snížení příjmu matematické sekce asi o 2 mil. Kč; 

i) vedoucím pracovišť byla zaslána šablona pro letošní výroční zprávu; termín pro sestavení 
výroční zprávy za matematickou sekci je 20. 2. 2016; 

j) 20. 4. 2016 bude akademický senát MFF volit [kandidáta na] nového děkana; jediným 
dosud známým kandidátem je současný děkan, který může být ještě jednou zvolen; 
uzávěrka přihlášek je 3. 4. 2016. 

 
 

3. Studijní problematika 
 
 M. Rokyta informoval členy KMS, že 
 

a) děkan MFF si přeje, aby vedoucí pracovišť připomněli zaměstnancům, aby upozornili 
studenty na důležitost vyplnění ankety; 

b) od 1. 10. 2015 se všechny dokumenty doktorského studia (individuální studijní plán, 
hodnocení za uplynulý rok, sebehodnotící zpráva doktoranda, upřesnění studijního plánu 
na další rok) zadávají elektronicky v SISu; od 1. 10. 2016 bude probíhat kontrola 
doktorského studia elektronicky; o formě, v jaké je třeba zmíněné dokumenty doručit na 
děkanát, bude informovat proděkan Kolman; 

c) na rektorát byly doručeny návrhy na konečnou podobu nové oborové rady doktorského 
programu Matematika; po odvolání navržených členů a dojmenování členů nových dojde 
k rekonstrukci jednotlivých RDSO; současně probíhá editace doktorské Karolinky 
a rekonstrukce tzv. „komisí K“ (ze kterých se rekrutují členové zkušebních komisí pro PhD 
zkoušky a členové komisí pro obhajoby doktorských prací); 
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d) z RUK přišla informace, že na specifický výzkum (SVV) „bude vyčleněn v rámci UK stejný 
objem finančních prostředků jako v roce 2015, případně o 5 % nižší“; proděkan vyzval 
řešitele SVV na matematické sekci, aby požádali o stejné částky jako vloni; 

e) ze strany MFF budou podporovány jen takové projekty GAUK, které budou ukončeny 
nejpozději během 6. ročníku studia hlavního řešitele; student 4. ročníku bude tedy moci 
žádat o projekt GAUK nejvýše na dva roky a student 5. ročníku nejvýše na jeden rok; jde o 
hlavní řešitele projektů – členy týmu mohou být doktorandi z libovolného ročníku; 

f) 26. 1. 2016 proběhne od 14:00 v malostranské budově MFF Jedna noc s informatikou 
a matematikou (JNIM). O budoucnosti této akce se bude v dohledné době jednat, jedním 
z návrhů je to, že dojde ke sloučení Jednoho dne s informatikou (JDI) a Jedné noci 
s informatikou a matematikou (JNIM) na Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM); 
akcí tohoto typu přibývá a není jednoduché pro všechny z nich zajistit dostatečně 
reprezentativní program. 

 
 

4. Věda a výzkum 
 

a) Dva bilaterální granty GAČR-DFG podané v roce 2015 pracovníky MFF nebyly po schválení 
GAČR schváleny ze strany DFG. Celková úspěšnost na matematické sekci je tedy 3 granty 
GAČR z 12 podaných, přičemž pouze v jednom případě se jedná o grant s hlavním 
řešitelem z MFF (ve zbylých dvou případech jsou řešitelé z MÚ AV ČR a z MFF je pouze 
spoluřešitel). 

b) Z. Strakoš jakožto koordinátor aktivit směřujících k vyšší úspěšnosti UK v získávání ERC 
grantů navrhuje s podporou proděkana sekce i proděkana Trlifaje, aby matematická sekce 
byla pilotním pracovištěm v jeho projektu podpory ERC grantů. Potenciální uchazeči 
o grant dostanou k vyplnění formulář zaměřený zejména na správný výběr deskriptorů 
a formulaci CV a tzv. Track Recordu. Z. Strakoš by uvítal, aby formuláře byly vyplněny do 
začátku února, tak, aby po jejich korekturách byly k dispozici 25. 2. 2016. Ten den se bude 
v Praze konat workshop ERC, kde by se mj. měly diskutovat i formuláře vyplněné na 
matematické sekci. Vedoucí pracovišť jsou žádáni, aby vyplnění formuláře potenciálními 
uchazeči o ERC granty podpořili. 

c) Deadline pro vkládání publikací do OBD je 29. 2. 2016. Avšak vzhledem k tomu, že 
koordinátoři PRVOUK mají odevzdat průběžné zprávy o plnění PRVOUK do 22. 2. 2016 
a vedení UK si přeje mít u publikací v OBD podporu PRVOUK explicite uvedenu, zopakoval 
proděkan M. Rokyta žádost, aby pracovníci MS vložili své výsledky do OBD nejpozději 
20. 2. 2016 a aby všechny publikace nesly v OBD dedikaci na PRVOUK P47 - Matematika. 
(V publikacích samotných není nutno tuto dedikaci uvádět, dedikace PRVOUK je ryze 
interní záležitostí UK.)  

 
 

5. Další termíny 
 

27. 1. 2016:    návrh na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, 
                         http://www.cuni.cz/UK-4177.html, (interní termín MFF); 

15. 2. 2016:    návrh na Cenu děkana za reprezentaci a propagaci MFF UK,     
   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm;  

  2. 3. 2016:      Strouhalovská přednáška, F1; 
  3. 3. 2016:      Ples MFF UK na Žofíně; 
31. 5. 2016:    Žádost o podporu z Fondu Karla Urbánka, interní termín MFF; 
20. 6. 2016:    Setkání zaměstnanců v Tróji. 

 

http://www.cuni.cz/UK-4177.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm
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6. Různé 
 

a) M. Rokyta informoval, že sbírka pro rekonstrukci rotundy sv. Václava objevené v naší 
malostranské budově již překročila hranici 1 600 000 Kč, což umožní zahájit realizaci 
celého projektu. MFF vypsala soutěž o návrh možného dlaždicového uspořádání historické 
podlahy na základě dochovaných fragmentů, viz vyhlášení a pravidla soutěže na stránce 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/. Uzávěrka přihlášek 
do této soutěže je 3. 3. 2016. 

b) J. Rataj připomněl, že je vhodné smazat odkaz na AUC ze stránek matematické sekce.  
Stalo se po KMS: Stalo se. 

c) Na dotaz J. Rataje M. Rokyta informoval, že o prodlužování smluv končících v posledním 
čtvrtletí tohoto roku (resp. k 28. 2. 2017) se bude jednat na květnové či červnové schůzi 
KMS. 

d) Na dotaz J. Robové M. Rokyta sdělil, že žádosti o odpuštění nájemného za užití refektáře 
pro účely konferencí je potřeba adresovat tajemníkovi fakulty, vždy s vyjádřením sekčního 
proděkana.  

e) V této souvislosti M. Rokyta přislíbil předplacení paušálu v hodnotě cca 8000 Kč 
z prostředků PRVOUK na několik inzerátů v mathjobs.org, aby bylo možno vybírat 
z většího počtu uchazečů. 

f) Na dotaz P. Knoblocha M. Rokyta informoval, že vyplnění ankety v SIS zajišťuje anonymitu. 
g) Na další dotaz P. Knoblocha M. Rokyta sdělil, že zůstatky na účtech kateder k 31. 12. 2015, 

které jsou o něco větší než původně povolené, nepředstavují problém vzhledem 
k celkovému výsledku hospodaření fakulty. 
 

 

Schůze byla ukončena v 16:30.  
Zapsal: P. Knobloch 
Doplnil: M. Rokyta 
Schváleno KMS: 29. 1. 2016   
 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/

