Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce
13. března 2014
Přítomni:
Hosté:

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

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 10. dubna 2014 od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1. Příprava rozpočtu
a) Proděkan Rokyta seznámil přítomné s parametry rozpočtu fakulty, včetně jeho složení
podle zdrojů (peníze na vědu - Prvouk, a na studenty, přičemž tyto přichází na fakultu
podle kritérií A – počet studentů, B2 – počet absolventů a K – kritérium kvality). Částky,
které přišly na MFF dle jednotlivých kritérií, jsou již známy, a ve většině z nich je na
fakultní úrovni dokončen proces dělení na sekce. Chybí zatím dohoda o rozdělení
„koeficientu K“ a o tom, jakým přesným způsobem se sekce podělí o financování centra.
Cílem je dospět k této dohodě nejpozději na kolegiu děkana dne 26. 3. 2014, tak, aby
rozpočet fakulty mohl být předložen AS MFF UK s požadovaným desetidenním
předstihem před jeho schůzí 9. 4.
b) M. Rokyta dále seznámil členy KMS s velikostí jednotlivých grantů specifického
výzkumu a popsal proces, který vedl k redukci celkové sumy prostředků přidělených
v tomto typu grantů MFF proti částce, slíbené rektorátem v lednu. Oznámil také, že
grantová rada UK ve svém dopisu z 12. 3. souhlasila s převrstvením částek mezi
jednotlivými SVV (v poměru počtu studentů PhD studia v 1. - 5. ročníku) za podmínky,
že celková částka pro MFF zůstane stejná.
c) Proděkan Rokyta v prezentaci předložil (a po schůzi zaslal v tabulce Excel) výsledky
výkonů kateder za rok 2013 podle interních kritérií sekce s prosbou o kontrolu do týdne viz též bod e).
d) Dále M. Rokyta předložil k úvaze členům kolegia posuny interních tarifních rozmezí pro
jednotlivé kategorie pracovníků (odborný asistent, docent, profesor, vědečtí pracovníci,
odborný lektor, tj. mzdové třídy po řadě AP2, AP3, AP4, VP 1-3, L2). Navrhovaná úprava
vychází ze změny mzdového předpisu UK, uplatňované od 1. 1. 2014, a to tak, aby
minimální výše tarifních platů nebylo třeba měnit ani poté, co dne 1. 1. 2015 vstoupí
v platnost tento univerzitní předpis v plné šíři.
e) KMS odsouhlasilo proděkanem navržený Harmonogram přípravy rozpočtu sekce:
 do 21. 3:. Kontrola výkonových tabulek, tj. bodování publikací a pedagogických
výstupů. Za tím účelem jsou v proděkanově pracovně k dispozici k nahlédnutí
všem vedoucím kompletní podklady všech pracovišť. Separáty publikací budou
poté vráceny zpět vedoucím.
 do 31. 3.: Dohoda (per rollam) o změně interních tarifních rozmezí a o změnách
tarifů jednotlivých pracovníků (individuální konzultace vedoucích s proděkanem).
 do 9. 4.: Příprava detailního rozpočtu pracovišť, stanovení celkové výše
mzdových a provozních prostředků na pracovištích.
 10. 4. V návaznosti na výsledky jednání AS MFF UK (kde bude schvalován
fakultní rozpočet), které je plánováno na 9. 4., bude na schůzi KMS schvalován
rozpočet sekce, připravený podle výše uvedeného postupu.
 do 14. 4.: Vedoucí pracovišť předloží návrhy na úpravu mezd vycházející
z rozpočtu sekce pro rok 2014.
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2. Ceny
a) Do Soutěže vysoce kvalitních monografií UK je za sekci matematika nominována
monografie profesora Jana Trlifaje Approximations and Endomorphism Algebras of
Modules (2. rozšířené vydání, de Gruyter, 2012, spoluautor R. Göbel).
b) Na Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší učebnici a nejlepší
monografii jsou zatím ze sekce nominovány 4 knihy. Do 25. března je třeba dodat
proděkanovi doporučující dopis s náležitostmi dle bodu 4 Směrnice děkana 5/2007,
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2007/smer05.htm a jeden výtisk nominované
monografie či učebnice. Za sekci nebude prováděn užší výběr.
T: 25. 3. 2014.

3. Výběrová řízení
a) Kolegium matematické sekce doporučuje, aby v jarním kole byla vypsána výběrová řízení
na pedagogická a vedoucí místa takto:
 Výběrová řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť KA, KMA, KNM a KTV,
vše s nástupem do funkce od 1. 7. 2014.
 Výběrové řízení na místo docenta na KPMS se zaměřením na pravděpodobnost
a náhodné procesy, s nástupem od 1. 7. 2014.
 Výběrové řízení na místo odborného asistenta na KDM se zaměřením na
deskriptivní a počítačovou geometrii s nástupem 1. 7. 2014.
 Výběrové řízení na místo odborného asistenta na KA se zaměřením na
matematickou kryptografii s nástupem mezi 1. 9. 2014 a 1. 1. 2015, podle dohody.
b) Úvahy o možném fakultním postdoku na sekci: V případě zájmu je potřeba do konce
března proděkanovi oznámit téma a odborného garanta tématu (inspiraci lze načerpat
například na http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm). Na plat 35 tis. (plus
pojištění) přispěje polovinou fakulta a polovinou pracoviště.
T: 31. 3. 2014.
c) Připomínka možnosti amerických vědců hlásit se na „Fulbright - Charles University
Distinguished Chair at the Faculty of Mathematics and Physics“. Podrobnosti lze dohledat
na stránce http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ . Přihlášky podávají
sami uchazeči z USA do 1. srpna, je však dobré vhodné kandidáty na tuto možnost
upozornit.

4. Zabezpečení 4. patra
Zabezpečení 4. patra potřebuje vyjasnění se správou budov. Vedoucí zainteresovaných
pracovišť se dohodli na přístupu pouze na karty z obou stran chodby; tím dojde
i k oddělení hlavní chodby třetího patra od boční chodby Matematického ústavu.

5. Informace z kolegia děkana
a) WDS: Podle nálezu proděkana pro koncepci studia Kolmana je v pravomoci fakulty
upřesnit povinnost doktoranda přednést během PhD studia příspěvek na WDS (tato
povinnost je obsažena v akreditaci všech doktorských studií na MFF). Kolegium děkana
navrhlo, a jak Vědecká rada, tak Akademický senát MFF UK na svých březnových
zasedáních se souhlasem vzali na vědomí, že povinnost doktoranda přednést příspěvek
na WDS lze nahradit povinností vystoupit na mezinárodní konferenci. Upřesnění, o jakou
formu této povinnosti půjde, bude součástí studijního plánu doktoranda, a bude tedy
svěřeno do kompetence školitele resp. příslušné RDSO.
b) Byla dokončena revize pasportizace objektů MFF. V karlínské budově byly prostory
Respiria a posluchárny K12 převedeny na správu budov, aby ani v budoucnu nenastalo
pokušení je započítávat do zdaňovaných prostor sekce. Výsledkem revize pasportizace
jsou tyto hodnoty: sekce M: 2.263 m2, sekce I: 2.109 m2, sekce F: 11.525 m2.
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c) Počet přihlášek na magisterské studium v češtině je zhruba stejný jako loni (na všech
programech dohromady vloni 557, letos 551). Přihlašování do Bc. studia ještě pokračuje.
Do anglického Mgr. studia na sekci je přihlášeno (přesněji, zaplatilo poplatek
za přihlášku) 5 uchazečů.
d) Proděkan Kolman rozeslal tabulku vytíženosti výuky za ZS. Nabízí možnost ji změnit
nebo rozšířit, žádá o podněty do:
31. 3. 2014.
e) Upozornění na možnost aplikovat na podporu z Fondu Karla Urbánka - informace přišla

z děkanátu na pracoviště mailem.
f) VR MFF UK dne 5. 3. 2014 doporučila tyto požadavky na ustavování habilitačních a
hodnotících komisí pro řízení na MFF UK:
1. Člen komise nemá žádné společné publikace s uchazečem v posledních 10 letech,
kromě publikací z velkých vědeckých kolaborací.
2. Člen komise nebyl školitelem ani konzultantem uchazeče při jeho doktorském studiu.
3. Člen komise není přímým nadřízeným nebo podřízeným uchazeče.
4. Předseda komise není z téhož pracoviště jako uchazeč.
V případě, že některý z těchto požadavků není splněn, bude součástí návrhu zdůvodnění.
g) Červnové setkání zaměstnanců a doktorandů MFF v Tróji bude 23. června v 16:30.

6. Různé
a) Prof. Rataj připomněl nutnost upravit pravidlo o délce zaměstnání autora publikace
na fakultě při vykazování výkonu pracovišť. Členové KMS se revizí kritérií budou
zabývat až v období po sestavení rozpočtu.
b) Doc. Kulich informoval o rozhodnutí koncernu Merck zřídit v Praze IT Global Innovation
Center (zájem mají o statistiku, data mining, matematické modelování, bioinformatiku,
šifrování).
c) Byla vyhodnocena anketa za letní semestr. Na sekci byli děkanem v jednotlivých
kategoriích odměněni:
 Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy, v kategorii
povinná přednáška.
 Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky,
v kategorii povinná přednáška.
 Doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky, v kategorii
přednáška pro učitelské studium.
 Mgr. Kristýna Kuncová, Katedra matematické analýzy, v kategorii cvičení k povinné
přednášce.
 Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., Katedra matematické analýzy, v kategorii
cvičení k povinné přednášce.
Všem odměněným blahopřejeme. Proděkan Rokyta pošle vedoucím pracovišť kompletní
výsledky ankety ve formě excelové tabulky.
d) Proděkanem byl krátce komentován aktuální vývoj ohledně projektu klimatizace karlínské
budovy - probíhá studie energetické náročnosti.
Schůze byla ukončena v 17:10.
Zapsal: A. Drápal
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 18. 3. 2014
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