Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce
11. prosince 2014
Přítomni:

M. Rokyta, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma, V. Dolejší (za P.
Knoblocha)

Hosté:

P. Kaplický (na bod 1).

Jednání bylo zahájeno ve 14:15 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto
schůzí. Následující schůze se uskuteční 22. ledna 2015 od 14:00 v seminární místnosti KMA. Na této
schůzi bude dojednán program schůzí KMS na období únor až červen 2015.

1. Studijní problematika
a) Studentské fakultní granty. Bylo podáno 54 návrhů z MFF (nejvíce v historii), z toho 3
z matematické sekce (plus 7 z informatické sekce a 44 ze sekce fyzikální). O tom, které
granty budou děkanovi navrženy k financování, rozhodne komise pro SFG na své schůzce dne
12. 12. 2015.
b) Cena děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Děkanem jmenovaná komise již
rozhodla a předložila děkanovi návrhy k ocenění prací. Vítězové budou děkanem vyrozuměni
a odměněni na zasedání VR MFF UK dne 7. ledna. 2015.
c) Směrnice o doktorském studiu. Ze strany rektorátu došlo k námitkám proti některým bodům
naší směrnice o doktorském studiu, a to navzdory tomu, že její znění bylo s RUK předjednáno.
Zejména se nelíbilo, že podle našeho návrhu mohl oponent hlasovat, i když nebyl členem
komise. Bude tedy muset být za tím účelem do komise dojmenován. Za druhé, díky tomu, že
značná část pravomocí OR se přenáší na RDSO, bude členy RDSO jmenovat nikoli děkan, ale
přímo rektor UK. Složení RDSO by mělo podléhat stejným podmínkám jako složení Oborové
rady (minimálně 5 členů, alespoň 2/3 habilitovaných pracovníků, alespoň 1/3 členů bez
zaměstnaneckého vztahu k fakultě, alespoň 1 člen bez zaměstnaneckého vztahu k UK).
Stalo se po KMS: Fakulta využije skutečnosti, že bude muset směrnici o doktorském studiu
aktualizovat a modifikuje po diskusi definici školícího pracoviště takto: pokud půjde o situaci,
kdy je pracoviště školitele jednoznačně určeno a zároveň je fakultní, bude toto automaticky
školícím pracovištěm. V jiných případech bude moci určit školící pracoviště děkan na návrh
RDSO.
d) Stipendia za oborově významné publikace doktorandů. Na MFF bylo podáno několik
desítek návrhů na udělení tohoto stipendia, cca 10–15 z matematické sekce. Přesná čísla
oznámí proděkan Chmelík během příštího týdne. Proděkan zdůraznil, že další návrhy je
možno podávat a zpracovávat průběžně, ale jen pro návrhy podané před 30. 11. je zaručeno, že
výplata stipendia bude zahájena už od 1. 1. 2015.
e) Školné za výuku cizinců na MS v roce 2014. MS by měla začátkem roku 2015 obdržet za
tuto výuku od fakulty cca 9500€. Proděkan poté provede rozdělení této částky na pracoviště
v poměru, v jakém se tato na výuce cizinců podílela.
f) SVV: do 22. 1. je třeba podat závěrečnou zprávu za rok 2014 a návrhy na další rok. Ze strany
RUK je snaha navyšovat GAUK na úkor projektů SVV. Do cca 15. 1. budeme znát částku
přidělenou fakultě na SVV.
Stalo se po KMS: z AS UK přišla zpráva o tom, že RUK zvažuje v budoucnu zavedení nových
programů s názvem „START“ (něco jako juniorské projekty GAČR - pro mladé lidi s Ph.D.),
kde by se financování také částečně dělo ze SVV.
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g) Změny na MMIB. Chystá se definitivní návrh, plán je, aby jej v prosinci projednalo KD a
v lednu VR MFF. Jak v bakalářském tak v magisterském studiu půjde o zavedení nového
zaměření v rámci MMIB. Název nového zaměření bude ještě upřesněn. Bude potřeba zavést
jen několik nových přednášek, využije se z velké části těch již existujících. Na výuce se budou
podílet vyučující 4 pracovišť sekce.
h) Studentská anketa. Probíhá opět tištěnou formou. Obecná poznámka k informovanosti
zaměstnanců: Pokud se informační oznámení posílají mailem pouze na útvary, na některých
pracovištích může dojít k tomu, že se nerozešlou zaměstnancům. Je potřeba dbát na to, aby se
relevantní informace vždy dostaly k tomu, komu jsou určeny.

2. Věda a výzkum
a) Výroční cena NFBB: Správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana na svém
prosincovém zasedání rozhodla na doporučení KMS o udělení výroční ceny NFBB. Cena
bude udělena na některém z příštích zasedání VR MFF UK.
b) Ocenění publikací: Rada PRVOUK provedla jako každý rok (dvoukolové) hodnocení
publikací zaměstnanců sekce za rok 2013. Dvanáct publikací bylo zařazeno do elitní
kategorie, dalších 36 se objevilo v kategorii „odměněné“. Dobrou zprávou je, že na MS roste
(absolutně) počet původních a impaktovaných publikací, přičemž klesá (i absolutně, nejen
relativně) počet těch neimpaktovaných. Na druhé straně tím silně roste konkurence: mezi 157
impaktovanými články s původními výsledky a 6 původními vědeckými monografiemi bylo
velmi těžké onu necelou třetinu odměněných vybírat.
Proděkan k výběru publikací sdělil, že hlasování v prvním kole probíhalo anonymně, a že
jedinou osobou, která ví, jak kdo hlasoval, je on. Ve druhém kole pak mohl kdokoli z Rady
navrhnout přeřazení jakékoli publikace mezi kategoriemi Elite, Odměněné a Neodměněné,
přičemž o každém takovém konkrétním návrhu rozhodovala opět celé Rada. Podrobněji viz
http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/docs/Zprava_o_hodnoceni_publikaci_2014.pdf.
c) Granty GAČR. Proděkan Rokyta informoval o udělených grantech GAČR. Mezi
standardními granty uspěli J. Malý, B. Maslowski (oba panel 201), J. Jurečková (panel 402),
P. Lachout, M. Hušková (oba panel 403). Neuspěli R. Lávička, T. Kepka, V. Beneš, M.
Pokorný, Z. Hlávka, D. Pražák (všichni panel 201). Ze žádostí z MS vedených žadatelem
mladším 50 let neuspěla tedy ani jedna. Mezi juniorskými granty uspěli Omelka a O. Souček,
neuspěl Salač. Všem úspěšným žadatelům KMS blahopřeje.
d) Panely GAČR. MFF odeslala nominace kandidátů do panelů GAČR na další období. Do
panelu 201 byli z MFF nominováni (v abecedním pořadí) J. Antoch, V. Beneš, V. Dolejší, A.
Pultr, V. Souček, J. Nešetřil. Do panelu 402 byl nominován M. Kopa.
e) Diskuse o podávání návrhů panelisty. Členové KMS zevrubně diskutovali požadavek, aby
členové jakéhokoli panelu GAČR, kteří jsou zaměstnanci matematické sekce, nepodávali
návrhy na grant do panelu, jehož jsou členy. Shodli se, že v této chvíli by na tomto pravidlu
nic neměnili a nadále jej na matematické sekci aplikovali. Toto pravidlo by však mělo být
lépe ošetřeno (podávání grantů přes jiné instituce, členství v týmu grantu, uplatnění tohoto
pravidla na celé MFF atd.). Proděkan požádal vedoucí pracovišť, aby s tímto pravidlem
seznámili nejen aktuální panelisty či řešitele grantů, ale všechny zaměstnance jejich
pracovišť.
f) Dílčí a závěrečné zprávy GAČR. Termín pro odevzdání dílčích a závěrečných zpráv grantů
GAČR na děkanát je 12. ledna (dílčí zprávy) a 26. ledna (závěrečné zprávy).
g) Hostující profesoři. Na rektorátě byly vyzvednuty jmenovací dekrety pro fakultou navržené
hostující profesory. Všichni čtyři kandidáti, vzešlí ze sekce, dekrety získali: A. Cianchi, E.
Vedel Jensen, R. Beran, W. Jäger. Plánuje se jejich předání. Proděkan zdůraznil, že předání
by mělo být uskutečněno nejlépe na zasedání VR MFF UK (konají se vždy první středu
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v měsíci), případně při jiné slavnostní příležitosti. Vždy by bylo záhodno uspořádat
kolokviální přednášku laureáta.
h) Konkursy na akademická místa. Všeobecnou podmínkou při přijímání pracovníků na
akademická místa je absolvování pobytu v zahraničí. Přesná formulace zní: „požadují se
zkušenosti
s pobytem
na
zahraničních
pracovištích“
(viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20141015.htm - dole v odstavci, který začíná slovy
„Předpokládaný nástup…“). Uchazeči, jejichž zahraniční zkušenost nebude dostačující,
nemusejí být děkanem akceptováni, i kdyby komise doporučila jejich přijetí. Přesná délka či
forma takovéto zkušenosti se nespecifikuje, stejně jako se nespecifikuje, kolik musí mít
uchazeč publikováno nebo odučeno.
i) Fulbrightova nadace. Tři žadatelé o granty prošli do posledního kola. Pokud to Fulbrightova
nadace potvrdí, přijede v akademickém roce 15/16 prof. Kagan na 5 měsíců.

3. Provoz a rozvoj
a) Dům v Sokolovské ulici. Krátce před koncem roku se opět objevila možnost podat projekty
na investiční akce. Na dům „přes ulici“ však v katastru je nyní plomba, takže koupě není
možná.
b) Místnosti v suterénu. Rekonstrukce byla dokončena, a místnosti byly předány dne 11. 12.
2014. V místnostech je cca 60 přípojek na PC, tiskárny a telefony. V příštím roce budou
místnosti vybaveny nábytkem a technikou. Počítá se v nich s místy pro cca 25 doktorandů.

4. Finanční uzávěrka 2014
a) Vedoucí pracovišť seznámili proděkana Rokytu s plánovanými zůstatky v rozpočtech
kateder. Proděkan konstatoval, že zůstatky jsou v dohodnutých mezích a budou tedy
katedrám vráceny v rámci tvorby rozpočtu 2015.
b) Přečerpané granty budou převedeny na sekční provozní účet a teprve při tvorbě rozpočtu pro
rok 2015 strženy z rozpočtu kateder. Bilance zmíněných dvou položek (úspory a přečerpání)
bude tak tvořit výchozí bod pro tvorbu rozpočtu pracovišť.
c) Proděkan připomněl, že je třeba dbát na vybírání dovolené a na zdůvodnění nevybraných dnů
u pracovníků jednotlivých pracovišť, které se typicky provádí v lednu nového roku.
d) PřF poslala koncem roku peníze za výuku, kterou tam MFF konala v tomto roce. Nečekané
prostředky byly ihned investovány do obnovy celého počítačového clusteru matematické
sekce, za přispění všech pracovišť (cca ve výši 2/7 částky nutné na obnovu celého clusteru,
přičemž na zbylých cca 5/7 byly použity výše zmíněné nečekané prostředky). Proděkan
děkuje všem vedoucím za to, že ve svých rozpočtech tyto částky nalezli a umožnili tak
obnovu celého clusteru najednou.
e) Nákup softwarových licencí pro rok 2015 se strhne z rozpočtu pro rok 2015, i kdyby byl
nákup proveden letos. Podobně nákup licence na roky 2014 až 2017 bude hospodářským
oddělením rozpočítáván po částech k tíži rozpočtu příslušných let.

5. Systém hodnocení pracovišť
Byla zahájena obsáhlejší diskuse o případné úpravě systému hodnocení pracovišť. V rámci ní
bylo jednáno o následujících návrzích:
a) Počítat do výkonu pracovišť publikace, které nesou afiliaci MFF v OBD bez ohledu na
velikost nebo délku úvazku autora na MFF v daném roce.
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b) Publikace v neimpaktovaných časopisech, zahrnutých v databázi SCOPUS, hodnotit 2 body,
podobně jako je tomu nyní u časopisu CMUC (týká se i časopisu CMUC, který v databázi
SCOPUS je).
c) Zrušit povinné sbírání a hromadění reprintů všech publikací v okamžiku hodnocení publikací
na sekci; reprinty budou případně poskytnuty pouze na vyžádání.
d) Zahrnout do hodnocení kromě článků s původními vědeckými výsledky i články přehledové.
e) Dělit body za články se spoluautory z více kateder sekce.
f) Dělit body za články, na kterých má autor více afiliací (nejen katedru na matematické sekci).
g) Dělit body za články s více spoluautory z domácích institucí.
Během diskuse získaly největší podporu návrhy a), b), c), které se jeví přijatelné pro
zástupce všech pracovišť. Proděkan zachytí tyto tři změny do návrhu nového znění pravidel pro
hodnocení pracovišť a předloží je vedoucím, aby je posoudili v jejich přesně formulovaném znění
a v kontextu ostatních pravidel. Diskuse není uzavřena a také schválení uvedených (a zdá se, že
nekontroverzních) změn KMS se uskuteční až po Novém roce.
J. Tůma se zajímal o finanční bilanci, spojenou se školením doktorandů (příjem na doktoranda
z úrovně UK v porovnání s průměrným výdajem na doktoranda). Proděkan konstatoval, že podle
nedávného šetření, které provedl s prod. Kolmanem, by příjmy a výdaje měly být zhruba
v rovnováze, a slíbil dodat do příští schůze podrobná čísla.

6. Různé
a) Proděkan Rokyta poskytne vedoucím pracovišť seznam cen s termíny podání nominací. Stalo
se po KMS: stalo se.
b) Koordinátorka propagačních aktivit sekce P. Surynková připravila a předložila KMS seznam
9 přednášek, které budou prosloveny v rámci Jedné noci s informatikou a matematikou
(JNIM) dne 27. 1. 2015. Přednášky prosloví (bez titulů) Š. Holub, Z. Halas, L. Pick, M.
Feistauer, Z. Pawlas, M. Holíková, J. Hron, O. Souček, A. Slavík. Kromě toho bude mít sekce
na akci tři stánky, které budou obhospodařovat P. Surynková, P. Pyrih a K. Kuncová.
Proděkan děkuje všem, kteří se budou akce účastnit, i P. Surynkové za práci, kterou přípravě
této propagační aktivity věnovala.
c) Jan Šťovíček obdržel Neuron Impuls v oboru matematika. KMS blahopřeje.
d) Vedoucí pracovišť podporují myšlenku konstantní délky semestru (např. 14 týdnů) a jsou
znepokojeni množícími se případy rušení výuky v jednotlivých dnech uvnitř semestru.
Proděkan slíbil, že tento požadavek opětovně zmíní na KD.

Schůze byla ukončena v 17:00
Zapsal: M. Kulich
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 16. 12. 2014
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