Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce
12. 1. 2017
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 23. února 2017 od 14:00 v seminární místnosti
KMA. Zároveň byly dohodnuty termíny dalších schůzí KMS takto: 23. března, 13. dubna, 11. května a
22. června, vždy ve 14:00.

1. Věda a výzkum
a) M. Rokyta informoval, že všechny tři hlavní projekty Progres na MFF UK získaly finanční
bonifikaci za mezinárodní spolupráci (vždy s hodnocením „A“). Konkrétní částky však nejsou
známy, ví se pouze, že ji v poměrné výši získají všechny projekty, hodnocené v této kategorii
„A“, „B“ nebo „C“ (pouze „D“ nezískává nic). Další bonifikace v rámci Progresu bude přidělena
v souvislosti s mezifakultní spoluprací mezi PedF a MFF UK. Způsob výpočtu výše bonifikace
v projektech Progres je dán opatřením rektora č. 3/2017, viz http://www.cuni.cz/UK7942.html, čl. III.
b) M. Rokyta dále sdělil, že cca do týdne by měla být známa informace o výši financování projektu
SVV na MFF. Kolegium děkana rozhodlo, že tyto finanční prostředky se na MFF dále budou na
jednotlivé sekce dělit dle počtu Ph.D. studentů v 1. až 5. ročníku (pouze studující studenti bez
přerušení studia; Fy – 257 studentů, Inf – 99 studentů, M – 71 studentů).
Stalo se po KMS: odhad částky na SVV pro msekci je cca 3,6 mil. Kč, vloni to bylo 4,8 mil. Kč.
Snížení částky je důsledkem snížení relativního počtu doktorandů vůči ostatním sekcím, jinak se
stále jedná o odhad, vycházející z pokynu z RUK „počítejte přibližně se stejnou částkou pro celou
fakultu jako vloni“.
c) M. Rokyta rovněž členy kolegia upozornil, že na stránkách Oddělení pro vědu a zahraniční
styky MFF UK http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/ je k dispozici přehled aktuálních
termínů (podávání návrhů projektů, dílčích a závěrečných zpráv, návrhy na výměnné
a stipendijní pobyty aj.).
d) Akademický senát MFF UK schválil 21. 12. 2016 návrh děkana na složení mírně obměněné
vědecké rady s 26 členy, s funkčním obdobím od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Aktuální složení
VR je dostupné na stránce http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm.
Matematickou sekci v ní zastupují (bez titulů) kol. J. Málek, B. Maslowski, L. Pick, V. Souček a
M. Tůma, za externí členy, zastupující matematické obory, jsou považováni V. Müller (MÚ AV
ČR) a E. Pelantová (FJFI ČVUT).
e) Kolegium děkana na svém zasedání 4. 1. 2017 nominovalo za MFF UK na udělení výzkumné
podpory Donatio Universitatis Carolinæ prof. RNDr. Z. Němečka, DrSc. Tuto nominaci
projednala téhož dne (dle zásad http://www.cuni.cz/UK-7660.html) i VR MFF UK.
f) Kolegium matematické sekce dále diskutovalo otázku výjezdů na zahraniční konference či
workshopy v rámci projektů GAČR. Podle zadávací dokumentace projektů GAČR je možné
z prostředků projektu hradit pouze ty zahraniční konference a workshopy, na kterých byl
prezentován příspěvek, který referuje o výsledcích řešení daného grantu (toto omezení se
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netýká studijních a přednáškových pobytů). Z toho podle nálezu NKÚ plyne nemožnost
financovat výjezdy na konference a workshopy z prostředků grantu GAČR těsně po zahájení
jeho řešení. Informaci o prezentaci příspěvku na konferenci je také vhodné uvést do
fakultního formuláře vyúčtování dané služební cesty do „zprávy po cestě“.
g) V souvislosti s předchozím bodem f) upozornil M. Rokyta členy kolegia, že byl změněn fakultní
formulář vyúčtování služební cesty, konkrétně jeho část „po cestě“.
Stalo se po KMS: v mailu z OVZS (Mgr. Menšíková) přišly podrobnosti o těchto nových
formulářích.

2. Studijní záležitosti
a) V současné době nejsou známy podrobnější informace ohledně vývoje institucionální
akreditace UK (viz zápis KMS ze dne 15. 12. 2016, bod 1a, který je dostupný na adrese
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/ ).
b) V souvislosti se schválením nových předpisů UK upozornil M. Kulich, že je třeba věnovat
pozornost bodům, které je dovoleno fakultám upravovat vlastním předpisem, a dbát na to,
aby tyto body byly v nových předpisech MFF žádoucím způsobem řešeny. M. Rokyta
připomněl, že nové předpisy MFF UK by měly být připraveny cca na dubnové zasedání AS MFF
UK, aby mohly projít dvojím čtením AS MFF UK před požadovaným červnovým termínem
schválení.
Stalo se po KMS: M. Rokyta poslal členům KMS a garantovi obecné matematiky soupis bodů, ve
kterých se v univerzitních předpisech píše, že je může upřesnit fakultní předpis.
c) Během letního semestru akademického roku 2016/2017 bude pořízen videozáznam
z přednášek Lineární algebra a geometrie II, které povede L. Barto.
d) M. Rokyta informoval, že v důsledku snížení ročního příspěvku na jednoho postgraduálního
studenta a také vyšších výdajů na PhD stipendia zaznamenala fakulta v kapitole stipendií pro
PhD studenty finanční propad cca 7,7 mil. Kč.

3. Organizační záležitosti
a) M. Rokyta upozornil na důležité termíny:
 Do 17. 1. 2017 zašlou vedoucí pracovišť M. Rokytovi návrhy na Cenu Josefa Hlávky za
vědeckou literaturu (uděluje Nadace Českého literárního fondu a Nadání J., M. a Z.
Hlávkových) a na Cenu B. Hrozného (uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí
počin, např. odbornou časopiseckou a knižní publikaci).
 Do 15. 2. 2017 lze podávat návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci fakulty, viz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm.
 Do 28. 2. 2017 odevzdají vedoucí pracovišť M. Rokytovi podklady pro výroční zprávu MFF
za rok 2016 a návrhy na jarní konkurzy.
 Do 28. 2. 2017 je třeba vložit publikace do systému OBD.
 Do 10. 3. 2017 připraví vedoucí pracovišť podklady pro hodnocení jejich pracovišť.
 Do 31. 3. 2017 je třeba nahlásit nominace na cenu děkana za nejlepší monografii.
b) Na MFF se v následujících termínech uskuteční řada akcí:
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c)

d)

e)

f)

g)

 Dne 1. 2. 2017 proběhne na MFF UK Jeden den s matematikou a informatikou. Organizátorem za matematickou sekci je P. Surynková z KDM. Do programu je možné zařadit také
přednášky Ph.D. studentů.
 Dne 1. 3. 2017 se uskuteční Strouhalovská přednáška.
 Dne 2. 3. 2017 proběhne na Žofíně reprezentační ples MFF.
 Dne 19. 6. 2017 se uskuteční setkání zaměstnanců MFF v Tróji.
Na každém pracovišti matematické sekce by měl být aspoň jeden zaměstnanec, který sleduje
příspěvky z OVZS-L@... (zasílání informací z Oddělení pro vědu a zahraniční styky) a STUDL@... (zasílání informací ze studijního oddělení), případně je posílá zaměstnancům pracoviště.
Zasílané informace jsou rovněž zveřejňovány v rámci emailové diskusní skupiny adrese
news.karlov.mff.cuni.cz/
Na MFF UK proběhne výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, kterého se účastní
zástupci jednotlivých sekcí. Za matematickou sekci jsou do této skupiny nominováni O. Ulrych
a J. Richter.
V platnost vstoupil nový Výpůjční řád Knihovny MFF UK, který je součástí Provozního řádu
Knihovny MFF UK, ve kterém se kromě jiného uvádí také sankce za překročení výpůjční lhůty.
Provozní řád je na adrese http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer12.htm.
M. Rokyta informoval o podnětu M. Kubínové ohledně nízké vytíženosti poslucháren K10A
a K10B (počítačové učebny v přízemí, které jsou součástí počítačové laboratoře) a o jejich
možných stavebních úpravách, které na základě onoho podnětu navrhuje O. Ulrych. Po krátké
diskuzi se kolegium shodlo na tom, aby M. Rokyta projednal možné stavební úpravy se
Správou budov MFF.
P. Knobloch upozornil na základě stížností od studentů, že v karlínské budově jsou opakovaně
problémy s připojením k síti Eduroam.
Poznámka M. R.: Správci sítě Karlín [opět] prosí, aby byli o takových problémech ihned
informováni, nejlépe v okamžiku, kdy tyto nastanou.

Schůze skončila v 15:45
Zapsala J. Robová
Doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 19. 1. 2017
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