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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

19. 10. 2017 
 

 

 

Přítomni:  M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 

 

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi 

minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 16. listopadu 2017 od 14:00 v seminární místnosti 

KMA.   

 

Na úvod jednání M. Rokyta vzpomněl zemřelou kolegyni Lucii Croninovou. 

 

1. Věda a výzkum 

 
a) M. Rokyta informoval o tom, že v letošním kole soutěže Primus (financování od roku 2018) 

byla úspěšnost 57 % (uspělo 10 z 16 podaných návrhů v humanitních oborech, 10 z 20 

v přírodovědných, 8 z 13 v lékařských oborech). Seznam je na http://www.cuni.cz/UK-

7545-version1-primus_2018_vr_uk_web.pdf.  Vedení UK zvažuje do budoucna revizi 

podmínek soutěže. 

b) M. Rokyta dále informoval o tom, že o projektech UNCE není zatím rozhodnuto. Výborné 

hodnocení získalo více projektů UNCE, než kolik je rozpočet tohoto programu. Situace se 

zřejmě bude řešit krácením rozpočtů. Vědecká rada UK bude o financovaných projektech 

jednat na svém zasedání dne 25. 10. 2017. Konečné výsledky mají být podle zadávací 

dokumentace zveřejněny nejpozději 16. 11. 2017. 

c) M. Rokyta připomněl, že interní fakultní termín pro podávání návrhů projektů GAUK je 

13. 11. 2017, beseda pro případné předkladatele projektů se uskuteční 23. 10. 2017 

v 17:20 v posluchárně K1. Podle interních omezení MFF UK mohou studenti doktorského 

studia v 1. až 3. ročníku podat projekt GAUK bez omezení na délku (nejlépe tedy tříletý), 

studenti 4. ročníku maximálně dvouletý a studenti 5. ročníku maximálně jednoletý. Tím je 

vždy myšlen hlavní řešitel. 

d) M. Rokyta upozornil na opatření rektora s čísly 63 a 64, týkajících se významné podpory pro 

přípravu projektů v rámci Horizon 2020 a žadatelů o granty ERC. Podrobněji viz 

http://www.cuni.cz/UK-8551.html, resp. http://www.cuni.cz/UK-8552.html. 

e) M. Rokyta informoval o současném stavu nabíhání Metodiky17+ pro rozdělování 

institucionální podpory vědy a výzkumu na centrální úrovni, kde se zdá, že dojde k jakémusi 

druhu setrvačnosti spíše než k aplikaci nových principů. UK si pravděpodobně bude muset 

vytvořit vlastní systém pro rozdělování těchto prostředků v rámci univerzity.  

f) M. Rokyta poskytl členům KMS materiál popisující tzv. žádoucí profil odborných asistentů, 

docentů a profesorů na MFF UK, který připravila a na svém říjnovém zasedání schválila 

Vědecká rada MFF UK. 

g) M. Rokyta informoval o požadavku rektorátu na zkrácení seznamu sekčních vlajkových lodí 

a update jejich obsahu. Podrobnosti vyjasní s OVZS a bude o nich informovat příslušné 

vedoucí pracovišť a kapitány lodí.  

http://www.cuni.cz/UK-7545-version1-primus_2018_vr_uk_web.pdf
http://www.cuni.cz/UK-7545-version1-primus_2018_vr_uk_web.pdf
http://www.cuni.cz/UK-8551.html
http://www.cuni.cz/UK-8552.html
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h) M. Rokyta sdělil, že do soutěže o výroční cenu Nadačního fondu B. Bolzana (MFF UK) se se 

svými pracemi resp. souborem prací přihlásili 4 účastníci. Kolegium sekce rozhodne na 

základě předložených prací a posudků na ně na své schůzi 16. listopadu. 

 

  

2. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) M. Rokyta informoval o tom, že v dohledné době budou (a skutečně v průběhu schůze 

kolegia byly) na fakultních stránkách zveřejněny inzeráty na nová místa.  Upozornil na to, že 

nově budou muset všichni uchazeči o místa akademických pracovníků zajistit dva 

doporučující dopisy zaslané na adresu konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz. Uchazeči, kteří 

v nedávné době prošli jmenovacím řízením, mohou využít doporučující dopisy, které byly 

použité při jejich řízení. Stačí požádat Bc. K. Gálikovou (OVZS) o jejich přeposlání na výše 

uvedenou adresu. 

b) M. Rokyta rovněž informoval o tom, že u projektů GAČR s rokem zahájení 2015 není náhrada 

mzdy za dovolenou uznatelným nákladem. Proto je potřeba příslušným pracovníkům 

přenastavit mzdy ze zdroje GAČR na zbytek roku 2017 tak, aby se tím na mzdách z GAČR 

vyčerpala částka, rovná součtu zbývajících mzdových prostředků na GAČR plus dosud 

vyčerpané náhrady za dovolené, které dosud šly k tíži GAČR. Zvýšení podílu z mezd GAČR 

umožní snížit o stejnou částku podíl mzdy z pracoviště, takže by nemělo dojít 

k disproporcím při čerpání z těchto zdrojů.  

c) M. Rokyta dále informoval o Příkazu děkana 6/2017 s názvem „O vystavení dodatků 

k pracovním smlouvám“, https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm. Z něj 

plyne, že personální oddělení vyhotoví do 31. 10. dodatky k pracovním smlouvám, které 

rozešle na pracoviště k podpisu a kontrole.  Vedoucí pracovišť poté vyhotoví do 31. 12. 

„Aktuální znění popisu práce zaměstnance“ pro každého pracovníka, kde budou 

především  (nově) uvedeny procentové podíly úvazků na grantech a projektech. Formuláře 

jsou na  https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm. Vše se děje na 

doporučení právníka MFF.  

d) M. Rokyta sdělil, že dal příkaz k provedení rozpočtových úprav provozních účtů pracovišť 

v souvislosti s nástupem nových pracovníků, prostředků za samoplátce a prostředků, které 

přišly na MFF z UK. 

 

 

3. Ekonomické záležitosti 
 

a) M. Rokyta informoval o průběhu a výsledcích výběrového řízení na provozovatele 

Profesního domu. Pronajímatelkou zůstává paní Starostová. Ke slevě na oběd pro 

zaměstnance MFF UK (10 Kč) přibyla nově i sleva pro studenty MFF UK (20 Kč na jeden 

oběd). Studenti se tak mohou v Profesním domě naobědvat za cca 75 Kč. 

b) M. Rokyta sdělil, že v řádu malých dnů by měl být aktualizován modul Cestovní příkazy 

v SISu, obsahující nový formulář pro vyplnění zprávy po ukončení zahraniční cesty. 

c) Od cca března 2018 přestane MFF rozesílat tištěné výplatní pásky. Tyto budou nadále 

přístupné pouze elektronicky v systému Cis (VERSO). Již v této chvíli tam každý zaměstnanec 

nalezne své výplatní pásky z poslední doby. Přístup je na adrese http://cis.mff.cuni.cz/, 

mailto:konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik06.htm
http://cis.mff.cuni.cz/
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používá se stejný login jako do SIS. Pro získání informace o výplatní pásce je potřeba si navíc 

nastavit čtyřciferný PIN, který tento údaj chrání. 

 

 

4. Různé 
 

a) M. Rokyta vyzval k tomu, aby pracoviště aktualizovala do konce října seznam konferencí na 

stránce http://www.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2, ze které si RSJ vybírá ty akce, 

které chce podpořit. 

b) M. Rokyta informoval o sekčním vánočním večírku, který bude v úterý 19. 12. 

c) M. Rokyta informoval, že na cestovacím účtu Progres jsou ještě nějaké prostředky na cesty 

a zvaní hostů. 

d) Dne 8. 11. bude děkanský sportovní den, výuka bude zrušena. 

e) Dne 23. 11. bude Den otevřených dveří, výuka je zrušená pouze na informatické sekci. 

Žádosti o stánky je třeba podávat přes formulář - viz mail, který poslala 16. 10. T. Bártlová. 

Přednášky sekce organizuje J. Felcman. Podrobněji se lze o organizaci DOD dočíst v Příkazu 

děkana 7/2017, https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik07.htm . 

f) M. Knobloch se dotázal na možnosti financování hostů semináře z Mechaniky kontinua ze 

sekčních prostředků. M. Rokyta odpověděl, že sekce financuje akce pořádané sekcí, semináře 

pracovišť jsou v dikci rozpočtů pracovišť. V případě význačného zahraničního hosta je 

možno požádat o financování pobytu či jeho části z prostředků Progres, standardní cestou. 

g) J. Rataj informoval o tom, že CMUC sice stále nemá IF, ale byl zařazen společností Clarivate 

Analytics, které provozuje WOS, do databáze Emerging Sources Citation Index. 

h) J. Rataj oznámil, že v souvislosti s úmrtím L. Croninové se hledá vhodný pracovník na pozici 

technického redaktora CMUC. 

 

 

Schůze skončila v 17:00 

Zapsal J. Tůma 

Doplnil M. Rokyta 

Schváleno KMS, 27. 10. 2017 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/prik07.htm

