Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce
9. ledna 2020
Přítomni:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. 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 20. února 2020 od 14:00 v seminární
místnosti KMA. Termíny dalších schůzí KMS v letním semestru jsou 19. března, 23. dubna,
21. května, 18. června vždy ve 14:00 s tím, že 23. dubna a 18. června bude možná nutné
posunout začátek až na 15:00; není také vyloučeno, že v dubnu může být mimořádná schůze
věnovaná rozpočtu MS.
1. Studijní záležitosti
a) K 1. lednu 2020 byli všichni studenti doktorského studia převedeni do nových studijních
programů, zbývající 2 studenti z oboru 4M4 budou v dohledné době převedeni do
studijního programu P4M9, který je nástupnickým programem pro obor 4M4. Následně
proděkan pro koncepci studia V. Kuboň požádá rektora UK o zrušení „starých“
oborových rad doktorského studia (včetně tzv. velké oborové rady starého programu
Matematika), poté budou již pracovat jen nové oborové rady.
b) Osobní příplatky garantů zanikajících doktorských studijních oborů budou vypláceny
do té doby, než budou garanti odvoláni dopisem rektorem UK. V případě souběhu
funkce „starého“ garanta zanikajícího doktorského oboru a „nového“ garanta vzniklého
doktorského programu se po tuto dobu vyplácí jeden, a to vyšší z obou příplatků.
c) Kolegium děkana diskutovalo na své lednové schůzi o příplatku 1 000 Kč ke stipendiu
pro studenty doktorského studia za úspěšné složení zkoušky z angličtiny; uvedený
příplatek diskriminuje zahraniční studenty, kteří tuto zkoušku neskládají. Kolegium
děkana se shodlo na tom, že stipendium za zkoušku z angličtiny nebude vypláceno,
současně dojde k paušálnímu navýšení měsíčního stipendia v doktorském studiu pro
všechny doktorandy v českém i anglickém programu, a to takto: v 1. ročníku bude
stipendium navýšeno o 500 Kč z 10 500 Kč na 11 000 Kč a ve 2. ročníku o 1 000 Kč
z 11 500 Kč na 12 500 Kč. Navýšení stipendií v doktorském studiu vstoupí v platnost
od vydání opatření studijního proděkana F. Chmelíka.
d) M. Rokyta připomněl včasné uzavírání dohod se studenty, kteří povedou výuku v letním
semestru. Dohody je třeba uzavřít před zahájením výuky; zodpovídají vedoucí
pracovišť. Platba bude provedena z účtu 300-01/300PROV.
e) V letním semestru 2019/2020 bude nahrávána matematická přednáška J. Spurného
s názvem Vybrané partie funkcionální analýzy (kód NMMA342).
2. Věda a výzkum
a) Národní akreditační úřad pro vysoké školství schválil akreditaci habilitačních řízení
v oboru Didaktika a historie matematiky a informatiky na MFF UK na dobu 10 let od
nabytí právní moci rozhodnutí (oznámení o rozhodnutí bylo odesláno 19. 12. 2019).
Děkan MFF vydá opatření, kterým budou specifikovány minimální požadavky pro
habilitace v uvedeném oboru.
b) Ing. Lanková prostřednictvím e-mailu upozornila, že do 15. 1. 2020 lze provádět
převody z grantových účtů; překročené grantové rozpočty se budou sanovat z účtu
sekce a budou zohledněny při tvorbě nových rozpočtů pracovišť.
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c) Dne 13. 1. 2020 odpoledne proběhnou v seminární místnosti KAM videohovory se
3 zahraničními zájemci o pozici hostujícího profesora, následné výběrové řízení bude
14. 1. dopoledne.
d) Dne 8. 1. 2020 úspěšně absolvovali habilitační přednášky před VR MFF UK kol.
M. Pešta a T. Mančal (z fyzikální sekce).
3. Provoz a rozvoj
a) M. Rokyta informoval, že byl opraven ucpaný svod odpadu v zadním traktu karlínské
budovy (ulice Pobřežní).
b) Od 1. ledna 2020 platí na MFF rozpočtové provizorium, v jehož rámci je na pracovištích
povoleno čerpat 1/15 provozních prostředků v roce 2019. Proděkan Rokyta upozornil,
že se v rámci sekce posuzuje 1/15 provozních prostředků celé matematické sekce za rok
2019, jde tedy o rozumnou měsíční částku, a doporučuje spolu s hospodářským
oddělením neodkládat potřebné provozní výdaje na pozdější období. Nelze však
realizovat investiční výdaje, jedině na explicitní povolení od tajemníka MFF.
Rozpočtové provizorium je upraveno příkazem děkana č. 8/2019, viz
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-8-2019.
c) M. Rokyta upozornil na směrnici děkana č. 15/2019 o oběhu dokladů na MFF UK, viz
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-15-2019. V příloze této směrnice je v tabulkách zpracován
přehled dokladů (účetních, studijních i personálních) se stručným popisem pracovního
postupu a s uvedením, kdo postup provádí, včetně důležitých termínů. V případě
uzavírání dohod o pracovní činnosti či o provedení práce je stanoveno, že dohody musí
být podepsány nejpozději 5 pracovních dnů před účinností, výjimečně v den realizace
práce (typicky u dohod s externisty na jednorázové přednášky).
d) M. Rokyta informoval o výsledcích výběrového řízení na umělecké dílo, které mělo být
umístěno před novým pavilonem v Troji. Celkem byly podány 3 návrhy, z nichž žádný
nebyl vybrán k realizaci. Výběrová komise navrhla vypsání nové soutěže ve spolupráci
s Galerií hlavního města Prahy. Vedení fakulty teprve rozhodne, co se bude dít dál.
e) V úterý 14. 1. 2020 se v karlínské budově MFF uskuteční krajské kolo Matematické
olympiády kategorie A pro Prahu a Střední Čechy.
4. Personální problematika
a) KMS diskutovalo o změně interního rozpětí tarifů na matematické sekci (viz příloha
tohoto zápisu) v souvislosti s novým mzdovým předpisem UK, který platí od 1. 1. 2020.
Tarifní platy sekretářek na matematické sekci se nově stanovují na 22 tis. Kč měsíčně
ve mzdové třídě 4, kde je rozmezí tarifu dané mzdovým předpisem UK ve výši 19,6–
26,8 tis. Kč měsíčně. Stanovení osobních příplatků zaměstnanců je v kompetenci
vedoucích pracovišť.
b) Od 1. 1. 2020 nastoupila na fakultu Ing. Irena Vaňatová, která má na starosti granty
pracovníků matematické sekce, jejím pracovištěm je Katedra numerické matematiky.
Pracovna Ing. Vaňatové je ve 4. patře, pracovna K410 (telefonní linka 3123, e-mail
vanatova@karlin.mff.cuni.cz). Grantové záležitosti je možné s ní projednat v úředních
hodinách (úterý – celý pracovní den; pondělí, středa a čtvrtek – dopoledne), případně
po domluvě v jiném čase. Termín schůzky je vhodné s ní domluvit předem.
c) Vedoucí pracovišť matematické sekce oznámili doc. Rokytovi návrhy na konkurzy na
pozice: oborný asistent (1KMA, 1KDM, 1KPMS, 1MÚUK) a akademický
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vědecký pracovník (1KA). V případě pozice na KDM jde o opakování výběrového
řízení, které minule neskončilo nástupem vítězného pracovníka, v případě pozice na
KPMS jde o opakování výběrového řízení, na které se minule nikdo nepřihlásil.
Kolegium sekce projedná tyto návrhy na své únorové schůzi.
d) Od 1. 1. 2020 nabyl platnosti nový Řád výběrového řízení UK (https://cuni.cz/UK8898.html), kterým se budou řídit všechna nově vypsaná výběrová řízení. K novým
požadavkům zejména patří:
 vyvěšení oznámení o výběrovém řízení na webových stránkách UK, resp. fakulty
(univerzitní stránky budou obsahovat odkazy na oznámení na stránkách fakult)
a povinně též na dalších webových stránkách (např. Mathjobs, ResearchJobs), a to
současně s hlavním inzerátem;
 přihlášky, které zjevně (citace z přepisu) nesplňují podmínky výběrového řízení,
může předseda komise vyřadit, o vyřazení v nejednoznačných a sporných případech
rozhodne komise;
 oznámení musí být vždy zveřejněno v českém i anglickém jazyce;
 součástí inzerátu musí být název pozice a pracoviště, které danou pozici vypisuje
(výjimku v uvedení jediného pracoviště mají pozice postdoků přijímaných v rámci
projektů OP VVV);
 výběrové řízení je dvoukolové (do výše úvazku 0,4 však není druhé kolo povinné),
v prvním kole komise projedná materiály uchazečů a provede výběr uchazečů do
druhého kola; součástí druhého kola je zpravidla pohovor s uchazečem (v případě
vedoucích pozic je pohovor povinnou součástí); pohovor může být realizován
elektronicky – například ve formě videohovoru;
 součástí zápisu komise o výběrovém řízení je stanovení pořadí uchazečů včetně
zdůvodnění jejich silných a slabých stránek; uchazeč má právo být s tímto
hodnocením seznámen, pokud o to požádá.
5. Různé
a) Nové nastavení mezd od 1. 1. 2020 dodají M. Rokytovi k podpisu vedoucí pracovišť
nejpozději do 15. 1. 2020.
b) Na dotaz J. Robové ohledně prodlužování zaměstnaneckých smluv končících do
02/2021 odpověděl M. Rokyta, že podklady k prodloužení je třeba dodat do konce
března 2020, viz zápis č. 4 ze schůze KMS v prosinci 2019.
c) Proběhla krátká diskuze k dotazu J. Rataje, jak je to s vypisováním výběrových řízení
na pozici docenta v případě nedávno habilitovaných pracovníků. Dle právního výkladu
UK musí být na každou pozici vypsáno výběrové řízení (s výjimkou pozice, kterou již
pracovník zastává – to je ono tzv. prodlužování smluv), do kterého se může přihlásit
kdokoliv a výsledek výběrového řízení nelze předem predikovat. Je možné, že díky
povinném vypisování i těchto inzerátů v obou jazycích a na mezinárodních serverech,
naroste počet uchazečů o dané místo.
Schůze byla ukončena cca v 16:00
Zapsala: J. Robová
Upravil a doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 20. 01. 2020
Příloha: Dokument „TARIFNÍ MZDY ZAMĚSTNANCŮ MATEMATICKÉ SEKCE, FUNKČNÍ
PŘÍPLATKY“ ve verzi z ledna 2020.
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