Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce
20. února 2020
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
V. Dolejší

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 19. března 2020 od 14:00 v seminární
místnosti KMA.
1. Studijní agenda
a) Anketa byla uzavřena 19. 2., vyhlášení nejlepších vyučujících se bude konat 4. 3. po
Strouhalovské přednášce.
b) Výběr specializace bude v nové akreditaci řešen podobně jako výběr zaměření
v bakalářském studiu: pomocí předmětů s danou sadou korekvizit určujících
specializaci (u nás se týká Mgr. studijního programu PMSE v nové akreditaci).
c) Harmonogram akademického roku 2020/21: zahájení výuky bude pravděpodobně již
29. 9., den otevřených dveří 26. 11., v lednu opět pouze jeden týden výuky..
d) Do knihovny se již nebude odevzdávat fyzický výtisk diplomové práce (stejně jako se
již neodevzdává výtisk bakalářské práce), odevzdávat se tedy budou 2 výtisky.
2. Věda a výzkum
a) Byla vydána směrnice děkana 2/2020 o habilitaci v didaktických oborech, viz
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/smernice-dekana-c-2-2020. Je vyžadováno 15 publikací, z toho 3 v časopisech
s IF nebo v časopisech, které jsou považovány za stejně kvalitní.
b) Dochází k redukci finanční podpory projektů SVV, za MFF jde o částku cca 3 mil. Kč
(změna metodiky na straně MŠMT, kterou převzala UK).
c) V souvislosti s auditem uznatelných nákladů upozorňuje hospodářské oddělení na
výklad pojmu „aktivní účast na konferenci“ pro účely financování cest z grantů GAČR:
nutná je nějaká forma příspěvku (přednáška, poster). V případě neaktivní účasti není
možné proplatit účastnický poplatek z prostředků GAČR. Do zprávy o cestě je obecně
nutné uvádět data konference. Financování z jiných zdrojů se tyto požadavky netýkají.
Prostředky projektu Progres lze použít na dofinancování konferenčních poplatků, které
nelze proplatit z grantu.
d) Nominační materiály k monografiím do soutěže RUK je třeba dodat do 17. 3.
e) Interní termín přihlášek do Fondu mobility je 24. 3.
f) M. Rokyta předběžně referoval o podmínkách projektu „Igráček“. V dubnu až květnu
by se mělo vědět, jestli UK dostala prostředky a na kolik dílčích projektů. Následovat
bude podávání návrhů z MFF, začátek řešení bude cca v březnu 2021.
g) M. Rokyta předběžně informoval o operačním programu OP JAK („Jana Ámose
Komenského“), který bude nástupcem projektů OP VVV cca na období 2021 až
2025+2. Není vyloučeno, že kvůli zdržení jednání s Evropskou komisí lze očekávat
první relevantní výzvy možná až v roce 2022.
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3. Provoz a rozvoj
a) Výše příspěvku ze sociálního fondu na důchodové připojištění se zvedá od 1. 4. na 2000
Kč měsíčně.
b) Fakulta získala kolaudační souhlas na nový pavilon IMPAKT v Troji. Pavilon zatím
není veřejnosti otevřen, do plného provozu bude uveden počínaje ZS 2020/21.
c) Mezi větší stavební akce na MFF se za MS dostala rekonstrukce seminární místnosti
KA.
d) Příprava rozpočtu: 29. 2. uzávěrka vkládání publikací do OBD (publikace již není třeba
dodávat v tištěné podobě), 17. 3. termín odevzdání materiálů pro hodnocení pracovišť
MS.
4. Personální záležitosti
a) Jarní konkurzy:
 Vedoucí pracovišť KMA a MÚUK.
 OA na KDM, třída AP2, s úvazkem 1,0 v oboru didaktika matematiky, nástup
od 1. 10. 2020 nebo po dohodě.
 OA na KPMS, třída AP2, s úvazkem 1,0 v oboru ekonometrie, optimalizace,
operační výzkum nebo finanční matematika nástup od 1. 9. 2020 nebo po
dohodě.
 OA na MÚUK, třída AP2, s úvazkem 1,0 v oboru geometrie, zaměření globální
analýza nebo diferenciální geometrie, nástup od 1. 9. 2020 nebo po dohodě.
 OA na KMA, třída AP2, s úvazkem 1,0 v oboru matematická analýza se
zaměřením obyčejné diferenciální rovnice, nástup od 1. 9. 2020 nebo po dohodě,
předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce.
 AVP2 na KA, třída VP2, s úvazkem 1,0 na 2 roky v oboru algebra, logika nebo
teorie čísel, nástup od 1. 7. 2020 nebo po dohodě. AVP bez garance tarifu MS.
M. Rokyta poté členům kolegia referoval o vývoji počtu pozic garantovaných sekcí
v období posledních téměř 8 let, kdy vykonával funkci proděkana. Statistika je
k dispozici, v zásadě lze říci, že se počet garantovaných pozic na jednotlivých
pracovištích od roku 2012 změnil zanedbatelně, spíše lze pozorovat mírný pokles.
b) Tzv. sick days, zavedené na podzim 2019 rektorátem, jsou k 31. 1. zrušeny, rektorát
místo nich zavádí tzv. dny osobního rozvoje (5 dní do roka), viz směrnice děkana
3/2020, https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-asmernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2020
5. Různé
a) Podklady pro výroční zprávu pracoviště dodají M. Rokytovi do 10. 3.
Schůze byla ukončena cca v 16:30
Zapsal: D. Stanovský
Upravil a doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 28. 2. 2020
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