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Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce 

13. prosince 2012 
 

 

Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16.00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj. 

 

 

Schůze byla zahájena ve 14:30. Příští schůze bude ve čtvrtek 24. ledna 2013 v seminární místnosti 

KMA, tentokrát výjimečně ve 13:00. 

 

 

1) Informace M. Rokyty z kolegia děkana: 

 

a) Public relations. Proděkanem pro PRopagaci byl jmenován s účinností od 6.12.2012 RNDr. 

Martin Vlach, Ph.D, který se tak stal osmým proděkanem MFF UK. Spolu s existujícím 

oddělením pro propagaci bude patřit do jeho působnosti také nově vznikající oddělení pro 

média a internet. Výběrové řízení na místo vedoucího tohoto oddělení již bylo vypsáno. 

b) Festival fantazie: V souvislosti s propagačními aktivitami MFF se hledají dobrovolníci, kteří 

by zájem o MFF zvýšili vhodně připraveným programem na Festivalu fantazie v Chotěboři 

počátkem července, viz http://www.festivalfantazie.cz/. Účast MFF UK na akci organizuje 

proděkan pro PR v koordinaci s Cyrilem Bromem (z informatické sekce). 

c) Úpravy univerzitních předpisů: Připravuje se několik úprav celouniverzitních předpisů, a sice 

- Změny Statutu UK (dílčí), čj. 166a/2012 

- Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní), čj. 166b/2012 

- Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí), čj. 166c/2012 

- Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), čj. 166d/2012. 

Všechny dokumenty jsou vystaveny na stránkách AS UK: http://www.cuni.cz/UK-4195.html. 

Některé změny, o kterých se dále uvažuje zejména v souvislosti s připravovaným jednotným 

grafickým stylem UK, se z hlediska MFF nejeví být příliš šťastné. Namátkou budiž zmíněna 

snaha zavést povinnost při promítaných prezentacích na konferencích uvádět logo na každém 

slidu. Připomínky k výše uvedeným materiálům je možné a vhodné zasílat prod. Rokytovi. 

        T:      do konce roku 2012. 
d) Panelisté GAČR:  Do panelu 201 byli za MFF nominováni (v uvedeném pořadí) kolegové 

Souček, Nešetřil, Hušková, Pultr, Zajíček, do panelu 402 Kopa, do panelu 403 Lachout, 

Zimmermann.  

e) OBD (databáze publikací): Při vkládání informací do systému OBD je možné vložit i celý 

článek ve formátu PDF. Vkládání přitom není povinné. Kolegium děkana MFF UK na svém 

zasedání dne 28. 11. 2012 konstatovalo, že MFF nebude stanovovat vlastní pravidlo, ale bude 

respektovat ustanovení z připravovaného opatření rektora o systému OBD, totiž že (ve 

stávajícím znění) „Vložení plného textu výsledku do systému OBD je na rozhodnutí autora. 

Autor odpovídá za to, že vložením tohoto plného textu a jeho případným zpřístupněním 

dalším uživatelům systému OBD, případně veřejnosti, nedojde k porušení autorských práv.“ 

f) OBD a Prvouk: Při vkládání článků do OBD je potřeba postupovat tak, jak je uvedeno např. 

na webových stránkách projektu PRVOUK (http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/faq.php, 

odpovědi na otázky 2 a 3), tedy podporu z něj uvést u každé publikace, a to buď formou 

výběru varianty Institucionální podpora, nebo přímo uvedením čísla projektu Prvouk P47. 

Přitom zůstává v platnosti, že do článků samotných není nutné žádné „poděkování Prvouku“ 

uvádět. 

g) Odvody: Směrnice děkana 7/2012  

 http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/dekan/2012/smer07.htm  

zavádí povinnost uskutečnit převod režie z grantu do měsíce po uzavření smlouvy o přidělení 

prostředků poskytovatelem.   

h) GAUK:  Na fakultě dochází k případům netriviálního přečerpání i nedočerpání těchto grantů. 

Na sekci matematiky tyto jevy formu extrémní nemívají, je ovšem potřeba studenty upozornit 

na to, že je dobré průběžně sledovat výpisy na IFIS WebMaileru a adekvátně a včas reagovat. 

http://www.festivalfantazie.cz/
http://www.cuni.cz/UK-4195.html
http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/faq.php
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/dekan/2012/smer07.htm


2 
 

i) Studentské fakultní granty: Bylo podáno celkem 33 projektů, všechny pouze z fyzikální sekce. 

Jejich využívání je od letošního roku podpořeno zvýšením částky na jeden projekt na cca 8-10 

tisíc Kč. Uzávěrka příštího kola je opět 15. listopadu (2013), jako každý rok.   

j) Akreditace:  Akreditační komise schválila na svém zasedání v listopadu 2012 akreditaci 

navazujícího magisterského studia všech odborných matematických oborů na příštích osm let. 

Zápis ze zasedání AK je k nahlédnutí na jejích webových stránkách, 

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani/2012.html, viz též stránky garanta 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/garant/ped/konc_mgr.shtml. K některým oborům měla 

AK připomínky:  

 Finanční a pojistná matematika: AK požaduje předložit kontrolní zprávu o 

personálním zabezpečení studijního oboru v listopadu 2016.    

 Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie: AK požaduje předložit 

kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v listopadu 2016. 

 Matematické metody informační bezpečnost: AK požaduje předložit kontrolní zprávu 

o publikační činnosti pracoviště v oboru informační bezpečnosti v listopadu 2016. 

k) Společné učitelské studium MFF a FF.  Vedení fakulty souhlasilo s tím, že budou zahájena 

jednání s Filosofickou fakultou o podpoře dvouoborového studia učitelství, kde ze strany MFF 

jde o Matematiku, a ze strany FF o některý z jazyků, a to tak, že studenti budou jako kmenoví 

vedeni na MFF. 

l) Elektronická anketa. Výsledky elektronické ankety jsou na webu v SIS. Nejlepší pedagogové 

matematické sekce dostanou v prosincové výplatě odměnu z fondu proděkana. Všichni 

pedagogové jsou nabádáni, aby využili možnosti odpovídat na slovní připomínky studentů. 

m) Doktorská stipendia. Průměrné stipendium na doktorském studiu (bráno přes všechny ročníky 

a obory) je bez grantů necelých 9 tisíc Kč a s granty cca 12 tisíc Kč. Navrhovaná úprava 

stipendií tyto průměry zvedne o téměř 500 Kč. 

n) Výběrová řízení na matematické sekci: Ve výběrových řízeních na místa docentů na 

matematické sekci, konaných 6. 12. 2012, uspěli docenti Hlávka, Lávička a Stanovský. 

Všichni jsou přijati (v souladu s platnou legislativou) na dobu neurčitou, počínaje 1. 1. 2013.  

o) Tvůrčí volno: Bylo vyhověno žádostem kolegů Zeleného (KMA) a Krýsla (MÚUK) o udělení 

tvůrčího volna na LS 2012/13. V této souvislosti se připomíná, že uživatel dobrodiní tvůrčího 

volna je povinen do měsíce po jeho ukončení podat písemnou zprávu o tom, jak tvůrčího 

volna využil.  

p) Bonusy na DPČ: Na podnět akademického senátu MFF UK byla na vedení fakulty 

diskutována otázka, zda by pracovníci pracující na DPČ neměli též dostávat stravenky, 

dovolenou a příspěvky na penzijní připojištění. Po právní konzultaci bylo rozhodnuto, že tomu 

tak nebude. Součástí DPČ bude i nadále možnost vycestovat na služební cestu (i do zahraničí), 

bude-li tato možnost explicitně zmíněna v DPČ. 

q) Vitalitas: Smlouva s pojišťovnou Vitalitas vyprší koncem března 2013. Plnění v rámci 

celoročních pojistných karet tím není dotčeno. Je vypsáno výběrové řízení na navazujícího 

poskytovatele celofakultního cestovního pojištění.  

r) Emeritní profesoři. Podle statutu UK  

 http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-UZVIIStatutUK.pdf,  

čl. 60, je možno zažádat o čestný titul emeritního profesora, pokud tento odchází z pracovního 

poměru do důchodu. Po praktické stránce je tedy vhodné o něj žádat tak, aby se udělení 

časově přibližně shodovalo s vypršením poslední pracovní smlouvy daného profesora.  

s) Výplatní pásky budou od Nového roku daleko obsažnější: bude na nich podrobný rozpis 

zdrojů složek platu a náhrad.  

t) Odměny: Z fondu proděkana sekce bude v prosincové výplatě vyplacena paušální částka pro 

všechny zaměstnance ve výši cca 35 procent souhrnného platu. Děkan MFF rozhodl, že se tak 

stane formou mimořádné odměny ze sekce. 

 

  

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani/2012.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani/2012.html
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/garant/ped/konc_mgr.shtml
http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-UZVIIStatutUK.pdf
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2) Účetní uzávěrka 

 

Členové KMS oznámili proděkanu Rokytovi očekávané stavy na účtech pracovišť k 31. 12. 2012, 

aby měl podklady pro poslední jednání Kolegia děkana v r. 2012, které je naplánováno na 27. 12. 

2012. 

 

 

3) Nová budova (pavilón) v Tróji 

 

Protože město Praha zamítlo stavbu tunelu Blanka 2 (který měl směřovat od mostu Barikádníků 

směrem pod Bulovku, částečně přes areál budov MFF UK), očekává se v nejbližší době zrušení 

stavební uzávěry v místě plánované výstavby nového pavilónu MFF UK. Jeho stavba by tak 

mohla být zahájena už v roce 2013, a dokončena (odhadem) 2014-15. Koncem ledna se z 

předběžné studie stane projekt, ve kterém už nebude možno provádět ani drobné změny. Se 

stavební studií je možno se seznámit u proděkana Rokyty, a je možno podat návrhy na drobné 

změny.         T:  15. 1. 2013 

 

Na kolegiu bylo v diskusi doporučeno prověřit kvalitu plánované akustické izolace pracoven, a to 

případně i formou konzultace se specializovanou projekční kanceláří. Z podnětů, které zazněly na 

KMS či těsně po jeho skončení, je možno jmenovat: 

 

 V pavilónu by mohla být místnost pedagogů, kteří v budově nebudou sídlit trvale, ale 

budou tam jezdit za výukou. 

 Důležitá je otázka dobré klimatizace velké posluchárny, která je celá prosklená. 

 Ve velké posluchárně jsou lavice navrženy pro příliš mnoho studentů sedících vedle 

sebe; sedí-li někdo uprostřed, bude se namáhavě dostávat dovnitř nebo ven. 

Posluchárně by jednoznačně prospělo více uliček, které by umožnily snazší přístup k 

místům v lavicích, a to i za cenu nepatrného snížení počtu míst k sezení. 

 

Na matematické sekci se nenašla žádná skupina, která by o přesun do nového pavilónu v Tróji 

projevila zájem. Stanovisko sekce, vyjádřené konsensem na této schůzi KMS, i nadále je, že 

v zájmu vzájemné komunikace a netříštění sekce je vhodnější se zajímat o využití objektů 

v blízkosti Sokolovské 83. Byla také diskutována teoretická možnost konverze některých učeben 

na pracovny s tím, že do nové budovy v Tróji by se přemístila část výuky. Padl také návrh otevřít 

v budoucnu otázku efektivity využití prostor, které má sekce k dispozici. 

 

 

4) Nová metodika hodnocení Vědy a výzkumu připravovaná Radou vlády pro výzkum, vývoj a  

inovace.  

 

Jde o návrh tzv. Metodiky 2013, která, bude-li schválena, vstoupí v platnost nejdříve pro rok 2014, 

s definovanými přechodnými opatřeními, a pětiletým obdobím, za které se vědecké výkony budou 

hodnotit. Hlavním rysem návrhu je zavedení tří pilířů hodnocení: 

 

i) 75 procent financí bude rozdělováno podle článků (bodování dle RIV, s tím, že role 

špičkových časopisů by neměla být tak výrazná, jako je tomu dnes) a monografií (bez 

návaznosti na body, pomocí hodnocení peer review); 

ii) 10 procent financí bude přidělováno za excelenci: bude hodnoceno komisionálně; 

výsledky musí být v RIV, ale nemusí to být výsledky s velkým počtem bodů, hodnotit se 

bude například i zisk grantů ERC, atd;  

iii) 15 procent financí bude přidělováno za aplikační výsledky (průmyslový vzor, spolupráce 

s praxí, TAČR apod.).   
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5) Různé 

 

a) M. Rokyta seznámil členy KMS s tím, že se uvažuje se o koupi koncertního křídla do 

refektáře na Malé Straně. Jednání s rektorátem úspěšně konvergují.  

b) J. Bečvář se tázal na stav problému výuky studentů. M. Rokyta odpověděl, že výuka 

doktorandů (a výjimečně též studentů magisterského studia) je zmíněna v zápise z Kolegia 

děkana (bod 2, m), ii) zápisu z KD ze 17. 10. 2012  -  zápisy jsou na adrese 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/kolegium/ ) kde byla potvrzena platnost 

pravidla, že každý učící student musí mít s MFF navázaný pracovně-právní vztah (formou 

DPP). Platí silné doporučení, aby rozsah této výuky nepřesáhl, až na dobře zdůvodněné 

výjimky schválené školitelem a sekčním proděkanem, 4 hodiny týdně. Učící student musí 

také předem souhlasit s výší svého úvazku. Platba za výuku bude probíhat paušální 

platbou v rámci DPP a dále jako dříve formou stipendia v závislosti na odučených 

hodinách. 

c) T. Cipra: Nizozemská panovnice Beatrix udělila prof. Marii Huškové titul "důstojník 

Řádu oranžsko-nassavského" za její mimořádné vědecké výsledky a dlouholetou 

spolupráci s nizozemskými odborníky. Prof. Hušková převzala vyznamenání z rukou 

velvyslance Nizozemského království v pátek 30. listopadu 2012 v refektáři malostranské 

budovy MFF UK.  

d) T. Cipra: Dne 13. 12. 2012 proběhlo v Karolinu slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

diplomových prací v oboru PMSE pro rok 2012. Katedra KPMS děkuje firmě RSJ, a.s., 

jako jedinému sponzorovi této soutěže.  

e) T. Cipra, M. Rokyta: Na prvních sedmi místech soutěže Analytics Challenge vypsanou 

softwarovou firmou Avast, a.s. ve spolupráci s několika vysokými školami v ČR se 

umístilo pět studentů oboru FPM a PMSE (mj. první a druhé místo). Soutěž se týkala 

práce s reálnými daty uvedené firmy a celkem se jí zúčastnilo 31 studentů z českých 

vysokých škol.  

f) T. Cipra se otázal, zda je matematická sekce připravena na výuku studentů navazujícího 

Mgr. studia v angličtině, pokud se přihlásí. M. Rokyta slíbil tuto otázku konzultovat s 

garantem M. Kulichem. 

g) A. Drápal připomněl, že se 12. 12. 2012 od 18:00 v posluchárně M1 uskutečnila akce 

6k60 (6 osobností hovoří k 60 letům MFF). Viz http://skas.mff.cuni.cz/?p=1285.  

h) A. Drápal uvedl, že v česko-slovenské soutěži studentských prací KEYMAKER, která 

tradičně doprovází Mikulášskou kryptobesídku, se na prvých třech místech umístili 

studenti MMIB MFF UK.  

i) A. Drápal položil dotaz jak rozumět skutečnosti, že o budoucnosti časopisu AUC se 

hovořilo na kolegiu děkana (viz zcela poslední bod zápisu z KD ze dne 14. 11. 2012 na 

adrese http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/kolegium/) a ještě ne na kolegiu sekce. 

Odpověď proděkana zněla, že čeká na to, až se s problematikou seznámí fyzikální sekce a 

vyjádří se k ní (což vyžaduje delší čas, protože časopis na této sekci není téměř znám), a 

poté bude věc předložena k diskusi i KMS případně sekční veřejnosti.  

 

 

 

Schůze byla ukončena v 17:40. 

 

 

zapsal: A. Drápal 

doplnil: M. Rokyta 

schváleno KMS: 21. 12. 2012 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/kolegium/
http://skas.mff.cuni.cz/?p=1285
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/kolegium/

