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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

15. října 2015 
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, J. Bečvář (za J. Robovou), P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic,  

  J. Rataj, J. Tůma. 

Hosté:   Petr Kaplický (garant programu Matematika, k bodu č. 1). 
 

Jednání bylo zahájeno ve 14:05 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi 

minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 12. listopadu 2015 ve 14:00 hod. v seminární 

místnosti KMA.  

 

1. Studijní záležitosti (informace M. Rokyty a P. Kaplického, úkoly) 

a) Studijní plány pro doktorandy budou nově pouze v elektronické formě, proděkan 
Kolman rozešle mailem podrobnější informaci. 

b) M. Rokyta připomněl, že termín na aktualizaci složení rigorózních komisí stanovil 
minule na 31. 10. 2015, že však jde o interní termín matematické sekce, který je 
možno relaxovat. Za důležitější považuje, aby se revidovala nejen složení komisí, ale 
i požadavky k rigorózní zkoušce a literatura.  

c) Pro informaci sdělil M. Rokyta, že proděkan Kolman vyzval k aktualizaci tzv. 
“Doktorské Karolinky” (brožura „Studijní plány doktorského studia“, aktualizovaná 
naposledy v r. 2010, viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/phd2010.pdf), 
a to do konce listopadu. Proces změn tohoto dokumentu bude koordinovat M. Rokyta 
z pozice garanta doktorského programu Matematika, v součinnosti s garanty 
doktorských oborů resp. předsedů RDSO.          T:   30. 11. 2015 

d) Nová rada doktorského programu Matematika dosud nebyla rektorátem jmenována, 
i když jsme o to požádali již na jaře. Jako důvod bylo v mailu z příslušného odboru 
rektorátu ze dne 23. 9. uvedeno, že „ÚVT [Ústav výpočetní techniky UK - pozn. M. R.] 
je plně vytížen, takže nám nemůže nastavit možnost hromadného tisku, takže musím 
vše tisknout jednotlivě, což je velmi časově náročné a pracovní vytížení je veliké.“ 
Vytíženost ÚVT i pracovní vytížení příslušného odboru UK ohledně tisku odvolacích 
a jmenovacích dekretů zřejmě trvá, neboť na situaci se od té doby nic neměnilo. 

e) M. Rokyta rozeslal členům KMS návrh upraveného textu propagační brožury o studiu 
matematiky. Akutní úkol – provést kontrolu správnosti a připomínky poslat M. 
Rokytovi do pondělního poledne.           T:  19. 10. 2015, 12:00 

f) UK bude od nynějška přerozdělovat peníze za zapsané studenty jiných fakult (tj. 
např. když si náš student zapíše výuku na jiné fakultě) již na úrovni tvorby rozpočtu 
fakult. Na smlouvy o konání výuky konané pedagogy jiných fakult (tj. například, když 
naši pedagogové učí na FSV nebo PřF) to vliv mít nebude. 

g) Komise pro studentskou anketu hlasováním (8:3) rozhodla, že anketa bude již od 
příštího semestru prováděna opět elektronickou formou prostřednictvím SIS, nyní 
jsou diskutovány formulace otázek. 

h) Kolegium děkana se sešlo s představiteli Katedry jazykové přípravy, vedoucími 
didaktických kateder a garanty didaktických oborů nad tématem výuky angličtiny 
a konstatovalo následující:  

i. Návrh nižší úrovně zkoušky pro studenty učitelství byl odmítnut vedoucími 
didaktických kateder i garanty didaktických studií jako neopodstatněný. 

ii. Studenti, vyžadující u jazykové zkoušky (a obecně u jakékoliv zkoušky či 
zápočtu resp. písemky atd.) úlevy z důvodů jakýchkoli zdravotních omezení, 
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musí postupovat podle opatření rektora UK č. 9/2013 „Standardy podpory 
poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na 
Univerzitě Karlově v Praze“, viz http://www.cuni.cz/UK-5297.html, kde se 
v čl. 3, odst. 3 říká: „Student či uchazeč o studium se speciálními potřebami, který 
v průběhu studia využívá nástrojů podpory uvedených v čl. 4 [například i úlev 
u zkoušky (pozn. M. R.)], je povinen se prostřednictvím příslušného studijního 
oddělení evidovat v informačním systému Univerzity a absolvovat funkční 
diagnostiku.“ Informaci o tom, že student vyžaduje zvláštní péči nebo úlevy, se 
tak pedagog dozví buď ze studijního oddělení, nebo od osoby, která má tyto 
studenty na starosti (kol. Krump). Není tedy např. možné, aby student přinesl 
potvrzení o svých různých dysfunkcích až rovnou na zkoušku, na které vyžaduje 
úlevy. 

iii. Přijímací zkouška z angličtiny pro studenty doktorského studia bude 
zachována, může být nahrazena doložením dosažené úrovně B2, a to i 
u zahraničních studentů. 

i) Fakulta byla po předchozí neoficiální zprávě již i písemně informována o přerušení 
projednávání akreditace habilitačního řízení pro obor Didaktika a historie 
matematiky a informatiky. Důvodem bylo zejména nedostatečné personální odborné 
zajištění. Fakulta zareaguje na připomínky Akreditační komise a podá obratem 
upravenou žádost. 

j) Na KMS proběhla diskuse o výuce konané v anglickém jazyce:  
i. P. Kaplický informoval o problémech se studenty z výměny Erasmu – stává se, 

že si zapisují předměty, na něž nejsou dostatečně připraveni. Bylo by vhodné 
zavést lepší kontrolu sestavování studijních plánů studentů Erasmus na 
úrovni garantů studia a koordinátorů smluv Erasmu. 

ii. V magisterském studiu jsou na matematice tři angličtí studenti, na KPMS je 
kvůli nim většina výuky vedena v AJ. Členové KMS se po diskusi shodli na 
tom, že v Mgr. studiu je možné vyučovat v anglickém jazyce případně i velkou 
většinu předmětů. Některé z těchto předmětů je možno určit už při jarní 
tvorbě Karolinky na následující akademický rok tím, že je jim rovnou přiřazen 
jazyk výuky „angličtina“. U jiných předmětů (např. u těch, kde je 
pravděpodobná přítomnost cizojazyčných studentů) je možno zvolit 
kombinovaný jazyk výuky „čeština, angličtina“. Změna jazyka na „angličtina“ 
by však v tomto případě měla být provedena co nejdříve. Shoda mezi členy 
KMS panuje i v tom, že již jednou nastavený jazyk výuky by se neměl 
v průběhu semestru měnit. Za přítomnosti i českých studentů je však možno 
učit „částečně dvojjazyčně“, tj. například anglickou přednášku doprovázet 
informací o české terminologii a  částečně česky vedenou diskusí. 
Předpokládá se také, že u zkoušky se pedagog bude bavit s českými studenty 
česky atd. 

iii. Diskuse ohledně zavedení paralelního anglického bakalářského 
matematického oboru nebyla ukončena a bude pokračovat poté, co proděkan 
M. Rokyta rozešle v této záležitosti členům KMS více údajů. 

 

2. Personální záležitosti 

a) Prodlužování pracovních poměrů: 
i. M. Rokyta v dohledné době připraví a rozešle členům KMS nový formulář pro 

prodlužování PP, na jehož existenci se KMS shodlo již před prázdninami, jehož 
tvorbu však proděkan pozdržel i kvůli souběžně probíhajícím diskusím 
o prodlužování PP na půdě KD a VR. Na všech vyjmenovaných grémiích panuje 
rámcová shoda v tom, že zejména před koncem prvního případně i druhého 
asistentského období by měla následovat přísnější kontrola toho, zda daný 
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odborný asistent plní podmínky pozice typu „tenure track“ a že by 
prodlužování takových smluv mělo být vždy pečlivě zvažováno.  

ii. Na prosincové schůzi KMS budou projednány žádosti o prodloužení PP, které 
končí nejpozději k  30. 9. 2016. V návaznosti na nový formulář žádá M. Rokyta 
vedoucí pracovišť, aby připravili tyto žádosti do konce listopadu. 
                 T: 30. 11. 2015 

b) T. Jančák informoval o novele zákona o dani z příjmu – příspěvek zaměstnavatele na 
jiné životní pojištění než to, týkající se dožití a úmrtí, bude nutno dodanit. Příklad: 
přispívá-li zaměstnavatel na pojistku zaměstnance částkou 1000 Kč, z toho 200 Kč je 
pojištění na dožití a 800 Kč kapitálové pojištění, bude zaměstnanci oněch 800 Kč 
dodaněno (jako odměna). V důchodovém připojištění nejsou změny. 

c) V průběhu listopadu 2015 proběhnou na KMS 4 konkursy na místa docentů (3x KA 
a 1x KDM), složení komisí navrhne děkanovi M. Rokyta. 

 

3. Provozní záležitosti 

a) Děkan může počínaje 1. 1. 2016 podepisovat darovací smlouvy pro fakultu do výše 
300 tis. Kč (dosud to bylo 100 tis. Kč). 

b) Havárie odpadní vody v suterénu byla pojistnou událostí, nárokujeme náhradu 
škody. Zprovoznění místností se odloží, vše by však mělo být v pořádku v řádu 
jednotek týdnů. Rozsah škod naštěstí není nijak zásadní, podlahové krytiny i zdi není 
potřeba nijak měnit, stačilo je vysušit. Újmu zaznamenaly pouze některé kusy 
nábytku. 

c) Nová budova v Troji: v současné chvíli jsme ve stádiu konkursního řízení na 
zhotovitele. Budova by měla být hotova do konce roku 2017, počítá se se zahájením 
výuky v ní počínaje únorem 2018. 
 

4. Různé 

a) Krádež dvou kol na dvoře karlínské budovy, která proběhla před prázdninami, byla 
uznána jako pojistná událost a oba dotčení pracovníci byli pojišťovnou odškodněni. 

b) B. Opic se dotázal na kontrolu nedovoleného parkování aut podél chodníku před 
vjezdem do dvora – provádí vrátný, ale někdy nelze parkujícího řidiče dostihnout 
a zjednání nápravy je obtížné – v extrémních případech voláme odtahovou službu, 
není to však nijak rychlé ani operativní řešení. 

c) J. Tůma informoval o jednání pracovní skupiny UK pro vnitřní hodnocení výuky – 
organizace není dobrá a termíny na vyjádření k zásadním otázkám jsou šibeniční.  

d) Vánoční večírek matematické sekce se uskuteční 17. 12. 2015 od 18:00 
v prostorách karlínské knihovny. Všichni zaměstnanci a doktorandi sekce, jakož 
i naši emeritní kolegové, jsou srdečně zváni.  
 
 
 
 

Schůze byla ukončena v 16:15 hodin. 
Zapsal: J. Rataj 
Doplnil: M. Rokyta  
Schváleno KMS: 21. 10. 2015 


