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Zápis č. 7 ze schůze Kolegia matematické sekce 

23. března 2017  

 

 

 
Přítomni:    M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. 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 13. dubna 2017 od 14:00 v seminární místnosti 

KMA.  

 

1. Věda a výzkum 
 

a) M. Rokyta informoval, že zpracoval výkony pracovišť matematické sekce pro tvorbu rozpočtu 

na rok 2017, a stručně seznámil přítomné s vývojem výkonů pracovišť za několik posledních 

let. Vyzval také ke kontrole jím zpracovaných údajů (které zároveň zaslal mailem). 

b) M. Rokyta sdělil, že bylo zveřejněno zpracování RIV bodů, tzv. „H15“, i tabulky s rozpisem 

přídělu institucionálních vědeckých prostředků na jednotlivé VŠ a jejich fakulty. Ačkoliv tyto 

údaje stále ještě obsahují zásadní chyby (zejména v započítávání publikací za rok 2014), 

vedení UK v tomto okamžiku neplánuje proti tomuto výsledku podat odvolání, neboť 

celkovou chybu v rámci UK odhaduje pouze na cca 1%.  MFF by měla obdržet z prostředků 

za vědu cca o 9 mil. Kč méně než vloni, avšak na druhou stranu získala projekty Primus v 

přibližně stejné výši. Celková částka, kterou by MFF za vědu měla získat je odhadována na 

313 mil. Kč bez bonifikací a bonusů. Způsob dělení mezi jednotlivé sekce MFF vzhledem k 

nespolehlivosti aktuálních dat ještě není stanoven, ani výše finančních prostředků 

přidělovaných za výuku dosud není známa. 

c) M. Rokyta upozornil, že podle nové zadávací dokumentace GAČR pro projekty se začátkem 

řešení v roce 2018 je u všech typů projektů možno žádat o režii ve výši 20 % celkových 

uznaných neinvestičních nákladů (tj. včetně kofinancovaných částek), zatímco dosud byla 

režie počítána pouze z dotace požadované od GAČR. Podle směrnice děkana 1/2014 jsou 

zaměstnanci povinni plánovat režii v této maximální povolené výši. 

d) M. Rokyta informoval, že z deseti návrhů projektů GAUK podaných v loňském roce v 

kategorii B-MAT bylo pět přijato k financování, což je nadprůměrně vysoká úspěšnost. Přesto 

M. Rokyta apeloval na to, aby bylo podáváno více návrhů projektů GAUK. 

e) Vzhledem k nižším poplatkům za časopisy, které čekají matematickou sekci v tomto roce, je 

letos vhodná doba pro nákup knih. M. Rokyta požádal vedoucí pracovišť, aby o tom 

informovali zaměstnance. Podněty na nákup knih je možno posílat vedoucí karlínské 

knihovny R. Cibulkové, která je s M. Rokytou domluvena na mechanismu financování těchto 

nákupů, pokud budou shledány rozumnými. 

f) Na projektech specifického výzkumu bude ze stejného důvodu jako v předchozím bodě 

(snížený příspěvek ze SVV na knihovnu) v tomto roce k dispozici více finančních prostředků 

na stipendia než vloni (SVV řešitele Stanovského má tak na stipendia k dispozici cca 930 tis. 

Kč místo loňských 540 tis. Kč, SVV řešitele Kaplického cca 1300 tis. Kč místo loňských cca 

840 tis. Kč, a SVV řešitelů Hlávky a Huškové cca 750 tis. Kč místo loňských cca 600 tis. Kč). 

V souvislosti s tím bylo rozhodnuto zvýšit studentům stipendium za výuku z 1500 Kč na 2000 

Kč měsíčně za jedno cvičení (celkem tedy z 6000 Kč na 8000 Kč za semestr za jedno cvičení). 

g) Ve čtvrtek 13. dubna navštíví Prahu prof. Cédric Villani, nositel Fieldsovy medaile a mnoha 

dalších ocenění. V 10:30 přednese přednášku Of particles, stars and eternity v posluchárně 

M1 na MFF UK a v 16:00 přednese přednášku Of triangles, gases, prices and men v Modré 

posluchárně Karolina (inaugurační přednáška v sérii přednášek Bernarda Bolzana 

organizovaných Učenou společností ČR). 
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2. Studijní problematika 
 

a) M. Rokyta informoval, že v pedagogické radě byla zahájena diskuse o sylabech prvního 

dvouletí studia Obecné matematiky jakožto první diskusní téma v procesu přípravy nové 

akreditace. Je plánováno ustanovit pracovní skupiny, které provedou kritickou revizi sylabů 

jednotlivých povinných předmětů. Na téma nové akreditace je rovněž připravována diskuse na 

karlínském fóru. 

b) J. Tůma informoval o jednání Rady pro vnitřní hodnocení UK konaném dne 22. 3. Uvedl, že k 

30. 9. UK podá žádost o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání, které pokrývají vše, co 

se učí na MFF. O institucionální akreditaci proběhnou kulaté stoly dne 10. 4. v 10:00 v Malé 

aule a dne 26. 4. v čase a místě, které budou upřesněny později. Pokud UK institucionální 

akreditaci získá, měla by RVH začít schvalovat akreditace studijních programů jednotlivých 

fakult na jaře 2018. Podle standardů připravovaných rektorátem by měl být maximální počet 

studentských prací vedených jedním pracovníkem omezen na 20 (z toho max. 15 diplomových 

prací a max. 10 disertací). Garant základního teoretického předmětu by se měl podílet na 

výuce alespoň 30 %. Rektorát rovněž zamýšlí převzít doporučené postupy Národního 

akreditačního úřadu. J. Tůma připraví materiál poukazující na komplikace, které toto vyvolá. 

Je plánováno, že většina informací potřebných pro novou akreditaci bude čerpána ze SISu, do 

něhož budou za tím účelem implementovány nové funkce. Mimo jiné bude v SISu vytvořen 

standardizovaný životopis, který budou muset zaměstnanci vyplnit. Na učitelství jsou 

plánovány programy major a minor v poměru 1:1, přičemž však záměna major a minor bude 

velmi obtížná, neboť by se jednalo o přestup mezi programy. Garant učitelského programu 

bude moci být pedagog, didaktik nebo odborník. J. Tůma rovněž informoval, že ve dnech 27. 

a 28. dubna proběhne první kolo mezinárodního hodnocení UK, při němž pětičlenná komise 

navštíví čtyři fakulty z pěti nabídnutých, mezi nimiž je MFF. 

Stalo se po KMS: MFF byla vybrána jako jedna z oněch 4 fakult, které budou komisí 

navštíveny. 

c) M. Rokyta připomněl, že na stránce https://is.mff.cuni.cz/novelizace2017 přibývají nové 

vnitřní předpisy MFF, k nimž je možné podávat připomínky. J. Robová v té souvislosti 

navrhla, aby bylo doplněno, jakým způsobem při jednání komisí pro SZZ postupovat při 

rovnosti hlasů. J. Tůma se domnívá, že takovéto upřesnění není nutné. 

d) M. Rokyta informoval, že MFF využívá na (stále přibývající) právní konzultace kromě JUDr. 

Semíkové také Mgr. Pavla Chrásku. 

e) Přijímací zkoušky do bakalářského a magisterského studia se uskuteční v termínech 7. 6. 2017 

(navazující Mgr. Studium), 14. 6. 2017 (Bc. Studium) a 26. 6. 2017 (náhradní termín 

přijímaček pro Bc. i NMgr. studium). Pedagogy a doktorandy pro opravování a dozor při 

přijímacích zkouškách bude třeba nahlásit do konce dubna. M. Rokyta včas pošle požadavky 

na počty dozorů a opravujících. Školení těchto pracovníků se uskuteční pravděpodobně 

29. 5. 2017. Přijímací řízení do PhD studia se uskuteční v 22. nebo 23. 6. 2017, náhradní 

termín je 30. 6. 2017. Informace o všech přijímacích řízeních (včetně specifikace podmínek 

pro přijetí) lze nalézt na odkazu  http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm, (pro 

Bc. studium), případně na http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-nmgr.htm (pro 

NMgr. studium), resp. na http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm (pro PhD 

studium). 

 
 

3. Personální problematika 
 

a) KMS schválilo (resp. vzalo na vědomí v případě KJP a KTV) vyhlášení 10 konkursů v jarním 

termínu 2017 (1x AVP na KA, 1x OA na KDM, 1x prof. na KMA, 2x doc. na KNM, 1x OA 

na KPMS, 2x OA na MÚ UK,  1x lektor na KJP, 1x lektor na KTV). M. Rokyta informoval, 

že u konkursů na OA bude požadován motivační dopis, přehled publikační aktivity (nebo 

seznam publikací) a citační ohlas dle WoS. 

 

https://is.mff.cuni.cz/novelizace2017
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-nmgr.htm
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm


3 
 

4. Různé 
 

a) M. Rokyta informoval o návrzích arch. Jaroše na úpravy v posluchárně K1. Jsou plánovány 

sklopné sedačky, úschovné schránky, elektrické zásuvky do lavic, tři nezávislé okruhy 

zatemnění a různá estetická vylepšení. 

b) D. Pražák se dotázal, zda a v jakém rozsahu správa budov zajišťuje nákup bezprašných kříd do 

učeben. Bylo konstatováno, že správa budov kupuje pouze standardní (prašné) křídy, které 

jsou pak k dispozici na vrátnici. Dražší křídy je možno kupovat z provozů pracovišť. 

c) P. Knobloch navrhl, aby vedoucí pracovišť měli v SISu stejná oprávnění jako tajemníci 

kateder. M. Rokyta slíbil, že bude tento podnět tlumočit směrem ke správcům SIS. 

d) J. Robová se dotázala na způsob likvidace vypotřebovaných tonerů. M. Rokyta doporučil 

kontaktovat J. Richtera, který s tímto má již zkušenost. 

e) M. Rokyta předběžně připomněl, že materiály pro diskusi o prodlužování smluv, končících do 

28. 2. 2018 včetně, mu bude potřeba předložit do 31. 5. 2017, aby mohly být projednány na 

červnové schůzi KMS. 

 
 

Schůze byla ukončena v 16:00.  

Zapsal: P. Knobloch 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS:  3. 4. 2017 

 
 


