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Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce 

4. května 2017 a 11. května 2017 

 

 

Přítomni:     M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 

Hosté:  P. Kaplický (na bod č. 1) 

 

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 22. června 2017 od 14:00 v seminární 

místnosti KMA. Tato schůze bude poslední před prázdninami. 

 

Stalo se po schůzi 4. 5.: na den 11. 5., 14:00, byla svolána ještě mimořádná, dodatečná část 

9. schůze KMS, kde proděkan na přání některých vedoucích pracovišť vysvětlil některé 

aspekty tvorby nového rozpočtu sekce pro rok 2017, zejména dílčí změnu, která v něm nastala 

mezi 4. 5. a 8. 5. Více viz bod 4 tohoto zápisu. 

 

 

 1. Studijní záležitosti 

 
a) Akreditace na matematické sekci: P. Kaplický informoval o diskusích o nové 

akreditaci matematických programů. Sdělil, že pracovní skupiny, které ustanovil, 

připravily první návrhy změn sylabů, případně hodinových dotací, o kterých nyní 

Pedagogická rada diskutuje. Další schůzka Pedagogické rady bude v pondělí 15. 5.  

 

M. Rokyta poznamenal, že na karlínském diskusním fóru, kde je k akreditaci 2018 

založena speciální sekce (viz http://forum.karlin.mff.cuni.cz/), je zatím jen pět 

příspěvků, všechny od kol. Kaplického, a připomněl, že čas na diskusi širší sekční 

veřejnosti je cca do září. Akreditace na UK: K tématu institucionální akreditace 

pořádal RUK dne 26. 4. tzv. ,,kulatý stůl“. O nezáviděníhodnou roli koordinátora 

institucionální akreditace v oblasti vzdělávání matematika se formálně podělí 

M. Rokyta a P. Kaplický, předpokládá se však pomoc i dalších garantů stávajících 

oborů. V SISu vznikl nový modul „Akreditace NG“, do nějž bude v termínu 5. 5. až 

30. 6. nutno zanést (a zejména zkontrolovat) nezanedbatelné množství dat. J. Tůma 

poznamenal, že údajů podstatných pro akreditaci by nemělo být tolik: 

např. cca 20 ,,klíčových“ vyučujících za MS. Dle M. Rokyty by mělo jít zejména 

o profesory v nedůchodovém věku a vybrané docenty. Podání institucionální 

akreditace za UK se předpokládá k 1. říjnu. 

Stalo se po KMS: Uvedený modul v SIS byl zprovozněn 5. 5. ve večerních hodinách.  

b) M. Rokyta informoval, že se opakovaně nepodařilo prosadit na RUK, aby součástí 

našich fakultních předpisů byla možnost změny studijního programu. Jedinou šancí, 

jak částečně umožnit přestupy mezi programy, je učinit tak formou vhodného 

nastavení podmínek přijímacího řízení - nicméně i zde má RUK možnost naše 

podmínky pro přijímání do programů podstatně ovlivnit, resp. korigovat. Zdá se, že 

zatím jediným bezproblémovým přestupem by mohla být záměna minor a major 

v učitelských programech. 

c) M. Rokyta informoval, že dne 15. 6. proběhne v karlínském přízemí WDS 

v inovovaném formátu: akce bude rozšířena o prezentace posterů s cílem propagace 

http://forum.karlin.mff.cuni.cz/


2 

 

Ph.D. studia, zejména pro Mgr. studenty, ale i pro širší sekční veřejnost. Myšlenka 

posterů pochází od zástupců SIAM Student Chapter, jejíž představitelé se na 

organizaci WDS-M budou také aktivně podílet. 

d) J. Tůma informoval o dalším zasedání RVH. V přípravě institucionální akreditace lze 

i nadále očekávat krátké termíny, v další fázi akreditačního procesu (vnitřní akreditace 

studijních programů na UK) pak i rozsáhlé, obtížně vyplnitelné formuláře (např. 

u každého předmětu bude nutno uvést právě jednoho garanta, ale zároveň všechny 

vyučující). 

 

 

2. Věda a výzkum 

 
a) M. Rokyta informoval, že momentálně registruje jednu aktivitu směrem k podání 

projektu Primus v tomto kole žádostí (jde o společný projekt KPMS a MÚUK); termín 

na RUK je 10. 5., interní termín je 9. 5.  Nové projekty UNCE budou vypsány 

v červnu.  

b) Končícímu sekčnímu post-dokovi I. Oliveirovi se u nás líbilo; skončil k 30. 4. 2017 

a přechází do Oxfordu. Témata na nové univerzitní post-doky možno zasílat na OVZS 

do 4. 6. 2017. M. Rokyta připomenul, že se zde jedná o kofinancování 1 : 1 

(univerzita : pracoviště). Jelikož přibývají případy, kdy jsou přijímáni noví pracovníci, 

jejichž část platu je hrazena z vnějších zdrojů a část platu je třeba kofinancovat 

z prostředků matematické sekce (Primus, univerzitní postdok aj.), navrhl P. Knobloch, 

aby se KMS zamyslilo nad jednotnými pravidly pro určení podílu pracovišť na tomto 

kofinancování. 

c) M. Rokyta vyzval k hledání náhrady za končícího zpravodaje oborové rady GAUK 

J. Antocha (jde o sekci přírodních věd, skupina Matematika - za MS v ní dále působí 

V. Dolejší). Do 31. 5. je nutno navrhnout za J. Antocha nejlépe dva kandidáty. 

d) M. Rokyta dále informoval o těchto záležitostech: 

◦ letošní Jarníkovskou přednášku bude mít prof. Hans G. Feichtinger (UNI 

Wien) 

◦ rektor univerzity Jerevan má zájem o spolupráci s MFF UK – M. Rokyta poslal 

členům KMS seznam kontaktů 

◦ byl schválen projekt rekonstrukce resp. obnovy audiovizuální techniky 

poslucháren MFF; přidělené prostředky je potřeba proinvestovat do 

31. 12. 2019; nás se týká zejména pokračující renovace K1, případně obnova 

projekční techniky v menších posluchárnách, ve kterých již stávající technika 

dosluhuje.  

 

 

3. Různé 

 
a) J. Rataj poznamenal, že je vhodné aktualizovat odkazy na Progres na stránkách sekce 

(odkaz je stále ještě na PRVOUK). 

Stalo se po KMS: stalo se. 

b) M. Rokyta tlumočil připomínku RUK, že některé webovské stránky MFF UK stále 

píší UK s dodatkem ,,v Praze“, což už od 1. 10. 2016 není oficiální název UK. 
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4. Rozpočet MFF a sekce 
 

a) 1. část dne 4. 5. 2017: 

M. Rokyta zevrubně seznámil KMS s okolnostmi tvorby rozpočtu na úrovni univerzity, 

fakulty i sekce. KMS vzalo na vědomí již dříve zaslaný návrh rozdělení financí mezi 

pracoviště. Případné připomínky bude možno uplatnit do úterý 9. 5. do 12:00. Pokud do 

té doby žádné připomínky nepřijdou, bude KMS považovat rozpočet sekce za schválený. 

Tabulky nových mezd (s platností od 1. 5.) bude nutno odeslat na ZO nejlépe do cca 17. 5., 

nejpozději do cca 20. 5. 

 

M. Rokyta konstatoval, že letos sekce hospodaří s prostředky ve výši 96,780 mil. Kč 

(institucionální prostředky včetně všech úspor a předpokládaných výnosů), pro porovnání: 

vloni byla tato částka 97,117 mil. Kč. Na zdánlivě velmi podobnou částku je potřeba nahlížet 

opatrně: 

 v letošním roce došlo k propadu prostředků, které sekce získala svými výkony 

a výsledná částka je silně ovlivněna tím, že informatická sekce poskytla matematické 

sekci kohezní příspěvek ve výši 3,5 mil. Kč; přitom již vloni poskytla tatáž sekce naší 

sekci kohezní příspěvek ve výši 2 mil. Kč; 

 potřeby sekce, zejména mzdové, narostly: jsou zde nově habilitovaní 

a „oprofesorovaní“ pracovníci, navíc narůstají požadavky na kofinancování 

(univerzitní postdok, pracovníci přicházející na Primus); v souvislosti s tím proděkan 

zdůraznil, že jakýkoli plánovaný projekt, který vyžaduje kofinancování, musí být před 

podáním konzultován s vedoucím příslušného pracoviště a sekčním proděkanem; 

 končí některé velké granty (2 x ERC-CZ), přičemž výše uvedené institucionální 

prostředky nebudou schopny tento výpadek zcela pokrýt. 

 

Propad financí je ovlivněn ve výukové kapitole zejména poklesem počtu studentů - propad 

sekce v ukazateli „A“ (studující studenti) je 3,5 mil. Kč, celkově ve výukových penězích 

(včetně absolventů a tzv. kvalitativního ukazatele „K“) jde o propad 2,37 mil. Kč. Ve vědecké 

části rozpočtu došlo k tomu, že sice výkon matematické sekce relativně v rámci MFF nepatrně 

vzrostl (letos 16,47 %, vloni 15,78 %), ale tento nárůst byl znehodnocen tím, že z úrovně UK 

přišlo na MFF v kapitole věda o více než 5 mil. Kč méně než vloni. Nárůst sekce ve 

vědeckých penězích tak byl „pouze“ 1,54 mil. Kč. Při stejné částce pro MFF jako vloni by byl 

nárůst msekce 2,24 mil. Kč. Důvodem propadu z úrovně UK je zejména to, že UK letos 

oddělila od společného balíku „vědeckých peněz“ mnohem více prostředků, než v loňském 

roce (bonifikace - o 20 mil. více než vloni, Primus - 30 mil. (vloni nebyl), Donatio UK – 

5 mil. (vloni nebylo)). Trend v tomto není příliš příznivý, například pro Primus bude 

oddělováno v příštích dvou letech pokaždé dalších 30 mil. Kč. Co se týče rozpočtů pracovišť, 

těmto byla rozdělena celková částka 86,859 mil. Kč (vloni 87,554 mil. Kč), přičemž na tarify 

připadlo 56,287 mil. Kč (vloni 55,539 mil. Kč) a na nadtarifní složku 28,442 mil. Kč (vloni 

29,780 mil. Kč). 

 

 

b) 2. část dne 11. 5. 2017: 

 

Na přání několika vedoucích pracovišť uskutečnila se dne 11. 5. druhá část 9. schůze KMS 

s jediným bodem: diskuse některých konkrétních částí rozpočtu a diskuse o dílčí změně 

rozpočtu, která proběhla mezi 4. 5. a 8. 5. Proděkan sekce seznámil vedoucí pracovišť 
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zejména s tím, jak se zachází s režiemi z grantů a projektů, a jak probíhá mechanismus 

kofinancování projektů Primus a kofinancování tzv. univerzitních postdoků a vysvětlil změnu 

rozpočtu, která v důsledku toho mezi minulou a touto částí schůze nastala. Po tomto 

vysvětlení a krátké diskusi o výhledu na příští léta schválilo kolegium sekce rozpočet sekce 

na rok 2017 ve tvaru, v jakém jej proděkan ke dni 11. 5. předložil. 

 

 

Schůze 4. 5. byla ukončena v 16:10, její druhá část 11. 5. byla ukončena v 15:30. 

Zapsal: D. Pražák 

Doplnil a upravil: M. Rokyta 

Schváleno KMS:   15. 5. 2017 


