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Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce 

15. listopadu 2018  
 
 
 

Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, B. Opic (zastupující D. Pražáka), J. Rataj,  
J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma 

Host:  J. Tůma 
 
Jednání bylo zahájeno mimořádně již ve 13:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen 
per rollam v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 13. prosince 2018 
ve 14:00 v seminární místnosti KMA. 
 
 
1. Studijní problematika 
 

a) M. Rokyta informoval o finálních počtech studentů zapsaných do prvního ročníku 
na MFF v tomto akademickém roce. Celkem se zapsalo 864 studentů (v minulém 
roce 791 studentů), z toho na bakalářské studium se zapsalo 575, na navazující 
magisterské studium 218 a na doktorské studium 71 studentů. 

b) Informace z rozšířeného kolegia rektora UK: 
i. V blízké době se budou zjišťovat možnosti výrazného snížení poplatků za 

studium doktorandů v anglickém jazyce.  
ii. Předpokládá se, že do roku 2021 by měli všichni studenti již studovat v nově 

akreditovaných programech. 
iii. V letošním akademickém roce odpovídá počet všech přijatých studentů na UK 

99 % přijatých v loňském roce: vloni 13 260, letos 13 160. 
iv. UK chce realizovat zápis studentů do 1. ročníku již v červnu, nikoliv až v září. 

Rektor UK požaduje vysvětlení od fakult, které by chtěly zapisovat studenty až 
v srpnu resp. září. Proděkan Rokyta poznamenal, že je potřeba nejprve vyjasnit 
definici tzv. graduation rate, který by mohl být znevýhodněn příliš brzkým 
zápisem studentů, kteří fakultu opustí až k poslednímu dni jejich prvního 
akademického roku v daném typu studia. 

v. AS UK dne 14. 12. 2018 bude projednávat návrh novely Řádu přijímacího řízení 
UK, ve kterém půjde o zrušení přijímacího řízení při převádění studentů ze 
starých studijních oborů do nových programů. Předpokládá se, že UK nabídne 
studentovi možnost přechodu mezi těmito studii, kterou student přijme (či 
odmítne). 

vi. K podpisu se připravují smlouvy s ústavy AV ČR o uskutečňování doktorských 
studijních programů. Mj. z nich plyne, že každý ústav AV ČR, který spolupracuje 
na uskutečňování daného doktorského studijního programu, má právo mít 
svého zástupce v příslušné oborové radě. V některých probíhajících 
akreditacích studijních programů tomu tak není, tato situace bude řešena 
v případě nutnosti doplněním oborové rady. 
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2. Věda a výzkum 
 

a) Na rok 2019 bylo studenty MFF podáno celkem 108 projektů GAUK, z toho 61 na 
fyzikální sekci, 29 na informatické a 18 na matematické sekci (7 z KPMS, 6 z KMA, 
2 z KA, 1 z KDM, 1 z KNM, 1 z MUUK). V minulém roce bylo z matematiky podáno 
19 projektů (a přijato 8), předloni 10 (přijato 5).  

b) Do 20. 11. 2018 je třeba podat na děkanát MFF nominace na členy Odborného 
orgánu hodnotitelů dle Metodiky 17+. Návrhy zasílají na Oddělení pro vědu 
a zahraniční styky vedoucí pracovišť, v kopii zasílají M. Rokytovi. O nominacích 
z MFF bude rozhodovat KD na svém zasedání 21. 11. 2018. 

c) Dne 1. 3. 2019 bude vyhlášeno další kolo PRIMUS, uzávěrka podání přihlášek bude 
16. 4. 2019. V mimořádných případech, kdy většina projektového týmu bude ze 
zahraničí, bude možné získat kofinancování projektu z prostředků UK až do výše 
75 %. Ve stejném termínu se podávají žádosti o prodloužení již realizovaných 
projektů PRIMUS z prvního kola této soutěže. Před podáním žádosti o prodloužení 
je třeba se seznámit s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci pro to 
které kolo. 

d) KMS projednalo a doporučilo kandidaturu členů matematické sekce do panelu 
GAČR P201, ve kterém končí dosavadní zástupci sekce J. Antoch a V. Dolejší.  

e) KMS jednalo na základě dostupných materiálů včetně nezávislých posudků 
o kandidátovi na cenu NFBB a doporučilo Správní radě NFBB jediného kandidáta. 

f) V roce 2019 opět dojde ke krácení financí u projektů UNCE o paušálních 17 %.  
Stalo se po KMS: Na dotaz, vznesený na UK, jak se to slučuje s ústním slibem rektorátu 
z loňska, že se tak v roce 2019 nestane, bylo MFF řečeno, že se tak děje na základě 
dokumentu „Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 
2019“, který schválil Akademický senát UK 11. 5. 2018. V něm je zakotvena redukce 
rozpočtu financí pro UNCE ze 132 mil. Kč (pro rok 2018) na 130 mil. Kč (pro rok 
2019). Protože už v r. 2018 UK přistoupila i při vyšším rozpočtu k výše zmíněné 
redukci, není šance, že by k ní nepřistoupila i v roce 2019. 

 
 
3. Provoz a rozvoj 

 
a) Návrhy na odměny zaměstnancům za měsíc listopad je vhodné podávat přibližně 

do 20. 11. 2018. Další důležité termíny pro doúčtování roku 2018 lze nalézt 
v příkazu tajemníka č. 2/2018, (např. odměny za prosinec lze dávat až do 21. 12. 
2018), viz https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm.  

b) Audit na UK označil hospodaření s fondy UK za „problematické“ (zejména pokud 
jde o fond provozních prostředků). Proděkan proto vyzval vedoucí pracovišť, aby 
minimalizovali částky pro převody z pracovišť do fondů. 

c) V souladu s platnou směrnicí děkana č. 6/2012, její znění viz 
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm, je třeba, aby si 
zaměstnanci vybrali do konce roku 2018 dovolenou. Proděkan Rokyta připomněl, 
že zodpovědnost za řádné vybrání všech dovolených na pracovišti nesou vedoucí 
pracovišť. 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1802.htm
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d) Ing. Lanková zaslala na pracoviště informaci, že MFF ruší účet u ČSOB ke dni 
30. 11. 2018. M. Rokyta upozornil, že např. webovské stránky konferencí na rok 
2019 už by neměly spojení na ČSOB uvádět. 

 
  
4. Různé 

 
a) Připravuje se novela etického kodexu UK, ve které bude mj. uveden limit pro 

maximální možný počet úvazků, který může každý zaměstnanec mít na UK i mimo 
ni.   

b) J. Rataj upozornil, že byla zrušena směrnice děkana č. 11/2016 k zavedení 
personálních identifikátorů autorů z MFF UK. M Rokyta doplnil, že je tomu tak 
proto, že text děkanského opatření byl až na drobnosti podmnožinou nového 
opatření rektora č. 24/2018 Evidence tvůrčí činnosti na UK, viz 
https://www.cuni.cz/UK-9134.html, které platí od 1. 10. 2018. I podle tohoto 
opatření trvá povinnosti nových zaměstnanců a doktorandů si zřídit příslušné 
identifikátory, pokud je nemají, do 2 měsíců od nástupu na MFF. Nová směrnice 
děkana č. 10/2018 drobně upřesňuje rektorské opatření, viz 
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer10.htm.  
 

Schůze byla ukončena cca 14:40 hodin. 
Zapsala: J. Robová 
Upravil a doplnil M. Rokyta 
Schváleno KMS, 29. 11. 2018 

https://www.cuni.cz/UK-9134.html
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2018/smer10.htm

