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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

24. října 2019 

 
 

Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, V. Dolejší 

(místo M. Tůmy) 

 

Jednání bylo zahájeno ve 14:15 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi 

minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 14. listopadu 2019 od 14:00 v seminární 

místnosti KMA.  

 

 

1. Studijní záležitosti 

a) Děkan chystá opatření k převodu doktorandů ze starých oborů do nově akreditovaných 

programů. Opatření má být vydáno cca za měsíc. Převod bude proveden administrativní 

cestou (tj. bez nutnosti žádosti ze strany studentů či předsedů RDSO) pravděpodobně 

ke dni 1. 1. 2020. Zároveň zaniknou všechny staré RDSO.  

b) Není jisté, jestli už byly jmenovány všechny nové oborové rady. Jejich jmenování vázlo 

na formálních nesrovnalostech v počítačové databázi osob. Snad se to do zmiňovaného 

1. 1. 2020 povede.  

c) RUK vytýká MFF, že nedostatečně využíváme SISový modul pro SZZ 

v doktorandském studiu. Je žádoucí, aby všechny státnice na všech stupních studia byly 

zpracovávány pouze elektronicky.  

d) Vedení fakulty řešilo podnět, zdali by v případě zahraničních uchazečů o doktorandské 

studium bylo možné provádět přijímací zkoušky pomocí softwaru Skype či jinou 

audiovizuální formou bez nutnosti fyzické přítomnosti uchazeče. V místních právních 

poměrech je to však komplikované až nemožné. Lze však provést neformální pohovor, 

na jehož základě lze zvážit u kvalitních uchazečů podání žádosti o odpuštění přijímací 

zkoušky podle některého z kritérií, zejména podle bodu 6 Podmínek pro upuštění od 

odborné části přijímací zkoušky, které jsou uvedeny na 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-

doktorskych-studijnich-programu/2019-2020.  

e) Vedení fakulty zvažuje zrušit požadavky na minimální počty dodatečných kreditů 

v NMgr. poté, co student splní všechny podmínky ke konání SZZ. Týká se to zejména 

studentů, kterým nestačí jeden dodatečný rok na to, aby si dodělali chybějící část SZZ 

a musí se kvůli tomu zapsat do 4. a vyššího ročníku NMgr. studia, čímž by pro ně 

vznikla povinnost získat dodatečné kredity – jde zejména o studenty, studující 

v angličtině, kteří často potřebují studovat v NMgr. studiu více než 3 roky. Podle 

studijních proděkanů je poplatek za delší studium dostatečným regulačním momentem 

k tomu, aby studenti nenadužívali tuto možnost k nadměrnému prodlužovaní studia. 

f) Už neexistuje „uzavření studia“ před zápisem k SZZ. Studenti, kteří splní všechny 

podmínky pro připuštění k SZZ a zapisují se k ní, mají i nadále právo získávat kredity 

a zapisovat si předměty až do okamžiku konání poslední části SZZ. Toto je výhodné mj. 

pro studenty, kteří nesloží první část SZZ.  

g) Děkan jmenoval Mgr. Z. Halase koordinátorem, jehož oficiální název je poměrně 

dlouhý. Obsahem této funkce bude péče o studenty zapsané v učitelských programech 

provozovaných ve spolupráci s FF UK. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-doktorskych-studijnich-programu/2019-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-doktorskych-studijnich-programu/2019-2020
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h) M. Rokyta informoval o platformě „Pedagogium“, existující v rámci programu 4EU+, 

o které jsme byli informováni s dotazem, jestli o ní něco víme. Odpověděli jsme, že 

nevíme a dostali jsme odpověď, že bychom měli. 

i) V úterý 29. 10. je imatrikulace, proto se v ten den ruší výuka pro 1. ročník Bc. studia. 

Večer toho dne proběhne v budovách MFF v Troji tradiční Beánie.  

j) Děkan obdržel pozvání do Poslanecké sněmovny na seminář s názvem „Budoucnost 

maturit v ČR“, který proběhne i za účasti ministra (M)ŠMT a jedním z témat je i zrušení 

povinné státní maturity z matematiky. Pozvánku děkan delegoval na M. Rokytu. 

Kolegium podrobilo toto téma delší plodné diskusi, při které si M. Rokyta činil pečlivé 

poznámky, aby některé zajímavé názory v PS PČR tlumočil. 

 

2. Věda a výzkum 

a) Na stránce sekčních akcí ucházejících se o podporu fy RSJ se nachází šest akcí.   

Stalo se po KMS: Těsně před uzávěrkou je jich sedm. 

b) Habilitační práce budou podrobeny zkoumání antiplagiátorského softwaru Turnitin; 

výstupy z tohoto systému bude prověřovat habilitační komise a sestavovat k nim 

stanovisko. Z úrovně UK se uvažuje se i o sestavení komise, která bude kontrolovat 

činnost habilitačních komisí v boji s plagiátorstvím.  

c) Chystá se vypsání projektu OP VVV na interní granty pro doktorandy, lidově zvané 

„iGráček“. Podmínkou udělení tohoto grantu bude alespoň tříměsíční zahraniční pobyt 

tímto grantem financovaný. Další podmínkou OP VVV je, že „iGráček“ nebude mít nic 

společného s tématem disertační práce doktoranda. Dále hrozí, že příjemce tohoto 

grantu bude nucen každý měsíc odesílat na MŠMT zprávu o plnění grantu. Očekávaný 

termín podání projektů je 14. 1. 2020. Další podrobnosti budou oznámeny později a 

doufejme dostatečně včas. 

d) Mirko Rokyta shrnul výsledky hlasování kolegia per rollam o udělení ceny NFBB za 

rok 2019.  

 

3. Personální a mzdové záležitosti 

a) Návrhy na prodlužování smluv končících 31. 12. 2019 byly odeslány děkanovi a budou 

projednány na VR dne 6. 11. Záhy poté o nich děkan definitivně rozhodne. 

b) Konkursy na vypsaná místa na MS proběhnou 15. a 18.11. 

c) Byl zveřejněn inzerát na místo hostujícího profesora podporovaného z OP VVV, viz 

https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/14931. Uzávěrka přihlášek je 15.11.  

d) Je pravděpodobné, že budou k dispozici prostředky OP VVV na cca 10 postdokoroků. 

Délka pobytu může být rok nebo dva roky. Inzeráty budou patrně vypsány na začátku 

roku 2020, s nástupem se počítá typicky od 1. 10. 2020. 

e) PřF UK protestuje proti požadavkům EU na podrobné dokládání veškerých mezd 

pracovníků podílejících se na OP VVV. Podle těchto požadavků by bylo nutno 

poskytnout velké množství citlivých osobních údajů, které nijak nesouvisí s evropskými 

projekty. MFF se k protestu připojí.  

f) Kolegium jednalo o interním konkursu na místo grantové manažerky matematické 

sekce. O toto místo se uchází několik kandidátů a kandidátek. Termíny pohovorů budou 

stanoveny pomocí aplikace Doodle. Kolegium považuje za podstatné, aby manažerka 

měla pracovnu v naší budově (zatímco hostinské místnosti nebo pracovny doktorandů 

lze přesunout do Zirkonu).  

g) Na MFF dorazil audit MŠMT zaměřený na hospodaření s prostředky projektů Progres, 

UNCE a Primus.  

http://www.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2
https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/14931
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4. Provoz a rozvoj 

a) Do soutěže na rekonstrukci karlínského výtahu se přihlásila jedna firma s dobrými 

referencemi a zakázku získala. Termín zhotovení je 31. 1. 2020, akce potrvá asi šest 

týdnů. Harmonogram prací se připravuje. Pracovníci sekce se žádají, aby přistoupili 

k neexistenci výtahu po výše uvedenou dobu tolerantně a s perspektivou výtahu hezčího 

a snad i spolehlivějšího. 

b) M. Rokyta žádá vedoucí pracovišť, aby mu poslali požadavky na investiční akce v roce 

2020. Jde jak o ty, u kterých budou žádat financování ze Správy budov, tak o ty, které 

si chtějí pracoviště financovat samy, ale SB by se na nich podílela prací. Termín: 10. 

listopadu 2019.  

c) Bude se instalovat čip na požární dveře v chodbě KA. 

d) Rekonstrukce posluchárny K1 (nepočítaje v to grafiky pana Netopila) stála 2 980 tis. 

Kč, přičemž naprostá většina byla pokryta z projektu OP VVV "Podpora rozvoje 

studijního prostředí na Univerzitě Karlově" - VRR, reg. č. 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-

zalezitosti/operacni-programy/projekty-op-vvv/prehled-projektu-v-po2. 

e) M. Rokyta žádá vedoucí pracovišť, aby rozumně plánovali zůstatky na účtech pracovišť 

a pokud možno se snažili trefit se do zobecněné nuly.  
 

5. Různé 

a) V. Dolejší se ptal na stipendia doktorandů za mimořádné studijní výsledky (nová 

kolonka v hodnocení). M. Rokyta objasnil, že tato stipendia sice schvaluje děkan, ale 

v centrálních zdrojích není na ně dost prostředků, je možno je tedy vyplatit pouze tehdy, 

když má navrhovatel takovéhoto stipendia zajištěn zdroj, ze kterého se stipendium 

vyplatí (např. z pracoviště atd). 

b) J. Robová se ptala na současnou výši odvodů z mezd. M. rokyta odpověděl, že podle 

údajů z HO mají nyní odvody tuto strukturu: 

     9 %  zdravotní pojištění 

24,8 %  sociální pojištění    (od 1. 7., až do 30. 6. to bylo 25 %) 

  1,5 %  sociální fond (FKSP)  (kdysi byl 1 %, a pak i chvíli 1,3 %) 

35,3 %  celkem    (do 30. 6. to bylo 35,5 %) 

c) J. Rataj si ujasnil, že studenti vyjíždějící na cestovní příkaz musí mít i nadále platnou 

DPP, DPČ nebo dohodu o vyslání na pracovní cestu.  

d) J. Rataj se tázal, zdali je podle nového Řádu výběrového řízení možné na vypsané místo 

nepřijmout žádného z uchazečů. M. Rokyta odpověděl, že ano, například tehdy když 

žádný z uchazečů nesplňuje podmínky, které jsou pro danou pozici vyžadovány. 

V každém případě je takovou situaci nutno přesvědčivě zdůvodnit v zápisu ze zasedání 

komise pro výběrové řízení. Tu a tam se stane, že si děkan ještě vyžádá doplňující 

písemnou informaci od předsedy komise (stalo se na msekci 1x v uplynulých 7 letech). 

 

Schůze byla ukončena v 16:25. 

Zapsal: M. Kulich 

Doplnil a upravil: M. Rokyta 

Schváleno KMS: 31. 10. 2019 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/operacni-programy/projekty-op-vvv/prehled-projektu-v-po2
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/operacni-programy/projekty-op-vvv/prehled-projektu-v-po2

