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Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce 

14. listopadu 2019 

 

 
Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. 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 12. prosince 2019 od 14:00 v seminární 

místnosti KMA.  

 

 

1. Věda a výzkum 

 

a) Probíhá obměna panelistů GAČRu. Vloni byli do panelu P201 zvoleni M. Pokorný 

a B. Maslowski, je však třeba obnovit nominace kol. P. Tichého a L. Barta, kteří mají 

status náhradníků. Aktualizované životopisy je nutné dodat do 25. 11. na OVZS. 

b) Končí současné tříleté projekty SVV. U nových (opět tříletých) projektů se doporučuje 

navýšit návrh rozpočtu o cca 5–10 %. Kolega P. Kaplický (jenž dosud vedl tento projekt 

pro studenty analýzy, numeriky a modelování) požádal o uvolnění z důvodu práce na 

projektu EXPRO a hledá se tedy osoba, která jej nahradí. Algebraicko-geometrický 

SVV povede místo D. Stanovského kol. J. Žemlička. 

Stalo se po KMS: Po P. Kaplickém povede projekt SVV kol. M. Johanis (KMA). 

c) Na MS bylo podáno celkem 23 (vloni 18) nových projektů GAUK (pro srovnání: FS 

letos podala 76, vloni 61, IS letos 28, vloni 29, tedy MFF celkem letos 27 -1 projektů, 

vloni to bylo 27 -24 -22 projektů). Slučování projektů se nezdá být výhodné s ohledem 

na fakt, že procento úspěšných projektů je dlouhodobě víceméně konstantní. Vhodné je 

to pouze v případě, kdy je žádoucí, aby v týmu byl student 5. a vyššího ročníku, který 

už by neměl být hlavním řešitelem GAUK. 

 

 

2. Studijní agenda 

 

a) AS MFF vzal se souhlasem na vědomí směrnici děkana č. 14/ 2019 o převodu studentů 

do (staro)nových programů doktorského studia, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-

zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-14-2019.  

Po přechodnou dobu (jednoho roku) lze konat státnice také dle „starých“ požadavků. 

Zároveň jsou rozesílána jmenování do nových oborových rad, a bude třeba aktualizovat 

tzv. doktorskou Karolinku. Podstatnou administrativní změnou je to, že obory 

doktorského studia se změnily na samostatné programy, které již nejsou zastřešeny 

společným programem „Matematika“ s tzv. „velkou oborovou radou“. Zastřešující 

a koordinační roli hraje nyní pro celou MFF jedna tzv. Koordinační rada, tvořená 

(a vedená) děkanem, a složená z garantů všech doktorských programů celého MFF 

a sekčních proděkanů.  

b) Ukázalo se, že v SIS není od února 2017 evidována žádná (zahraniční) stáž našich 

doktorandů, pokud podnět k této evidenci vzešel od studenta či jeho školitele vložením 

příslušného údaje do SIS. Ukázalo se, že tzv. „semafor“, který příslušnou referentku 

upozornil, že má zpracovat danou informaci, nefungoval, a poměrně dlouhou dobu si 
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toho nikdo nevšiml. Problém odhalil M. Rokyta při zjišťování aktuálního počtu PhD 

studentů pro účely rozpočítání financí do nových projektů SVV. Náprava se uskutečnila 

zatím „ručně“, požadavek na odstranění chyby v SIS směrem k Erudiu byl vznesen, 

máme však jisté zkušenosti s rychlostí zpracování těchto. Absence těchto údajů má 

neblahý vliv na hodnocení výkonů fakult a tím i rozpočty fakult. 

c) Bylo konstatováno, že proti předchozím rokům se zvětšil jak rozdíl mezi přijatými 

a přihlášenými, tak mezi zapsanými a přihlášenými studenty. Není jasné, čím je to 

způsobeno, ba zda vůbec jde o „statisticky významný“ jev. 

Stalo se po KMS: M. Rokyta si na studijním oddělení vyžádal navíc ke statistice, kterou 

si každoročně dělá, ještě podrobnější údaje pro jednotlivé programy v letošním roce. 

Zde jsou: 

 

 

Bc. M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 podrobněji 

               FM MIT MOD OM 

Přihlášení 532 595 611 502 417 463 450 156 55 41 198 

Přijatí 260 367 346 293 249 325 234 60 28 22 124 

Zapsaní 194 255 232 202 175 235 169 42 12 14 101 

přijatí/přihlášení 0,49 0,62 0,57 0,58 0,60 0,70 0,52 0,38 0,51 0,54 0,63 

zapsaní/přihlášení 0,36 0,43 0,38 0,40 0,42 0,51 0,38 0,27 0,22 0,34 0,51 

zapsaní/přijatí 0,75 0,69 0,67 0,69 0,70 0,72 0,72 0,70 0,43 0,64 0,81 

 

 

3. Provoz a rozvoj 

 

a) Byl vydán příkaz tajemníka č. 2 „k zajištění zpracování účetní uzávěrky“, 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

tajemnika/prikaz-tajemnika-c-2-2019. V této souvislosti požádal M. Rokyta nejen 

o dočerpání finančních prostředků, ale také o dobrání všech dovolených – údaje 

o skutečném čerpání dovolené lze nalézt v CISu (v sestavě „přehled mezd dle NS“). Při 

„nulování účtů“ v rámci pracoviště je potřeba směřovat k zobecněné nule (modulo 

domluvené převody) pro součet 01 a 04, v rámci sekce sleduje proděkan také globální 

stav rozpočtu 04 přes celou sekci, a proto prosí, aby mu nejpozději k 10. 12. vedoucí 

sdělili co nejpřesnější odhady zůstatků na účtech 01 a 04 pracovišť. 

b) Požadavky na stavební úpravy v Karlíně (kam se počítají i rozsáhlejší výmalby či 

výměny podlah na pracovištích) shromažďuje M. Rokyta tak, aby je za celou sekci mohl 

poslat L. Skrbkovi k termínu 30. 11. 

c) Bude pořízeno cca 25 licencí programu Maple, což by mělo uspokojit všechny, kteří 

před časem deklarovali zájem o tento software. 

d) Sekce obdržela v tomto akademickém roce poprvé 1/3 z celkové poměrné částky 

školného pro rok 2019/20, vybraného od „samoplátců“. Zbylé dvě třetiny dostane sekce 

v průběhu jara. 

e) MS obdrží jako již tradičně před Vánoci dalších cca 600 tis. z rozpočtových rezerv 

RUK.  

f) Nový pavilon v Troji bude hotov cca podle plánu. Dokončovací práce včetně úpravy 

terénu, chodníků apod., budou provedeny během prvních měsíců roku 2020, s výukou 

se počítá od ZS 2020/21. Ve velké posluchárně budou klasické (křídové) tabule.  
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Budova se bude oficiálně jmenovat „Pavilon IMPAKT“ (Informatické a Matematické 

Posluchárny, Auditorium a Knihovna Troja), posluchárny budou kódovány písmenem 

N. 

g) V souvislosti s diskutovanou rekonstrukcí organizační struktury IT na MFF UK (což by 

především znamenalo vznik dalšího nadřazeného IT oddělení) bylo konstatováno, že 

MS je s místním týmem (pod vedením O. Ulrycha) nadmíru spokojena. 

h) V důsledku zpětných přeúčtování některých cest na granty zbývají na letošním Progresu 

stále nějaké peníze na cestování a/nebo nákup knih.  

 

 

4. Personální problematika 

 

a) V pátek 15. 11. o půlnoci vyprší termín přihlášek na pozici „visiting profesora“ 

(s předpokládaným nástupem buď v únoru, nebo v říjnu 2020). 

Stalo se po KMS: celkem evidujeme 26 přihlášek. 

b) KMS stručně rekapitulovalo své dojmy z pohovorů s uchazečkami o místo grantové 

manažerky a pověřilo M. Rokytu, aby oslovil nejslibnější kandidátku.  

c) M. Rokyta žádá vedoucí pracovišť, aby do 9. 12. dodali podklady k prodloužení všech 

smluv, končících v období do 31. 8. 2020. 

 

 

5. Různé 

 

a) Na dotaz J. Rataje sdělil M. Rokyta, že v nové budově v Troji se nepočítá se zvláštní 

sborovnou pro přespolní cvičící a přednášející. 

b) J. Rataj dále poznamenal, že v současném semestru mají s ohledem na různé svátky 

a mimořádnosti některé předměty jen 11 výukových úterků. M. Rokyta k tomu 

podotknul, že jde o nešťastný souběh okolností, kdy byl děkanský sportovní den 

stanoven na úterý v okamžiku, kdy imatrikulace byla stanovena na jiný den; když byl 

poté den imatrikulace změněn na úterý, nebylo už v Hostivaři jiný den volno. Na MFF 

též není vhodné definovat jiný den než úterý jako den, kdy se bude učit podle úterního 

rozvrhu, protože některá fyzikální praktika jsou vázána z technologických důvodů na 

fixované dny v týdnu.  

 

 

Schůze byla ukončena cca v 16:30 (plus volná diskuse) 

Zapsal: D. Pražák 

Upravil a doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS: 29. 11. 2019 


