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Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce 

12. listopadu 2015  
 
 

Přítomni:    M. Rokyta, V. Dolejší (za P. Knoblocha), M. Kulich, B. Opic, 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 10. prosince 2015 od 14:00 v seminární místnosti 
KMA.  

 
 

1. Informace z kolegia děkana 
a) M. Rokyta informoval o změně v doktorském studiu, která se týká přijímací zkoušky 

z anglického jazyka. Na zasedání AS dne 11. 11. 2015 byl schválen návrh prod. Kolmana, že 
přijímací zkouška z anglického jazyka se na MFF nebude organizovat - uchazeč o doktorské 
studium na fakultě musí doložit znalost anglického jazyka na úrovni alespoň B2 (podle tzv. 
rámce Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment) některým z vyjmenovaných způsobů. Podrobné podmínky přijímacího řízení do 
PhD studia pro akademický rok 2016/2017 budou zveřejněny během ledna 2016 na stránce 
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm.  
 

b) M. Rokyta sdělil, že při sestavování rozpočtu UK na rok 2016 budou použity stejné hodnoty 
koeficientu KEN (koeficient ekonomické náročnosti jednotlivých studijních programů) jako 
v předchozích letech. Dojde však k oslabení jeho váhy, neboť zatímco v předchozích letech se 
finanční prostředky na vzdělávací činnost v normativní části (v tzv. ukazateli A) rozdělovaly 
v poměru 92,5 (podle KEN) : 7,5 (dle počtu studentů, bez KEN), nyní se normativní část bude 
dělit v poměru 90 :10. To se na MFF projeví mírným poklesem financí. 

 
c) Byla vypsána dodatečná výzva k nominacím do těchto panelů GAČR: P202, P205, P208, 

P303, P305, P402, P501, P506. Interní termín OVZS je 23. 11. 2015, termín GAČR 30. 11. 
2015. Matematické sekce se týká pouze panel P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, 
mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii, 
kde již máme zástupce M. Kopu. Vzhledem k tomu nebude matematická sekce v tomto kole 
podávat žádné doplňující návrhy. 

 
d) Dne 2. 12. 2015 bude VR MFF UK diskutovat o možnosti jejího vstupu do procesu přijímání 

nových akademických pracovníků, resp. prodlužování jejich pracovních smluv. M. Rokyta 
uvedl, že vedoucí pracovišť se mohou tohoto jednání VR zúčastnit. Zdůraznil, že 
odpovědnost za personální otázky mají podle předpisů vedoucí pracovišť, resp. příslušný 
sekční proděkan po projednání v kolegiu sekce. Kolegium matematické sekce konstatovalo, 
že nemá námitek proti případnému nominování člena VR do konkurzní komise.  

 
e) Kolegium nedoporučuje, aby odborní asistenti byli přeřazováni na místa akademických 

vědeckých pracovníků, resp. lektorů jen z toho důvodu, že nezvládají připravit habilitaci 
v rámci své odborné asistentury.  

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
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2. Studijní záležitosti 
a) KMS bere na vědomí změny ve složení státní rigorózní komise oboru M3 – Matematická 

analýza, kterou M. Rokyta po konzultaci s oborovým garantem O. Kalendou navrhl děkanovi. 
Do konce roku 2015 dojde k personální obnově i všech ostatních rigorózních komisí, obnova 
je řešena cestou vedoucích pracovišť v kooperaci s garanty příslušných magisterských 
oborů, neboť právo udělovat titul RNDr. je akreditováno v rámci magisterských akreditací. 
 

b) V současné době probíhá plánovaná rekonstrukce oborové rady doktorského studijního 
programu Matematika (resp. Mathematics). Již proběhlo odvolání členů původní rady, kteří 
nebudou členy nové OR, nyní ještě RUK musí dojmenovat ty členy, které odvolal omylem, 
nebo kteří nebyli členy původní OR. Nové složení OR je již zveřejněno na webu na adrese 
http://www.mff.cuni.cz/studium/phd/obory/ors.htm. Následovat bude volba předsedy této 
oborové rady programu, a poté jmenování členů nových oborových rad studijních oborů 
(RDSO), jejichž předsedy se stanou z definice garanti příslušných doktorských oborů. Návrhy 
na složení RDSO dodají M. Rokytovi tito garanti, projednat je musí OR programu. 

 
c) V souvislosti s rekonstrukcí RDSO a zejména s ohledem na zánik dvou RDSO (4M5, 4M7) 

k 31. 12. 2015, probíhají také úpravy tzv. Doktorské karolinky (oficiálně Studijních plánů 
doktorského studia, http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/phd2010.pdf). Návrhy na 
úpravy dodají M. Rokytovi v elektronické formě opět garanti příslušných doktorských oborů.  
 

d) KMS diskutovalo novou elektronickou podobu studijní agendy v doktorském studiu; studijní 
plány se nyní podávají prostřednictvím SIS. V souladu s příslušnou směrnicí děkana 
č. 10/2015, http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm se předpokládá, že při 
sestavování individuálního studijního plánu vede studenta jeho školitel, ale že studijní plán 
předkládá student. V praxi to znamená, že student na základě konzultace se školitelem 
následně studijní plán vloží do systému, školitel plán zkontroluje a schválí, event. 
připomínkuje. Nemá však možnost plán editovat. KMS vzalo tento postup na vědomí. KMS 
také konstatovalo, že pokud student touto formou studijní plán nepředloží, neplní tím své 
základní studijní povinnosti, z čehož je možno vyvodit patřičné důsledky. 
 

e) Na Cenu děkana za nejlepší práci bylo za matematickou sekci navrženo 5 bakalářských prací, 
avšak žádná diplomová práce. 
 

 

3. Personální záležitosti 
a) KMS projednalo a schválilo návrhy nových formulářů na prodlužování pracovního poměru. 

Jedná se o tři formuláře (Žádost o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou - pro 
akademické pracovníky, kteří dosud nebyli zaměstnáni na dobu neurčitou; Žádost 
o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou - pro akademické pracovníky, kteří již na 
MFF někdy byli zaměstnáni na dobu neurčitou, Prodloužení pracovního poměru na dobu 
určitou – vyjádření vedoucího pracoviště). Pracovník, který žádá o prodloužení smlouvy na 
dobu určitou, vyplní patřičný formulář a prostřednictvím příslušného vedoucího pracoviště 
podá žádost k proděkanovi matematické sekce.  
 

b) Na prosincové schůzi KMS budou podle výše uvedeného schématu projednány žádosti o 
prodloužení PP, které končí nejpozději k 30. 9. 2016. Vedoucí pracovišť dodají tyto žádosti 
včetně svého vyjádření (na nových formulářích) proděkanovi matematické sekce 
M. Rokytovi.                        T :  3. 12. 2015 

http://www.mff.cuni.cz/studium/phd/obory/ors.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/phd2010.pdf
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm
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4. Provoz 
a) Požadavky na stavební a další úpravy na Správu budov pro rok 2016 zašlou vedoucí 

pracovišť mailem M. Rokytovi, který je centrálně odešle.             T:  26.  11 . 2015 
 

b) Nové pracovny v suterénu jsou již po havárii opraveny, a to včetně nábytku. Vzhledem 
k tomu, že havárii způsobil ucpaný odpad, budou nyní odpady jednou měsíčně pravidelně 
kontrolovány kamerovým systémem, aby se předešlo podobné situaci. Klíče od nových 
pracoven pro doktorandy si mohou vedoucí pracovišť vyzvednout u M. Rokyty. 
 

c) M. Rokyta požádal vedoucí pracovišť o včasné doúčtování rozpočtu pracoviště za rok 2015. 

 
 
 
Schůze byla ukončena v 16:10 hodin. 
Zapsala: J. Robová 
Doplnil: M. Rokyta 
Schváleno KMS: 18. 11. 2015 
 
 
 


