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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

25. října 2018  

 
Přítomni: M. Rokyta, V. Dolejší (zastupující M. Tůmu), M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj,  

J. Robová, D. Stanovský 

Host:  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 15. listopadu 2018 ve 14:00 

v seminární místnosti KMA. 

 

 

1. Věda a výzkum 

 

a) Pobyt univerzitního postdoka (Stefano Pozza, KNM) byl prodloužen do 17. 4. 2019, 

tj. na celkovou maximální délku pobytu 2 roky, za stávajících podmínek. 

b) Nový „univerzitní“ postdok Nicola Zamponi (MÚUK) nastoupí 1. 1. 2019. 

c) Od 1. 10. 2018 vstoupilo v platnost Opatření rektora č. 38/2018 o „podpoře pobytů 

zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů“, viz 

https://cuni.cz/UK-9316.html.  V opatření mj. stojí: „Fakulta nebo další součást má 

prostředky určené ke krytí části mzdových a jiných prostředků uchazeče 

(předpokládá se minimum 1 000 Eur/měsíc) a RUK má prostředky určené ke krytí 

další části mzdových prostředků uchazeče z Fondu post-doc pobytů, jehož zdrojem je 

příspěvek MŠMT na Institucionální plán UK (v případě jeho schválení).“ Přesná 

částka, kterou přispívá RUK, tedy není stanovena. 

d) Dne 1. 1. 2019 vstoupí v platnost Opatření rektora č. 39/2018 „O postupu při zřízení 

pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově“, 

viz https://cuni.cz/UK-9328.html. Zahájení procesu zřízení místa mimořádného 

profesora iniciuje děkan fakulty po schválení VR fakulty a zřizuje jej rektor po 

schválení VR UK. Přijetí probíhá bez konkursu, mimořádný profesor je 

akademickým pracovníkem. 

e) Od roku 2019 budou juniorské projekty GAČR prodlouženy ze tří na pět let. Budou 

též znovu zavedeny tříleté postdokovské granty. 

f) V panelu GAČR „P201 Matematika“ končí naši dva zástupci (prof. Antoch, prof. 

Dolejší), ani jeden z nich již nemůže pokračovat. M. Rokyta přijímá do 10. 11. 2018 

návrhy na nové kandidáty do panelu. Jedná se o funkci na dva roky a podle vnitřních 

fakultních pravidel člen panelu nesmí v době svého působení v panelu podávat návrh 

projektu jako řešitel ani spoluřešitel. KMS rozhodne o nominacích na své příští 

schůzi 15. 11., návrhy pak postoupí OVZS. (Interní termín MFF UK pro podání 

návrhu na členy panelu je 25. 11.) 

g) Zbyněk Šír podal rezignaci na své členství v oborové radě GAUK. KMS jako 

kandidáta na uvolněné místo doporučuje kolegu Štěpána Holuba. 

h) Připravuje se další kolo soutěže PRIMUS. Dne 17. 1. 2019 se bude konat „den 

PRIMUSu na UK“. 

i) V roce 2018 získal kolega Pejcha ERC Starting grant a kolega Nešetřil spolu 

s kolegy z Maďarska ERC Synergy grant. 

https://cuni.cz/UK-9316.html
https://cuni.cz/UK-9328.html
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j) Byly podány dvě přihlášky do fakultní soutěže Nadačního fondu Bernarda Bolzana. 

KMS na příští schůzi oba návrhy posoudí na základě podkladů a posudků, které 

v předstihu pošle M. Rokyta a poté navrhne NFBB kandidáta na ocenění. 

k) Deadline pro návrhy projektů GAUK 2019 je 12. 11. 2018. M. Rokyta připomněl, že 

beseda pro žadatele o GAUK, organizovaná tradičně SIAM Student Chapter, se 

uskuteční v Karlíně dne 29. 10. 2018 od 18:00 v K4. 

 

 

2. Studijní problematika 

 

a) M. Rokyta a J. Robová seznámili členy KMS s tím, že v reakci na rozhodnutí MŠMT 

neudělit akreditace některým učitelským kombinacím programů typu major+minor 

z PřF a FTVS UK, bylo navrženo (na základě jednání rektorátu UK s fakultami 

připravujícími učitele) upřesnění kreditových rozmezí v jednotlivých oblastech 

učitelské přípravy v rámci Bc. i NMgr. studia na UK tak, aby byla zajištěna 

kompatibilita mezi učitelskými programy různých fakult. Kromě toho, že si tato 

změna vyžádá drobné úpravy kreditů v již akreditovaných učitelských Bc. 

programech, vynutí si tyto nové meze i změny v připravovaných učitelských NMgr. 

programech. Po jednáních na úrovni RUK i kolegia děkana MFF UK došlo kolegium 

děkana k názoru, že není možné sestavit smysluplné učitelské programy na MFF 

s dostatečným podílem odborných předmětů bez snížení počtu kreditů za 

diplomovou práci z 30 na 20. Členové KMS vzali toto rozhodnutí s pochopením na 

vědomí. M. Rokyta zároveň dodal, že snížení počtu kreditů za DP se týká výlučně 

učitelských programů, že je vynuceno novým nastavením výše zmíněných rozmezí a 

že bez něj by zbylo na kredity za odborné předměty v celém učitelském NMgr. 

programu typu major pouze 12 kreditů. Zároveň zdůraznil, že KD došlo 

k jednoznačnému názoru, že na odborných programech má zůstat počet kreditů za 

DP stejný jako dosud, tj. 30 kreditů.  

b) Na UK se plánuje přejít na systém Turnitin, který slouží k odhalování plagiátů ve 

studentských pracích. Pro práce na MFF se tento systém nejeví být efektivním. 

c) Dne 15. 11. 2018 je deadline na podávání návrhů studentských fakultních grantů 

(SFG). 

d) Všichni učitelé jsou vyzýváni, aby „pročistili“ nabídku svých studentských prací 

v SIS (konkrétně, aby nezadané práce s neaktuálním akademickým rokem buď 

vymazali, nebo převedli do aktuálního akademického roku). 

e) Garanti dobíhajících studijních oborů (programů) a nabíhajících studijních programů 

budou po dobu souběhu fungovat současně. Podmínka, že garant nemůže současně 

garantovat dva programy (obory) na stejném stupni studia platí, ale posuzuje se 

odděleně pro „starou“ a pro „novou“ akreditaci. 

f) Nová brožura o studiu matematiky na UK prochází závěrečnou fází korektur a do 

týdne by měla jít do tisku. 

 

 

3. Personální a ekonomická agenda 

 

a) Na fakultním webu byly zveřejněny inzeráty na akademické pozice. Všechny čtyři 

konkursy na akademická místa na MS se uskuteční 26. 11. 2018. 
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b) Podklady k žádostem o prodloužení pracovních poměrů končících do 30. 9. 2019 je 

třeba poslat M. Rokytovi do 30. 11. 2018. Pro prodlužování pracovního poměru na 

pozici AP2 je potřeba použít fakultní formulář, vystavený pod názvem „Osnova 

profesního životopisu“ na stránce https://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/.  

 

 

4. Různé 

 

a) Požadavky na správu budov pro rok 2019 (akce většího rozsahu) sbírá M. Rokyta do 

30. 11. 2018. 

b) Správa budov plánuje důkladnou opravu resp. instalaci nového výtahu v příštím roce.  

c) Do 31. 10. 2018 je třeba na sekčním webu aktualizovat informaci o akcích 

spolupořádaných MFF v roce 2019. Jednání o podpoře vybraných akcí ze strany RSJ 

se uskuteční počátkem listopadu. 

d) Deadline přihlášek do soutěže o cenu Wernera von Siemense je 25. 11. 2018. 

Podrobnosti lze najít na www.cenasiemens.cz. 

e) 6. 11. 2018 je děkanský sportovní den, ruší se veškerá výuka. 

f) 22. 11. 2018 se koná Den otevřených dveří MFF, ruší se výuka na Malé Straně. 

g) „Newcomers seminar“ se uskuteční v pátek 9. 11. 2018 (představí se kolegové 

Golovko, Rmoutil, Shaul) a 7. 12. 2018 (představí se kolegyně Benešová a kolegové 

Nagy a K. Tůma), vždy od 14 hodin v K1. Myšlenkou těchto neformálních setkávání 

je představit sekční komunitě pracovníky, kteří v nedávné době nastoupili. 

M. Rokyta pronesl kouzelnou formulku „občerstvení bude zajištěno“. 

h) M. Kulich se dotázal na osud Deklarace o spolupráci s RSJ. Podle informace 

M. Rokyty je Deklarace po připomínkách připravena k podpisu, ten by měl 

proběhnout 7. 12. v rámci magisterských promocí. Deklarace o spolupráci se uzavírá 

mezi MFF na straně jedné a RSJ Services s.r.o. a Nadací RSJ na straně druhé 

a smluvně podchycuje současné mechanismy podpory odborných akcí matematické 

a informatické sekce ze strany zmíněných partnerů RSJ. 

i) J. Rataj upozornil na nevhodný souběh výpadků úterní výuky pro studenty prvního 

ročníku (děkanský den, imatrikulace a první lednový týden).  

j) J. Tůma prezentoval analýzu zdrojů příjmů rozpočtu sekce, zejména s ohledem na 

částky, přicházející „za studenty“ a „za vědu“ za poslední tři kalendářní roky, 

a porovnal je s dělením výkonové části rozpočtu sekce „za publikace“. 

 

 

Schůze byla ukončena cca 16:40 hodin. 

Zapsal: J. Rataj 

Upravil a doplnil M. Rokyta 

Schváleno KMS, 5. 11. 2018 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
http://www.cenasiemens.cz/

