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Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce 

13. prosince 2018  
 
 

Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma, 
  
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 17. ledna 2019 ve 14:00 
v seminární místnosti KMA. 
 
 
1. Studijní problematika 

 
a) RVH UK schválila akreditaci matematických doktorských studijních programů 

s výjimkou 4M8 bez výhrad na 10 let, program 4M8 je schválen jen na 5 let. 
Dokončuje se příprava „Dohod o vzájemné spolupráci při uskutečňování 
doktorských studijních programů“ s ústavy AV.  

b) Na rektorátě probíhá debata o posunutí termínu zápisu do bakalářského studia 
na konec června a o souvislosti této změny s hodnocením institucí přes tzv. 
graduation rate. 

 
2. Provoz a rozvoj 

 
a) Ze zbývajících provozních prostředků sekce byly zakoupeny licence Windows 

10 a Office 2016 (pro Win 7) resp. 2019 (pro Win 10), SSD disková pole, knihy 
do knihovny. Ze zbylých prostředků budou vyplaceny plošné odměny všem 
pracovníkům placeným ze zdroje 01.  

b) Od 1. 1. 2019 bude platit rozpočtové provizorium. Hospodářské oddělení 
upozorňuje, že i v době rozpočtového provizoria je možno čerpat provozní 
prostředky do měsíční výše 1/15 loňského provozního rozpočtu a apeluje na 
rovnoměrné čerpání těchto prostředků během roku. 

c) V knihovně došlo k drobné krádeži osobních věcí z kabátu, pověšeného 
v šatním prostoru knihovny. Kolegium připomíná všem studentům 
i zaměstnancům, aby nenechávali cenné věci bez dozoru, případně použili 
uzamykatelné skříňky. 

d) Kolegium doporučilo následující drobné stavební a jiné akce pro rok 2019: 

• Výměna plošiny pro invalidy u vchodu do budovy. 

• Generální rekonstrukce výtahu. 

• Výměna plynových kotlů v hostinských pokojích. 

• Výměna zářivek v těch pracovnách KA, kde se ještě neměnily. 

• Výměna dveří WC a technických místností ve 4. NP, nové nátěry zárubní. 

• Revitalizace seminární místnosti KMA. 

• Přeměna zadní kuchyňky KMA na novou počítačovou laboratoř. 
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e) Bude vypsáno nové výběrové řízení na rekonstrukci posluchárny K1. 
Rekonstrukce by měla být zahájena cca 8. července. Pro období 8. 7. – 31. 8. 
bude posluchárna K1 blokována a nebude v ní možno konat žádné akce.  
 

3. Personální agenda 
 

a) Proběhla krátká debata o směrnici děkana č. 2/2005 o rozsahu pedagogických 
a vědeckých povinností akademických pracovníků s převládajícím názorem, že 
pedagogická zátěž na pozicích AP1 až AP4 je nevyrovnaná a nereflektuje změnu 
vnějších podmínek od r. 2005. Proděkan Rokyta připravuje materiál k hlubší 
debatě. 

b) Prof. Strakoš připravil materiál o přípravě žádostí o granty ERC, viz odkaz na 
stránce OVZS, https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-
pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk. V kolegiu proběhla krátká debata 
o tom, zda snížit pedagogický úvazek žadatelů v jisté fázi přípravy. Převládal 
názor, že podobné žádosti by měl individuálně řešit vedoucí pracoviště. M. Rokyta 
vyjádřil podporu myšlence snížit pedagogickou zátěž vážnému zájemci o podání 
ERC grantu v dobře definované poslední fázi přípravy přihlášky. 

c) Kolegium projednalo prodlužování některých smluv, které končí v období 
1. 3. 2019 až 31. 8. 2019. Projednávání bude pokračovat na lednové schůzi. 
 

4. Různé 
 

a) Vzhledem k rostoucímu podílu zahraničních zaměstnanců kolegium apeluje na 
rozesílání informací z děkanátu také v angličtině, zejména těch, které se týkají 
vědecké činnosti. Fakultní předpisy by měly být dostupné v angličtině. 

b) Kolegium projevilo rozpaky nad grafickou podobou fakultních PF. 
c) Členové kolegia si stěžovali na problematickou práci s elektronickým 

vyřizováním faktur konkrétně, a s prací se systémem CIS obecně. Převládá názor, 
že IFIS (webmailer) je uživatelsky příjemnější. 
 
 
 
Schůze byla ukončena v cca 16:30 hodin. 
Zapsal: D. Stanovský 
Upravil a doplnil M. Rokyta 
Schváleno KMS 8. 1. 2019 
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