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Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce 

16. května 2019  
 

 
Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, M. Tůma 
Omluveni: D. Stanovský 
Host: P. Kaplický (na bod 1)  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 14:00. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi 
minulou a touto schůzí. Příští řádná schůze se uskuteční 13. června 2019 mimořádně 
v 15:00 v seminární místnosti KMA.  
 
 
1. Studijní problematika 

a) P. Kaplický informoval členy KMS o stavu akreditací navazujících magisterských 
programů z matematiky na RUK. Byly provedeny některé formální úpravy návrhů 
dle doporučení RUK, finální verze budou odeslány na RUK v následujícím týdnu 
včetně učitelských programů. 

b) Připravuje se nová Karolínka pro akademický rok 2019/2020, která bude 
obsahovat studijní plány jednak pro bakalářské studijní programy dle nové 
akreditace, jednak pro stávající navazující magisterské studijní obory. Pro 
dobíhající bakalářské obory bude „zakonzervován“ současný stav, tj. pro tyto obory 
bude platit Karolínka ze současného akademického roku. Karolínka pro doktorské 
studijní programy dle nové akreditace bude připravována na podzim 2019; 
dobíhající doktorské studijní obory se budou dále řídit současnou Karolínkou. 
Předpokládá se, že studenti ze stávajících doktorských oborů budou převedeni do 
nových doktorských programů stejného zaměření do konce zimního semestru 
akademického roku 2019/2020. 

c) Nové oborové rady (OR) doktorského studia zatím nebyly jmenovány, neboť stále 
není funkční modul SIS, jehož prostřednictvím se mají seznamy těchto rad 
generovat. Není jasné, jak se má postupovat při přijímacích řízeních, neboť obsah 
přijímací zkoušky stanoví a členy komise jmenuje OR. RUK doporučil, ať nyní 
přijímací komise jmenuje děkan MFF bez návrhu OR.  

d) Vedení fakulty obdrželo dopis z RUK týkající se hodnocení studentů doktorského 
studia: rektor UK požaduje úpravu harmonogramu tak, aby termín kontroly studia 
ze strany OR byl zkrácen z konce listopadu na konec října příslušného 
akademického roku.  

e) V souvislosti s právní konzultací k vyjasnění podmínek pro přijímání do 
doktorského studia sdělil doc. Boháč z Právnické fakulty UK, že student musí být 
přijat pouze na základě svých znalostí a schopností, nesmí se tedy projevit vliv, zda 
má již zvolené téma a školitele (za předpokladu, že jeho přijetí nebrání kapacitní 
důvody). Jiný postup by byl porušením zákona.  

f) V zimním semestru 2019/2020 bude pokračovat natáčení přednášek z matematiky. 
Dosud byly nahrány přednášky těchto předmětů: Algebra 1+2 (D. Stanovský), 
Lineární algebra a geometrie 1+2 (L. Barto), Matematická analýza I+II a Matematika 
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pro fyziky I-III (M. Pokorný), Úvod do matematické logiky (J. Krajíček), Základy 
numerické matematiky (M. Tůma, V. Dolejší). Členové KMS pošlou proděkanovi své 
kandidáty na nahrávání přednášek do příští schůze, tj. do 13. 6. 2019. 

g) JDIM se bude konat 29. 1. 2020. 
 

 
2. Věda a výzkum 

a) Výběr excelentních publikací z matematiky pro interní hodnocení vědy a výzkumu 
na UK dokončí proděkan M. Rokyta, výběr pošle členům KMS k náhledu. Pro 
zdůvodnění excelentních výsledků M. Rokyta osloví autory publikací.  

b) M. Rokyta informoval členy KMS o návrhu Principu rozpočtu UK na rok 2020, který 
obsahuje kritéria pro rozdělování financí na UK. Konkrétně se v tomto návrhu 
uvádí: „... stanovení podílu fakulty na ukazateli „vědecký výkon“ čl. 1, odst. 5b) a na 
rozpisu dotace na podporu vědy, čl. 2, odst. 2: Jelikož nebudou ještě k dispozici 
výstupy z interního hodnocení tvůrčí činnosti na UK, navrhujeme zafixovat podíly 
fakult na výši těchto ukazatelů z rozpisu roku 2019 ...“. Vzhledem k tomu, že projekt 
Progres končí v roce 2021, lze očekávat, že po jeho skončení budou finance na UK 
od roku 2022 rozdělovány dle výsledků interního hodnocení vědy a výzkumu. 
i. Pro rok 2020 se předpokládá nárůst prostředků pro mechanismus interního 

hodnocení vědy z 4,8 mil. Kč v roce 2019 na 12 mil. Kč v roce 2020.  
ii. Předpokládaný nárůst financí projektů UNCE: ze 135 na 150 mil. Kč, u projektů 

Primus půjde o nárůst ze 75 mil. Kč na 90 mil. Kč.   
iii. Ukazatel S (společenská potřeba studijního oboru) pro přidělování financí bude 

zrušen. 
iv. Pro rok 2020 se plánuje výdaj 6 mil. Kč na nový knihovní software.  

c) Pro účely vnitřního hodnocení vědy na UK má být každý akademický, resp. vědecký, 
pracovník přiřazen k oboru, ve kterém budou hodnoceny jeho publikace. U jednoho 
pracovníka lze uvést primární, sekundární i terciární obor. Podrobnější informace 
k zařazení pracovníků zašle vedoucím pracovišť M.  Rokyta. 

d) Problematika zákazu použití hypertextového, i neaktivního, odkazu v textu návrhu 
projektu GAČR  stále ještě není zcela vyjasněna.   

e) V projektech GAČR se za uznatelné mzdové náklady považují jen ty, které byly 
vyplaceny, nikoliv ty, které se dodatečně převedou z jiných účtů. Je proto třeba 
dobře nastavit mzdy v souladu se zadáním projektu.  

f) Byla vyhlášena soutěž Česká hlava. Nominace pro hlavní kategorii Národní cena 
vlády Česká hlava se mají podávat do 6. června 2019 přes rektorát UK, nominace 
v dalších čtyřech kategoriích (Cena Invence, Cena Industrie, Doctorandus za 
technické vědy, Doctorandus za přírodní vědy) se podávají do 30. června 2019 
prostřednictvím fakulty. Statut cen viz http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-
souteze-ceska-hlava/. M. Rokyta požádal členy KMS, aby zvážili případné nominace 
a dali mu vědět do konce května. 

g) Byla rovněž vyhlášena soutěž o univerzitního postdoka s nástupem od ledna 2020. 
Do 4. 6. 2019 se mají shromáždit témata na OVZS. Podrobněji viz informace na 
stránce https://cuni.cz/UK-3887.html.   

h) Do 27. 5. 2019 (jde o posunutý termín) je možno podat proděkanovi sekce 
nominace na cenu děkana za nejlepší publikaci, která byla vydána v předchozím 
kalendářním roce, tj. v roce 2018. Statut této ceny je uveden ve směrnici 

http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
https://cuni.cz/UK-3887.html
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https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-
dekana/smernice-dekana-c-3-2017.  

i) Na MFF bylo podáno celkem 9 přihlášek do univerzitní soutěže PRIMUS, z toho 5 na 
fyzikální, 1 na informatické a 3 přihlášky na matematické sekci. O prodloužení 
existujících Primusů požádal jeden řešitel z informatické a jeden z matematické 
sekce.  

 
 
3. Provoz a rozvoj 

a) Evidence pracovní doby u zaměstnanců, kteří pracují na projektech OP VVV, má být 
nově vedena na pracovištích. Od ledna 2019 mají být originály dokumentů 
s podpisy zaměstnanců archivovány na pracovištích a naskenované kopie budou 
nahrávány do sdíleného úložiště, kde budou k dispozici administrátorkám projektů. 
V případě kontroly projektu bude pracoviště předkládat originály. M.  Rokyta 
rozešle členům KMS podrobné pokyny k této evidenci. 

b) Společnost T4 Building, s.r.o. podepsala s MFF smlouvu o rekonstrukci posluchárny 
K1; rekonstrukce bude probíhat v termínu 8. července až 31. srpna 2019. 
Posluchárna K1 je blokována z důvodu úklidu do 4. září 2019.  
 
 

4. Personální a mzdová problematika 
a) M. Rokyta vyzval vedoucí pracovišť, aby mu do 10.6. 2019 sdělili návrhy na vypsání 

podzimních konkurzů s nástupem od 1. 1. 2020; nástup je možný i později, ale musí 
to být zmíněno v podmínkách konkurzu. Vypsání konkurzů bude projednáno na 
příští schůzi KMS. 

b) Na příští schůzi KMS budou projednávány žádosti o prodlužování pracovních smluv 
končících v období do 29. 2. 2020. Vedoucí pracovišť zašlou materiály M. Rokytovi 
do 10. 6. 2019.  

c) Dle právníků RUK nelze očekávat uzavření nové dohody s odbory ohledně 
povolení výjimečné čtvrté smlouvy na dobu určitou na pozici AP2 (před 
habilitací); fakulta nemůže uzavřít v tomto případě ani vlastní smlouvu 
s odbory.  

 

5. Různé 
a) M. Rokyta připomněl, že se 24. 6. v 16:00 uskuteční tradiční setkání zaměstnanců 

a doktorandů MFF UK v Troji, na které jsou zváni i všichni bývalí zaměstnanci 
fakulty.  

b) M. Rokyta požádal vedoucí pracovišť, aby mu do 30. 6. zaslali informaci, které 
pracovníky z pracoviště lze během července a srpna kontaktovat pro řešení 
případných nenadálých událostí.  

c) J. Rataj členy KMS informoval, že výpis zdravotní dokumentace zaměstnance, který 
se předkládá u pracovní zdravotní prohlídky, má být hrazen ze zdroje označeného 
R, tzv. reprezentačního fondu. M. Rokyta přislíbil, že zjistí, z jakého účtu (děkanátní, 
sekční) se budou výpisy hradit. 

d) J. Rataj položil dotaz, zda by řešitelé grantů nemuseli již podepisovat nastavení 
celkové mzdové částky z jejich grantu na listině příslušného pracoviště jako dosud, 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-3-2017
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ale zda by bylo možné podepisovat nastavení mezd z projektu elektronicky. 
Kolegium krátce o této otázce diskutovalo, ale nedospělo, vzhledem 
k předpokládaným technickým obtížím, k jednoznačnému závěru.   
 

 
 

Schůze byla ukončena 16. 5. 2019 v 15:30.  
Zapsala: J. Robová 
Upravil a doplnil: M. Rokyta 
Schválilo KMS 24. 5. 2019 
 

 


