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Zápis č. 10 ze schůze Kolegia matematické sekce 

18. června 2020 

 
Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma 

Hosté:  P. Kaplický (do konce bodu Studijní záležitosti), V. Dolejší, M. Pokorný 

 

Jednání bylo zahájeno ve 15:00 v posluchárně K3. Zápis z minulé schůze byl schválen per 

rollam v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční v září 2020, termín bude 

v předstihu oznámen novým proděkanem sekce V. Dolejším, který nastupuje do funkce 6. září. 

 

V úvodu M. Rokyta oznámil, že po dlouhé nemoci zemřel doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., 

dlouholetý pracovník Ústavu teoretické fyziky MFF UK.  

 

 

1. Studijní záležitosti 

 

a) Přijímací zkoušky do doktorského studia se uskuteční 28. – 29. 7. 2020, a to prezenční 

i distanční formou. RUK připravuje dotazník pro studenty i pedagogy o distanční výuce. 

Měl by se vyplňovat v SIS od 23. 6. do cca půlky července. 

b) Beseda o zkušenostech s distanční výukou proběhne 1. 7. 2020 od 15 hodin v K1. 

c) M. Rokyta přijímá do cca 26. 6. návrhy na přednášku, který by byla „oficiálně“ nahrána 

v příštím semestru. Nová velká posluchárna N1 v IMPAKTu navíc umožňuje nahrávání 

veškeré výuky svépomocí. Výsledné videozáznamy by pak ale bylo třeba zpracovat, 

aby jejich vystavovaní mělo smysl. 

d) Velké přednášky pro první ročník – NMMA101 Matematická analýza 1, NMAF051 

Matematická analýza I, NMAG111 Lineární algebra 1, NOFY141 Lineární algebra I, 

NMIN105 Diskrétní matematika – by se měly rozvrhovat v jedné paralelce do poslu-

chárny N1 v IMPAKTu. M. Rokyta toto sdělí rozvrhové komisi. Kroužků bude třeba 

rozvrhovat přibližně nejvýše 8-10, přesný počet bude znám podle počtu zapsaných stu-

dentů až na začátků září. 

e) Fakulta dostane asi 1,8 mil. Kč z „fondu F“ („Fond vzdělávací politiky na podporu stu-

dijních programů na nepedagogických fakultách VVŠ specificky zaměřených na pří-

pravu učitelů s deficitními aprobacemi na rok 2020“). Administrativu s tím spojenou 

musí bohužel vzít na své bedra zástupci didaktických kateder a M. Rokyta o to požádal 

J. Robovou. Termín je do 3. 7. 

f) Od října 2020 (pokud se stihne dokončit legislativní proces na AS UK) dojde ke změně 

ve výplatě stipendií doktorandům. Je zrušen příplatek 1000 Kč za splnění zkoušky z an-

glického jazyka (aby nebyli diskriminováni zahraniční studenti), místo toho bude všem 

studentům navýšeno základní stipendium (z 10 500 Kč na 11 000 měsíčně v prvním 

roce a z 11 500 K4 na 12 500 Kč měsíčně od druhého roku studia). Další úpravy fakult-

ního stipendijního řádu jsou víceméně technického rázu. 

g) J. Robová upozornila na zmatečné změny v přístupových právech v SIS, např. bylo po-

zorováno, že vedoucí studentských prací neměli přístup k posudkům oponentů a nao-

pak. M. Rokyta konstatoval, že přístup k posudkům je vázán na určitá oprávnění a je 
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věcí diskuse. Podle názoru KMS by však tato oprávnění neměla být definována pracov-

níky IT oddělení. M. Rokyta souhlasil a doporučil obracet se v případě problémů 

a úprav v SIS, které mají spojitost se studijní problematikou, na studijního proděkana, 

aby prověřil jejich opodstatnění.  

h) P. Kaplický informoval o konceptu podpory studentů prvního ročníku bakalářského stu-

dia vzešlého z Pedagogické rady. Studentům by byli přiřazeni mentoři z řad pedagogů 

a doktorandů. P. Kaplický osloví (po konzultaci znění mailu s M. Rokytou resp. členy 

KMS) učitele a studenty s cílem získat lektory na dobrovolné bázi, v první etapě pro 

menší bakalářské programy, poté i pro program Obecná matematika. 

 

2. Věda a zahraniční styky 

 

a) Tvorba rozpočtu UK dozná od roku 2022 výrazných změn, zejména ve financích na 

vědu, částečně i na výuku (posun rozhodného období). Rok 2021 je přechodným, čás-

tečně se využijí starší výsledky RIV: částka financí na vědu pro rok 2021 bude získána 

z částky roku 2020 přenásobené koeficientem určeným podle výsledku hodnocení me-

zinárodním panelem SCI (návrh je A: 1,2; B: 1,1; C: 1,0; D: 0,9), s následným přenor-

mováním vzhledem k celkové částce, která bude k dispozici. Kromě toho vznikne Stra-

tegický fond rektora ve výši 50 mil. Kč pro podporu nových „strategických oborů“ a pro 

případnou kohezi u oborů slabých, které si zaslouží „druhou šanci“ za dobře specifiko-

vaných podmínek. Návrh tzv. Principů rozpočtu na rok 2021 je teď na cestě do AS UK, 

který jej má schválit. Od roku 2022 dojde bude základ příspěvku určen na základě vy-

braných modulů z Metodiky 17+.  

b) Výstupy hodnocení mezinárodního panelu budou k dispozici k připomínkám od 30.6. 

a bude potřeba zareagovat nejpozději do 15. 8.  

c) Pokud bude schválen nový zákon o vědě, dojde ke zrušení kapitoly SVV (specifický 

vysokoškolský výzkum), finance budou převedeny do celkové dotace na vědu. UK je 

připravena SVV zachovat do konce roku 2021, tedy původní tříleté projekty SVV 

(2020-2022) by se tím zkrátily o rok.  

d) Informace k novým programům financování START pro doktorandy lze nalézt na 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/doktorske-studium/program-start. Přihlášky lze 

podávat do 15. 9., doporučuje se tvořit malé týmy. K programu Start proběhne online 

školení – podrobnosti na zmíněné stránce. Pozor, absolvování školení je nutnou pod-

mínkou pro přijetí přihlášky START. 

e) Dělenou první cenu děkana za nejlepší knižní publikaci získala kniha G.A. Monteiro, 

A. Slavík, M. Tvrdý: Kurzweil-Stieltjes Integral (World Scientific, 2019). Cena byla 

předána autorům na schůzi KD dne 17. 6. 2020. 

f) Ceny Neuron letos nebyly (až na cenu za celoživotní přínos) udělovány, letošní kandi-

dáty v ostatních kategoriích lze znovu navrhnout příští rok. 

g) Stalo se po KMS: V. Dolejší oznámil, že s ohledem na své nové pracovní povinnosti by 

rád odstoupil z funkce člena oborové rady GAUK pro matematiku a navrhuje, aby byl 

místo něj nominován doc. P. Tichý z KNM. P. Tichý se svou nominací souhlasí a KMS 

ji podporuje. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/doktorske-studium/program-start
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3. Provoz a rozvoj 

 

a) M. Rokyta konstatoval, že o programový balík Office 365 není v Matematické sekci 

zájem. 

 

b) Čekáme na implementaci prostředí GSUITE Google pro MFF. Přístup bude přes SIS. 

Prostředí umožní bezpečně využívat některých služeb Google. 
 

c) Počítačové laboratoře zatím nejsou otevřeny, v případě projeveného zájmu z řad 

studentů by byl provoz obnoven. 

 

d) Tajemník MFF stanovil ceny za pronájem poslucháren v IMPAKTu. Ceník se brzy 

objeví na stránkách MFF. Lze jej (i nyní) nalézt na stránce s formuláři, v sekci 

hospodářského oddělení. 

 

e) Po rekonstrukci bývalého objektu menzy v areálu kolejí v Troji pro potřeby FHS se 

počítá s tím, že v části budovy obnoví provoz menza. Snad se tak stane v příštím roce. 

 

f) Proběhl audit čerpání tvůrčího volna pracovníky MFF FK. V některých případech jsou 

dohledávány chybějící závěrečné zprávy. 

 

g) Proděkan Vlach byl pověřen k natočení krátkých medailonků významných či výrazných 

osobností MFF UK, pro propagační účely a prosí o vhodné kandidáty. M. Rokyta 

přijímá návrhy z řad MS. 

 

h) Jarníkovskou přednášku v říjnu 2020 přednese Libor Barto. 

 

i) Vedle zlatých promocí se zavádějí i „stříbrné promoce“ (25 let po promoci), letos 

proběhnou 3.10. 

 

4. Různé 

 

a) J. Rataj informoval, že časopis CMUC byl zařazen Polským ministerstvem vědy 

a vysokého školství do seznamu „kvalitních“ časopisů; publikace v CMUC bude tedy 

pro polské matematiky započítána při jejich hodnocení. 

 

b) V. Dolejší a M. Rokyta informovali o jednání s hotelem Krystal a kolejí Hvězda 

o možném středně- i dlouhodobém ubytování hostů fakulty. Hotel UK Krystal: Spíše 

hotelové ubytování, bez kuchyňky, se sociálním zařízením, možnost doplatku snídaní 

k noclehu a případně obědy a večeře v restauraci. Lze i dlouhodobý pobyt (měsíce či 

rok). Kolej Hvězda: Jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením při pobytu více 

než 60 dní je cena 229 Kč a při pobytu od 300 dnů 219 Kč. Při jednolůžkovém pokoji 

v buňce, kde dva pokoje sdílí sociální zařízení a kuchyňku, je cena při pobytu od 60 dní 

199 Kč a delším než 300 dnů 195 Kč. Uvedené ceny jsou za 1 osobu a 1 noc včetně 

DPH. V areálu není možnost snídaní ani jiné stravy, ale na buňkách je kuchyňka.  

 

Schůze byla ukončena v 17:45 

Zapsal: J. Rataj 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS 24. 6. 2020 


