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 Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce 

24. ledna 2013 
 

 

Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16.00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj. 

Host: M. Kulich (na bod "Pedagogické záležitosti"). 

 

Schůze byla zahájena ve 13:00. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a 

touto schůzí. Příští schůze bude ve čtvrtek 21. února 2013 ve 14:30 v seminární místnosti KMA. 

 

 

Pedagogické záležitosti: 

 

1) KMS schválilo Standardy pro vypracování bakalářských prací, které předložil garant 

studijního programu Matematika M. Kulich jako materiál, vzešlý z Pedagogické rady MS, 

který prošel diskusí v akademické obci matematické sekce. Materiál je k dispozici na adrese 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/doc/predpisy/standardy_pro_bc_prace.pdf. Cílem 

Standardů je stanovit orientační rámec pro vypracovávání bakalářských prací, který má sloužit 

jako vodítko pro studenty, vedoucí a oponenty prací (zejména externí), a bakalářské komise. 

KMS doporučuje, aby se členové matematické sekce řídili tímto materiálem nejpozději u 

bakalářských prací, zadávaných na podzim 2013.  

 

2) M. Kulich informoval o doplnění komise pro SZZ bakalářského studia o nové místopředsedy 

(Z. Hlávka, Š. Holub, D. Stanovský). V diskusi upozornil na skutečnost, že změny v komisích 

i pro SZZ magisterského studia je efektivnější provádět koordinovaně.  

 

3) M. Rokyta informoval, že dne 9. 1. 2013 schválila VR MFF UK změny ve dvou státnicových 

komisích pro magisterské SZZ, a sice v Komisi pro studijní obor matematická analýza, viz  

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/komise/komise/nmgr-ma.htm a v Komisi pro 

studijní obor matematické struktury, viz 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/szz/komise/komise/nmgr-ms.htm. 

 

 

Ekonomické záležitosti: 

 

4) Finanční uzávěrka: Proděkan Rokyta informoval o finanční uzávěrce a o stavu účtu pracovišť i 

sekce jako celku. Rok 2012 skončil s celkovým přebytkem cca 2% celkového rozpočtu 

matematické sekce. Hospodářské oddělení označilo tento výsledek jako velmi dobrý. 

 

5) Odvody a daně 2013: M. Rokyta upozornil, že v roce 2013 bude situace s povinnými odvody 

pojištění o něco složitější než v roce 2012, došlo také k navýšení některých limitů. Konkrétně, 

podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 ze dne 26.9.2012 (platné od 1.1.2013), platí: překročí-li 

hrubý roční příjem jednoho pracovníka 48 násobek průměrné měsíční mzdy (která je pro rok 

2013 stanovena na 25.884,- Kč), tedy překročí-li hrubý roční příjem pracovníka částku 

1.242.432,- Kč, neplatí zaměstnavatel z částky, která převyšuje tuto hodnotu, sociální pojištění 

ve výši 26%.  Zdravotní pojištění ve výši 9% se platí vždy. Pro informaci zaměstnancům 

upozornil M. Rokyta i na to, že daň ze mzdy zůstává pro rok 2013 ve výši 15% ze superhrubé 

mzdy, ale při hrubém příjmu, který převyšuje hodnotu 103.536,- Kč měsíčně, se zavádí v 

daném měsíci další dodatečná "solidární" daň ze mzdy ve výši 7%. 

 

6) Rozpočet MS 2013:  

i) Hlavní část programu schůze byla věnována zahájení diskuse o principech sestavení 

rozpočtu KMS na rok 2013. Na této schůzi členové KMS zejména diskutovali o úpravách 

(již 5 let nezměněných) tabulek interního rozmezí tarifů matematické sekce, které 

upřesňují mzdový předpis UK. Návrh tabulky interního rozmezí tarifů, který členům KMS 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/doc/predpisy/standardy_pro_bc_prace.pdf
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/studium/bcmgr/szz/komise/komise/nmgr-ma.htm
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/studium/bcmgr/szz/komise/komise/nmgr-ms.htm
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poslal proděkan Rokyta mailem dne 21. 1. 2013, byl po diskusi schválen. V důsledku toho 

dojde k mírnému navýšení tarifů některých pracovníků sekce. Legislativní rámec pro tato 

interní rozmezí je dán Vnitřním mzdovým předpisem UK, viz http://www.cuni.cz/UK-

2547-version1-UZVMzdyUK.pdf případně tzv. Katalogem prací, (přesněji Nařízením 

vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě), viz 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf. 

ii) Další postup při stanovení tarifů (a jejich garanci sekcí) bude ten, že proděkan Rokyta při 

separátních jednáních s vedoucími pracovišť (v době mezi touto a příští schůzí KMS) 

stanoví spolu s nimi výši tarifů pracovníků podle dohodnutých rozmezí.   

iii) Příští schůze KMS budou věnovány zejména diskusi o kritériích hodnocení pracovišť. 

Zatím jsou stále v platnosti Kritéria hodnocení pracovišť matematické sekce podle výkonů 

ze dne 16.11.2009, viz  

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2010/Kriteria_MS_2009_D.doc.  

M. Rokyta jako jednu ze změn, kterou je potřeba provést, zmínil kritérium č. 6, "Publikace 

pro VZ", které již ztratilo smysl s ukončením VZ (výzkumného záměru) matematické 

sekce. Dále zmínil svůj úmysl hodnotit výkon pracovišť za delší období než jeden rok, 

např. za období tří posledních let. Přesnou velikost tohoto "hodnotícího okénka" i přesný 

mechanismus takového hodnocení bude upřesněn v diskusích a dohodnut na některé z 

nejbližších schůzí KMS. 

  

Protože kritéria č. 5 a 6 vyžadují z výše uvedených důvodů revizi, vyzval proděkan 

Rokyta vedoucí pracovišť, aby připravili podklady pro hodnocení výkonu pracovišť 

za rok 2012 pro účely tvorby rozpočtu 2013, a to v kritériích1 až 4.  

        Termín: 20.2.2013. 
 

7) Rozpočet knihovny: M. Rokyta předložil KMS návrh detailního rozpočtu matematické 

knihovny a seznámil členy KMS se způsobem, jakým budou požadavky knihovny (cca 3 mil. 

Kč na rok 2013) z rozpočtu matematické sekce kryty. Členové KMS vzali tuto informaci se 

souhlasem na vědomí.  

 

8) V souvislosti s výzvou děkana MFF UK nominovat do soutěže o Cenu B. Hrozného za tvůrčí 

počin (http://www.cuni.cz/UK-4218.html) a na Cenu rektora UK za nejlepší publikace, 

učebnice a skripta UK (http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena) se rozhodli 

členové KMS doporučit kolegiu děkana k nominaci na některou z těchto cen následující dvě 

monografie:  

 Göbel, Rüdiger and Trlifaj, Jan:  Approximations and Endomorphism Algebras of 

Modules. Volume 1 – Approximations / Volume 2 – Predictions. De Gruyter 

Expositions in Mathematics 41, 2nd rev. and expand. ed., De Gruyter, Berlin, 

Germany, 2012. ISBN 978-3-11-021810-7. 

 Cipra, Tomáš:  Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012. ISBN: 978-80-

86929-87-3. 

         M. Rokyta bude členy KMS informovat o tom, jaké nominace fakulta realizovala. 

 

Sdělení proděkana: 

 

9) Proděkan Rokyta informoval členy KMS o některých důležitých bodech ze schůzi KD: 

 Zadávání publikací do systému OBD je třeba věnovat zvýšenou pozornost péči s 

ohledem na možné finanční postihy; zejména jde o správné vyznačení původních 

výsledků. K systému OBD vyšla v prosinci 2012 Směrnice rektora č. 18/2012, 

(s účinností od 1. 1. 2013, http://www.cuni.cz/UK-4222.html), kterou dále upřesňuje 

Směrnice děkana č. 2/2013, 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/dekan/2013/smer02.htm.  

 Byla připomenuta Směrnice tajemníka 2/2010 o cestovních náhradách 

(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm). Zejména jde o to, že zálohu na 

cestovné v hotovosti lze poskytnout maximálně jeden měsíc před uskutečněním cesty. 

Tajemník MFF UK nicméně na KD připomněl, že některé výdaje (jízdenky, letenky, 

http://www.cuni.cz/UK-2547-version1-UZVMzdyUK.pdf
http://www.cuni.cz/UK-2547-version1-UZVMzdyUK.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2010/Kriteria_MS_2009_D.doc
http://www.cuni.cz/UK-4218.html
http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/vnitro/dekan/2013/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm
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záloha na ubytování) lze proplatit i dříve, ne však cestou zálohy poskytnuté 

pracovníkovi, ale vystavením a proplacením faktury.  

 Studentům kombinovaného doktorského studia je možno vyplácet stipendium z 

prostředků specifického výzkumu, umožňuje to článek 9 Stipendijního řádu UK, 

(http://www.cuni.cz/UK-146-version1-uzvstipendiauk.pdf).  

 M. Rokyta informoval o probíhajícím procesu schvalování nových verzí některých 

předpisů UK (Statut, Stipendijní řád). Na AS UK zatím nedošlo ke schválení nových 

verzí jmenovaných předpisů, lze však očekávat, že se tak stane na některé z nejbližších 

schůzí AS UK. M. Rokyta také upozornil, že výsledky jednání na AS UK mohou mít 

také vliv například na podobu znaku MFF UK. Naše fakulta zůstala v protestu proti 

tomu, aby podobu znaku fakult určovala Univerzita, osamocena. 

 Po dohodě proděkana sekce a tajemníka fakulty se bude správce sítě Ing. J. Richter 

starat o nákup a údržbu počítačů v knihovně na Karlově a v Tróji, a to nejprve na 

zkušební dobu jednoho roku. Členové KMS proti tomuto uspořádání nic nenamítají. 

 K výstavbě nové budovy v Troji došly připomínky pouze od studentů MS, stanovisko 

sekce je i nadále, že v zájmu vzájemné komunikace a netříštění sekce je vhodnější se 

zajímat o objekty v blízkosti Sokolovské 83.  

 

Různé: 

 Proděkan informoval KMS o Organizačním řádu soutěže Náboj, který je jednou z 

nutných formálních podmínek existence této soutěže. Členové KMS vzali se 

souhlasem na vědomí, že znění Organizačního řádu této soutěže (z března 2012) bylo 

fakultní právničkou JUDr. Semíkovou schváleno a že Organizační řád bude za KMS 

(které jej formálně vydává) podepsán proděkanem Rokytou. 

 Na základě diskuse o fakultních medailích pověřuje KMS proděkana MS, aby prověřil 

možnost udělení pamětní medaile prof. J. Štepánovi u příležitosti jeho významného 

životního jubilea a možnost udělení pamětní medaile významným zahraničním 

odborníkům. 

 M. Rokyta informoval, že profesoru Endre Sülimu z Univerzity of Oxford byl 

Univerzitou Karlovou udělen čestný titul Hostující profesor UK (tento titul se uděluje 

na dobu, po kterou trvá aktivní spolupráce dané osoby s UK). Podrobnosti o titulu 

Hostující profesor UK lze nalézt v čl. 42 Statutu Univerzity Karlovy.  Hostující 

profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou práva volit a být 

volen do akademických senátů.  Matematická sekce má v úmyslu zorganizovat 

slavnostní předání tohoto titulu prof. Sülimu a zorganizovat při té příležitosti jeho 

kolokviální přednášku. 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:50. 

 

zapsal: V. Dolejší a B. Opic 

doplnil: M. Rokyta 

schváleno KMS: 4.2.2013 

http://www.cuni.cz/UK-146-version1-uzvstipendiauk.pdf

