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Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce 

27. září 2016  

 

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

Host:         B. Opic 

 

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto 

schůzí. Další schůze se uskuteční 13. října 2016 v 15:00 a dále 10. listopadu 2016, 15. prosince 2016 

a 12. ledna 2017 vždy od 14:00, a to opět v seminární místnosti KMA.  

 

1. Personální problematika 

 
a) KMS věnovalo tichou vzpomínku Mgr. Martinu Doubkovi, Ph.D., který během léta tragicky 

zahynul při autonehodě na dovolené v Gruzii. 

b) M. Rokyta přivítal na schůzi D. Pražáka, který je od 1. 7. novým vedoucím KMA. 

c) KMS v průběhu první poloviny září souhlasilo per rollam s návrhem na prodloužení pracovní 

smlouvy pracovníka MÚUK na pozici odborného asistenta, a to na období 1. 10. 2016 -  28. 2. 

2017, aby se tak zajistila výuka za M. Doubka. Na této schůzi členové KMS zmíněný 

výsledek hlasování per rollam potvrdili. 

d) Do 30. 9. je nutno oznámit na děkanát MFF UK žádosti o vypsání nových konkursů v tzv. 

podzimním kole; popis pracovního místa a datum nástupu dodají vedoucí pracovišť 

M. Rokytovi do 29. 9. 

Stalo se po KMS: zmíněné údaje byly M. Rokytovi včas dodány a zde tedy jsou: 

 Katedra algebry: odborný asistent v oboru algebra, zaměření algebraická teorie čísel 

výhodou. Nástup: 1. 1. 2017 nebo dle dohody. 

 Katedra matematické analýzy: odborný asistent v oboru matematická analýza, 

zaměření diferenciální rovnice výhodou. Nástup: 1. 1. 2017 nebo dle dohody. 

 Katedra matematické analýzy: docent v oboru matematická analýza, zaměření 

funkcionální analýza. Nástup: 1. 1. 2017. 

 Katedra matematické analýzy: profesor v oboru matematická analýza, zaměření 

funkcionální analýza. Nástup: 1. 1. 2017. 

 Matematický ústav UK: docent v oboru geometrie a topologie, zaměření algebraická 

topologie a diferenciální geometrie. Nástup: 1. 1. 2017. 

e) M. Rokyta informoval, že Nejvyšší kontrolní úřad vyslovil požadavek, aby zaměstnanci MFF 

UK podepisovali souhlas s tím, v jakém poměru je jim nastavena mzda z různých zdrojů. 

O způsobu realizace tohoto požadavku bude vedením rozhodnuto nejpozději do konce roku 

tak, aby změny (složení) mezd po 1. 1. 2017 již mohly být opatřeny zmíněným souhlasem 

zaměstnanců.  

 

2. Studijní problematika 

 
a) M. Rokyta vyzval vedoucí pracovišť, aby připomněli předsedům (sub)komisí pro bakalářské 

a magisterské SZZ, že do 30. 9. lze podávat návrhy na Cenu děkana Matematicko-fyzikální 

fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci.  

Stalo se po KMS: Podle informací ze studijního oddělení byly k 30. 9., 14:36, z naší sekce 

podány čtyři návrhy na ocenění diplomové práce, a jeden návrh na ocenění práce bakalářské.  

b) Do 13. 10. lze na studijní oddělení podávat návrhy na Cenu rektora pro nejlepší absolventy 

Univerzity Karlovy a na Mimořádnou cenu rektora pro studenty Univerzity Karlovy, která se 

uděluje za mimořádné úspěchy v oblasti vědy, výzkumu, umění a sportu, za mimořádnou 
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občanskou statečnost či za zvlášť záslužnou osobní angažovanost, viz Opatření rektora 

č. 10/2001, http://cuni.cz/UK-4645.html. 

c) Do 10. 10. je nutno nahlásit M. Rokytovi jména pedagogů, kteří se v taláru zúčastní 

imatrikulace studentů studijního programu Matematika dne 25. 10. ve 13:00. V případě zájmu 

se mohou pracovníci sekce účastnit v taláru i imatrikulace studentů informatiky (11:00 hod.) 

resp. fyziky (9:00 hod.), pokud v příslušných programech v 1. ročníku vyučují. Malé katedry 

nahlásí 1-2 pedagogy, velké katedry nahlásí alespoň 2 pedagogy, celkový očekávaný počet 

pedagogů v taláru je vymezen odhady 10 a 17. Ten den je zrušena výuka v 1. ročníku Bc. 

studia na všech programech, s výjimkou studia Bioinformatiky. Předpokládá se, že se 

imatrikulace zúčastní především pedagogové, kteří vedou výuku v 1. ročníku Bc. studia, 

pokud jim to jejich (další) rozvrh dovoluje. 

d) V úterý dne 8. 11. proběhne Děkanský sportovní den; ten den bude zrušena veškerá výuka na 

MFF. 

e) M. Rokyta podal stručnou informaci o letošním úvodním soustředění na Albeři. Zmínil, že 

dosažené výsledky byly srovnatelné s výsledky loňskými a potvrdil, že to není ve sporu s tím, 

že byly nejlepší za posledních několik let. V tomto týdnu probíhá na Karlově Úvodní kurz 

z matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku. Po jeho skončení připraví M. Rokyta 

tradiční zprávu o albeřských testech a o zmíněném kurzu. 

f) M. Rokyta informoval KMS, že současné RDSO dne 30. 9. 2016 zanikají. Pokud rektorát 

nestihne do tohoto data jmenovat nové RDSO, převezmou dočasně jejich funkci oborové rady 

příslušných doktorských studijních programů. 

g) M. Rokyta stručně informoval o charakteru výsledků studentské ankety za LS 2015/2016. 

Vítězové budou děkanem odměněni po Jarníkovské přednášce dne 5. 10. Poté budou 

zveřejněny všechny výsledky ankety. M. Rokyta konstatoval, že došlo k výraznému nárůstu 

počtu pedagogů s velmi dobrým hodnocením (existují netriviální počty pedagogů 

s hodnocením 1.0), čímž se poněkud snižuje vypovídací hodnota ankety. M. Kulich zmínil 

malou odpovídavost a výrazný úbytek slovních hodnocení ve srovnání se zimním semestrem. 

h) M. Rokyta informoval o probíhajících jednáních s FF UK o společném navazujícím 

magisterském studiu pro kombinaci učitelství a jazyky. V současné době existuje dohoda 

o bakalářských studijních programech, kde první studenti již budou končit své bakalářské 

studium. 

 

3. Věda a výzkum 

 
a) 27. 9. byla uzávěrka přihlášek do soutěže Primus. Z matematické sekce bylo podáno pět 

návrhů projektů. Po posouzení návrhů rektorát oznámí, které projekty je ochoten financovat 

a kolik projektů je ochoten financovat na každé z fakult. Následně bude pan děkan požádán, 

aby uvedl, které projekty je fakulta ochotna kofinancovat. Matematická sekce pak bude muset 

případně rozhodnout, které z projektů schválených rektorátem budou kofinancovány. 

Schválené projekty budou řešeny v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Začátek řešení 

projektu lze posunout na pozdější datum, avšak datum ukončení projektu se tím nemění. 

b) 27. 9. M. Rokyta rovněž předložil za matematickou sekci ke schválení VR MFF UK návrh 

projektu v rámci programu Progres, který nahradí od 1. 1. 2017 v letošním roce končící 

program PRVOUK. 

c) M. Rokyta informoval, že již s největší pravděpodobností nebudou sbírány excelentní 

výsledky pro Pilíř II dle Metodiky 2013. Zatím nejsou ani zveřejněné výsledky minulého kola, 

které už je dva měsíce hotové. 

d) Nejvyšší kontrolní úřad vyjádřil svoji nelibost nad tím, jakým způsobem jsou na naší fakultě 

vyplňovány informace o průběhu cesty v rámci cestovních příkazů. Pan děkan žádá vedoucí 

pracovišť, aby informovali zaměstnance o nutnosti věnovat vyplňování této části cestovních 

příkazů náležitou pozornost. 

http://cuni.cz/UK-4645.html
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e) Do 1. 11. lze podávat na OVZS návrhy pracovních programů ke krátkodobým pobytům na 

zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017. Od letošního roku 

je nutné k žádosti přikládat i zvací dopis z přijímající univerzity. 

f) M. Rokyta krátce informoval o situaci v oblasti ERC grantů. V letošním roce bylo podáno 

v ČR několik žádostí o ERC-starting granty, udělen byl však pouze jeden, a to řešitelce doc. 

J. Kalbáčové Vejpravové z FÚ UK. V současné době jsou podány z MFF tři žádosti o ERC-

advanced granty, dva z toho z matematické sekce.  

g) Bylo vyhlášeno 14. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy - GAUK 2017. Interní 

termín pro předání návrhů nových projektů na fakultu je 15. 11. a pro předání návrhů 

pokračujících projektů 16. 1. 2017. Závěrečné zprávy je nutno odevzdat do 29. 3. 2017. 

h) Ve středu 5. 10. se koná v posluchárně M1 od 14:00 Jarníkovská přednáška na numerické 

téma, kterou prosloví prof. Lutz Tobiska. 

i) PhDr. Milena Stiborová, CSc., končí 30. 9. své působení na MFF UK a vedením OVZS je od 

1. 10. pověřena Mgr. Milada Menšíková, která bude mít formálně na starosti veškeré granty 

a projekty (např. GAČR, TAČR či evropské projekty). Místo Jany Formánkové nyní na OVZS 

působí Bc. Kristýna Gáliková, DiS. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

 
a) Vedení katedry jazyků MFF zjistilo, že přibližně 38 % studentů kurzů jiných jazyků než 

angličtiny je z jiných fakult (celkově „přes všechny jazyky a kurzy MFF“ je podíl studentů 

jiných fakult 15%). Na dotaz ohledně případné finanční kompenzace rektorát sdělil, že výuka 

studentů cizích fakult probíhá bez finanční kompenzace na základě principu horizontální 

prostupnosti univerzity. Naopak při blokování horizontální prostupnosti může být fakultě 

udělena pokuta až do výše 4 mil. Kč. 

b) M. Rokyta a M. Kulich informovali o testování nového softwaru VERSO vyvinutého firmou 

DERS, který má sloužit ke zjišťování stavů účtů a souvisejících informací při řešení projektů 

na fakultě. Bylo konstatováno, že v současném stavu je systém uživatelsky nepřívětivý a je 

nutno jej přepracovat. 

 

5. Provoz a rozvoj 

 
a) Během léta byla dokončena poslední fáze klimatizace karlínské budovy. V posluchárně K1 

byla provedena rekonstrukce stropu, který již byl v havarijním stavu. Byly vymalovány 

posluchárny K2 a K3. Vedle tělocvičny byla vybudována sprcha pro fakultní veřejnost. Byla 

provedena rekonstrukce komínů a oprava kanalizace provedením výkopu na dvoře. Další 

stavební úpravy se týkaly zadního schodiště, instalace nových čteček a pořízení nových desek 

na toaletách. 

b) KMS se rozhodlo zřídit jeden společný faxový přístroj pro všechny katedry vzhledem 

k malému využívání tohoto typu komunikace. Přístroj bude umístěn ve vrátnici a bude mít 

číslo 22232 3386. Vrátní jsou připraveni pomoci sekretářkám pracovišť s odesíláním faxů 

a přijaté faxy distribuovat na pracoviště. 

 

6. Různé 

 
a) M. Rokyta informoval, že kandidátem na členství v obnovované náhradové komisi je za 

matematickou sekci doc. Jiří Felcman. 

b) M. Rokyta informoval, že v souvislosti se zavedením modrých zón v Karlíně od 1. 10. obdržel 

několik žádostí o povolení parkování ve dvoře karlínské budovy. Těmto žádostem 

z kapacitních důvodů nelze vyhovět. Zaměstnanci mají možnost využít dvůr pouze ke 

krátkodobému vjezdu v souvislosti s vyložením či naložením materiálu, avšak celodenní 

parkování není možné. Ve dvoře jsou zřízena pouze tři parkovací místa, přičemž jedno z nich 
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lze využít pro hosta ubytovaného v karlínské budově. M. Rokyta pošle zaměstnancům sekce 

mail s podrobnostmi. 

c) M. Rokyta informoval, že rektorát předložil vedení fakulty v polovině září k připomínkování 

celkem 23 nových univerzitních předpisů, přičemž lhůta pro vypracování připomínek byla jen 

o málo delší než dva týdny. Přitom některé z předpisů nesly červnové či červencové datum 

a mohly být zaslány fakultám s výrazně větším předstihem. Vedení fakulty vyjádřilo svoji 

nespokojenost s tímto postupem, neboť se jedná i o zásadní dokumenty jako např. Statut 

univerzity, jejichž znění by mělo být podrobeno důkladné diskusi. Vedení fakulty postrádá 

u podstatných změn důvodovou zprávu o účelu jejich zavedení. V případě Studijního 

a zkušebního řádu považuje vedení fakulty provedené změny za natolik nešťastné, že navrhuje 

jeho zásadní přepracování. 

Stalo se po KMS: děkan MFF odeslal na RUK připomínky vedení MFF k předkládaným 

předpisům, včetně výše zmíněných stížností. 

d) Na dotazy J. Rataje a P. Knoblocha M. Rokyta sdělil, že ISP studentů doktorského studia 

nejsou (počínaje druhým ročníkem) schvalovány vedoucím pracoviště. ISP také není třeba 

tisknout a podepisovat v papírové podobě. P. Knobloch upozornil, že v rozporu s avizovaným 

postupem členové RDSO nemají možnost v SISu odsouhlasit ani si prohlédnout roční 

hodnocení plnění ISP studentů patřících pod danou RDSO. 

Stalo se po KMS: Poměrně podrobně je postup při práci s ISP popsán na stránce 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/phdisp.htm.  

e) M. Kulich a M. Rokyta konstatovali, že Eduroam v Karlíně funguje velmi špatně a ačkoliv síla 

signálu je dostačující, je obtížné se do sítě připojit nebo připojení neustále vypadává. Hosté 

MFF, jejichž zařízení není evidováno v karlínské síti, tak často nemají možnost se připojit 

k internetu. 

Stalo se po KMS: M. Rokyta jednal s O. Ulrychem, který jednu z možných příčin operativně 

odstranil. O. Ulrych zároveň (prostřednictvím M. Rokyty) žádá pracovníky sekce, aby se 

neváhali obracet s problémem Eduroam přímo na něj. 

f) J. Tůma informoval KMS, že v souvislosti s připravovanou institucionální akreditací UK bude 

provedeno hodnocení řízení UK externí skupinou (bývalých) rektorů zahraničních univerzit. 

Základem pro toto hodnocení bude sebehodnotící zpráva UK, pro jejíž vytvoření byl na UK 

zřízen devítičlenný řídicí výbor, mezi jehož členy J. Tůma patří. 

g) Na dotaz P. Knoblocha se KMS shodlo, že u studentských prací vedených externisty je 

uvedení konzultanta z MFF nutné v případě disertačních prací, zatímco u bakalářských 

a diplomových prací lze tuto otázku řešit individuálně. 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 17:30.  

Zapsal: P. Knobloch 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS: 3. 10. 2016 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/phdisp.htm

