Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
26. 9. 2017
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, V. Dolejší (zastupující P. Knoblocha), M. Kulich, D. Pražák, M. Pokorný
(zastupující J. Rataje), J. Robová, J. Tůma.
P. Kaplický (garant programu matematika) na studijní část schůze.

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi
minulou a touto schůzí. Další schůze se uskuteční 19. října 2017, 16. listopadu 2017, 14. prosince
2017 a 11. ledna 2018 vždy od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1. Studijní záležitosti
a) Do 6. 10. je třeba nahlásit M. Rokytovi jména pedagogů, kteří se v taláru zúčastní
imatrikulace studentů studijního programu Matematika dne 31. 10. ve 13:00. Potřebný
počet pedagogů na tuto imatrikulaci je cca 15, z každého pracoviště se zúčastní 2-3 lidé.
V případě zájmu se mohou rovněž v týž den pedagogové zúčastnit od 9:00 imatrikulace
studentů programu Matematika realizovaném v anglickém jazyce, která probíhá společně
s imatrikulací studentů programu Informatika. Od 11:00 probíhá imatrikulace studentů
programu Fyzika. Pro tento den je zrušena výuka 1. ročníků studentů Bc. studia.
b) Do 6. 10. je rovněž třeba nahlásit M. Rokytovi jména pedagogů, kteří se v pondělí 20. 11.
zúčastní v taláru promocí bakalářských studijních oborů:
i.
9:00
Obecná matematika (2 pedagogové),
ii.
10:30
Finanční matematika a učitelské obory (2 pedagogové),
iii.
12:00
Obecná matematika (opět 2 pedagogové).
Potřebný počet pedagogů je 6, z každého pracoviště se tedy zúčastní 1 vyučující.
c) M. Rokyta informoval, že 4. 10. vyhlásí děkan fakulty po Jarníkovské přednášce výsledky
studentské ankety za letní semestr akademického roku 2016/2017. Poté budou zveřejněny
kompletní výsledky ankety.
d) Do konce září je ještě stále možno posílat studijnímu proděkanovi návrhy na ocenění
nejlepších bakalářských a diplomových prací podle směrnice děkana 2/2014,
https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm.
e) Do konce září je třeba na rektorát sdělit, které bakalářské studijní programy budeme
akreditovat v rámci nové akreditace. Předpokládá se, že stávající tři matematické obory
budou akreditovány jako programy. M. Pokorný představil kolegiu sekce návrh nového
bakalářského studijního programu s pracovním názvem „Matematické modelování“,
připravený skupinou pracovníků MÚUK a KNM. Přítomní vedoucí pracovišť (resp. jejich
zástupci) konstatovali, že program je atraktivní, že je však potřeba doladit či vyjasnit
některé detaily. M. Rokyta zdůraznil, že z důvodů značného průniku s fyzikálním
bakalářským programem považuje za důležité jednání o charakteru tohoto programu se
zástupci fyzikální sekce, a projevil ochotu takové setkání případně iniciovat.
f) M. Rokyta seznámil členy kolegia s výsledky testu z matematiky, který byl zadán na úvodním
soustředění na Albeři. Výsledky studentů programu Matematika, Fyzika a Informatika byly
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g)

h)
i)
j)

srovnatelné, nejlépe se tentokrát umístili studenti učitelských oborů. Podrobněji se lze se
zprávou o albeřském kurzu seznámit na stránce https://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/.
M. Rokyta připomněl, že od 1. 10. vstoupily v platnost nové studijní předpisy a že se
připravuje směrnice děkana, která bude specifikovat, že do 13. 10. bude třeba v SISu u
jednotlivých předmětů nastavit podmínky pro získání zápočtu, resp. zkoušky, počet
možných opakování zápočtu, a to, zda je zápočet nutnou podmínkou pro konání zkoušky.
Dne 6. 10. se uskuteční v posluchárně K1 od 14:00 setkání s proděkanúem M. Rokytou, které
mj. bude věnováno novým nejen studijním předpisům.
Dne 27. 9. se uskuteční další kulatý stůl k institucionální akreditaci UK. Za matematickou
sekci se tam chystají garanti Kaplický a Kulich.
J. Robová informovala o průběhu zářijového jednání na MŠMT, které se zabývalo rámcovými
požadavky pro učitelské studijní programy.

2. Věda a výzkum
a) M. Rokyta informoval, že MFF se zapojí do projektu OP VVV, v jehož rámci budou přijímáni
noví postdoktorandi. Finanční spoluúčast přijímacího pracoviště je 5 %. Předpokládá se, že
na MFF bude v rámci projektu přijato 13 postdoktorandů. Pro matematickou sekci se počítá
s vypsáním 4 pozic v březnu 2018 s tím, že uchazeči musí nastoupit do šesti měsíců od
vypsání, tj. do září 2018. Na zmíněné 4 pozice bude třeba vypsat 4 inzeráty.
b) M. Rokyta upozornil, že do 17. 10. je možné na RUK podávat návrhy na Fond mobility.
c) M. Rokyta připomněl interní fakultní termín pro podání projektu GAUK, kterým je pondělí
13. 11.
d) M. Rokyta informoval, že z MFF bylo podáno 8 návrhů na projekty UNCE (4 za fyzikální
sekci, 2 z matematické sekce a 2 z informatické sekce). M. Rokyta současně upozornil, že
dobíhající projekty UNCE musí být finančně vyčerpány k nule, i když byl podán (a i když by
byl financován) pokračující projekt.

3. Personální záležitosti
a) Dne 4. 10. na zasedání vědecké rady fakulty proběhne habilitační přednáška T. Bárty,
současně se bude jednat o prodloužení smluv odborných asistentů, o kterých jednalo
v červnu kolegium sekce.
b) Do 31. 12. mají být sepsány dodatky k pracovním smlouvám těch zaměstnanců, jejichž mzda
je hrazena i z jiných než institucionálních zdrojů. Tyto dodatky budou průběžně
aktualizovány tak, aby odrážely aktuální stav. Kromě dodatků bude třeba rovněž
aktualizovat popisy práce.
c) M. Rokyta informoval o vypsání konkurzů na jednotlivá pracoviště sekce: vedoucí pracoviště
(KDM, KPMS), docent (KA, MÚUK), profesor (KMA) odborný asistent (KMA) a akademický
vědecký pracovník (KA).

4. Hospodářské záležitosti
a) M. Rokyta předal členům kolegia informaci od ing. Lankové, že vysoké školy nejsou nově
povinny zveřejňovat smlouvy a objednávky nad 50 tisíc Kč v registru smluv.
b) V blízké době bude vydán fakultní předpis, který upřesní pozice příkazce a správce rozpočtů.
c) V současné době je připravován nový mzdový předpis UK, změny se budou týkat zejména
přečíslování mzdových tříd technických a administrativních pracovníků.
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5. Rozpočet
a) M. Rokyta informoval o rozpočtové úpravě v důsledku zaslání dodatečných financí z RUK.
Matematická sekce získala 898 tisíc Kč neinvestičních prostředků. Kolegium souhlasilo s tím,
že 300 tisíc Kč bude převedeno do dalšího kalendářního roku jako sekční rezerva a že
zbývající část bude rozdělena mezi šest sekčních pracovišť v souladu s jejich procentuálním
podílem na rozpočtu sekce v roce 2017.

6. Různé
a) M. Kulich vznesl dotaz, jak se bude postupovat v případě účtování náhrad za dovolené
v případě pracovníků zapojených do grantových projektů. M. Rokyta to slíbil vyjasnit.
b) M. Rokyta upozornil, že v celé budově v Karlíně platí zákaz kouření (včetně hostinských
pokojů a přilehlých chodeb) a požádal vedoucí pracovišť, aby na tuto skutečnost upozornili
zaměstnance.
c) M. Rokyta připomněl, že do 30. 9. si akademičtí pracovníci dle nařízení děkana MFF měli
zřídit identifikátor ORCID.
d) D. Pražák se dotázal, zda kromě vstupních zdravotních prohlídek musí i průběžné prohlídky
probíhat ve smluvním zařízení. Odpověď je, že prohlídky, související s činností v rámci práce
na MFF (obsluha laboratoří, řízení aut), musí probíhat ve smluvním zařízení.
e) J. Tůma informoval o jednání Rady pro vnitřní hodnocení UK, zmínil, že rozdělení Rady do
jednotlivých oborových panelů byl pozitivní krok.
f) J. Robová informovala o zahájení fakultního projektu OP VVV zaměřeného na podporu
Matematické olympiády a na zvýšení zájmu středoškolských studentů o studium
matematiky. Projekt bude probíhat od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021. Do řešení projektu jsou
zapojeni pracovníci z KDM, KMA a MÚUK.

Schůze skončila v 16:15
Zapsala J. Robová
Doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 9. 10. 2017
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