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Zápis č. 7 ze schůze Kolegia matematické sekce 

22. února 2018  
 
 

Přítomni:     M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 
 
Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápisy z minulé řádné (páté) i mimořádné (šesté) 
schůze byly schváleny per rollam v čase mezi pátou a touto schůzí. Příští schůze se 
uskuteční 22. března 2018 od 14:00 v seminární místnosti KMA.  
 

 
1. Věda a výzkum 
 

a) M. Rokyta podal upřesňující informaci k bodu 2f) ze schůze KMS z 11. 1. 2018. 
Nevyčerpané účelové prostředky (například prostředky grantů GAČR) ve výši 
nad 5%, převedené do NÚUP („nespotřebované účelově určené prostředky“), 
nebude s největší pravděpodobností možné čerpat v dalších letech - budou 
fakultou vráceny poskytovateli kumulativně po skončení celého projektu. Nadále 
je tedy potřeba počítat s tím, že bude možné převádět do dalšího roku nejvýše 
5% neinvestičních účelových prostředků cestou FÚUP („fond účelově určených 
prostředků“). 

b) Bylo vyhlášeno nové kolo soutěže PRIMUS (2019), viz Opatření rektora 
č. 4/2018. Návrhy je možno podávat od 1. 3. do 16. 4. 2018, 16:00. KMS žádá, aby 
návrhy (týkající se byť jen i částečně Matematické sekce) byly předem 
konzultovány s proděkanem Rokytou a dotčeným pracovištěm. Stále platí, že 
hlavní řešitel může být zaměstnancem UK, ohledně jeho působení mimo ČR 
zůstává pouze podmínka, že absolvoval zahraniční stáž v délce alespoň 6 měsíců. 
Novinkou je jen to, že v případě, že hlavní řešitel podává projekt ze zahraničního 
pracoviště, je možno žádat o vyšší finanční podporu. Podrobněji viz novelizované 
zásady PRIMUS na adrese https://www.cuni.cz/UK-8843.html.   

c) M. Rokyta informoval, že UK poskytla fakultám tabulku H16, zachycující výkony 
pro tvorbu rozpočtu na VaV podle RIV bodů za období 2011-2015. Podle této 
tabulky se bude na UK sestavovat „vědecká část“ rozpočtu. Kolegium děkana 
rozhodlo, že bude při rozpočítání vědeckých institucionálních prostředků na 
sekce postupovat stejně jako v předchozích letech. Podíl Matematické sekce na 
výkonech MFF stoupnul letos na 17,5% (vloni to bylo 16,5%). Spolu 
s očekávaným absolutním navýšením prostředků na vědu lze mít naději, že 
rozpočtové příjmy sekce na vědu („Progres“) by mohly být o 5-10% vyšší než 
v loňském roce. Zatím však není nic známo o tom, jaké částky lze očekávat ve 
„výukové části“ rozpočtu. 

d) Členkou kolegia rektora pro oblast doktorského studia byla jmenována kol. 
Markéta Lopatková z Informatické sekce MFF, viz https://www.cuni.cz/UK-
606.html. V souvislosti s příslibem vlády, že navýší příspěvek na studujícího 
doktoranda, lze očekávat navýšení stipendia doktorandů. 

e) J. Tůma informoval o jednání v rámci RVH o koncepci vnitřního hodnocení VaV na 
UK. V tuto chvíli se projednává pracovní dokument prorektora Konvalinky. 

https://www.cuni.cz/UK-8840.html
https://www.cuni.cz/UK-8840.html
https://www.cuni.cz/UK-8843.html
https://www.cuni.cz/UK-606.html
https://www.cuni.cz/UK-606.html
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Metodika hodnocení musí být v souladu s Metodikou 17+, diskutabilní je, jaké 
scientometrické metody budou v jakých oborech použity, a jakou formou bude 
prováděno peer review hodnocení. S tím souvisí rovněž nová klasifikace oborů na 
UK. J. Rataj se kriticky vyjádřil k novému členění matematiky na obory 
(matematická analýza, matematická lingvistika, matematické modelování 
a výpočtová matematika, pravděpodobnost a matematická statistika, strukturální 
matematika). Podle jeho názoru toto členění není v souladu s žádným obecně 
přijímaným oborovým členěním matematiky. Zejména není jasné, co je obsahem 
oboru „strukturální matematika“. Podle názoru J. Rataje nové oborové členění 
spíše odráží složení pracovních skupin či studijních oborů na MFF, pro hodnocení 
vědy je však nevhodné; lepší by bylo používat starší klasifikaci odpovídající 
členění WOS (obecná matematika, aplikovaná matematika, pravděpodobnost 
a statistika). M. Kulich v této souvislosti upozornil na problém při hodnocení 
mezioborových prací (např. aplikace matematické statistiky v medicíně) – při 
pilotním hodnocení matematiky (provedené týmem doc. Münicha) tyto práce 
vůbec nebyly zahrnuty. 

 
2. Personální záležitosti 
 

a) Byly vypsány konkursy na místa vedoucích pracovišť (KNM, KA) a odborného 
asistenta na KA (obecná algebra nebo matematická logika), termín podání 
přihlášek je 31. 3. 2018. 

b) V konkurzním řízení na místo hostujícího profesora (na ZS 2018/19), 
financovaného z projektu OP VVV, byl vybrán prof. Feichtinger (Univ. Wien) 
a děkan mu na základě toho uvedené místo nabídl. Prof. Feichtinger potvrdil, že je 
připraven v období 1. 9. 2018 – 31. 1. 2009 na MFF pobývat a vést zde dle 
pravidel tohoto místa dvě výběrové přednášky. 

c) M. Rokyta upozornil, že bude nově nutné rozlišovat u všech zdrojů financování 
mezd tarifní a nadtarifní složku. M. Rokyta již provedl toto nastavení od 
1. 2. 2018 u zaměstnanců, podílejících se na řešení projektů OP VVV, u ostatních 
toto provedou vedoucí pracovišť v souvislosti s novým nastavením mezd po 
schválení rozpočtu na rok 2018. Za tím účelem byla v koordinaci sekčních 
proděkanů a personálního oddělení připravena nová excelová tabulka, kterou 
vedoucí pracovišť dostanou k dispozici. M. Rokyta přislíbil, že v KD otevře otázku, 
zda by nebylo možné rozpisy mezd do zdrojů posílat na personální oddělení 
v jiné než tištěné formě. 
 
 

3. Studijní problematika  
 

a) Návrhy akreditace bakalářských studijních programů prošly KD bez připomínek. 
Budou projednány AS MFF dne 28. 2. 2018, poté by měly být schváleny vědeckou 
radou MFF UK dne 7. 3. 2018, a odeslány na RUK. 

b) V nejbližší době bude zahájena příprava nové akreditace doktorských studijních 
programů, na níž se budou podílet příslušní garanti. Příprava akreditace 
magisterských programů bude zahájena na podzim, podání se předpokládá cca 
v únoru 2019. 
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4. Provozní záležitosti 
 

Byl finalizován projekt rekonstrukce posluchárny K1, bude zahájen výběr 
zhotovitele. Dojde ke snížení počtu míst ze 105 na 95, ale k rozšíření psací plochy 
u stolků z cca 30 na cca 50 cm (ve smyslu hloubky plochy stolků). Podrobnější 
informace včetně plánků lze získat u proděkana sekce. S rekonstrukcí se zatím 
počítá předběžně na období 1. 7. - 31. 8. 2018, na tuto dobu nelze posluchárnu K1 
rezervovat. Mezi okny budou umístěny nové grafické panely. J. Robová navrhla 
umístění například grafiky s motivy řecké abecedy. Rovněž dojde k výměně 
dataprojektorů ve všech posluchárnách. 
 
 

5. Důležité termíny 
 

 28. 2. 2018: zadání publikací do OBD (později zadané publikace již nebudou 
převzaty do RIV v tomto roce). 

 28. 2. 2018: zaslání podkladů pro výroční zprávu M. Rokytovi. 

 7. 3. 2018: Strouhalovská přednáška, předání ceny Nadačního fondu Bernarda 

Bolzana, vyhlášení výsledků studentské ankety za ZS (F1, 14:00). 

 10. 3. 2018: zaslání podkladů pro hodnocení pracovišť (včetně korekce loňských 
podkladů), plus případné žádosti o vyrovnání mezi pracovišti (korekce špatně 
zaúčtovaného kofinancování v r. 2017) pro nastavení výchozích stavů rozpočtů 
(„bod nula“). 

 
 
6. Různé 

 

a) J. Rataj se dotázal na vývoj ohledně míst čtyř postdoků v rámci vědeckých mobilit. 

M. Rokyta (mailem po KMS) upřesnil, že podle informací od doc. Matysky se očekává 

podepsání tzv. „Právního aktu o udělení dotace“ v nejbližších několika týdnech. Do té 

doby nelze činit žádné oficiální kroky. Poté poběží šestiměsíční lhůta, během které 

vyjdou inzeráty a uskuteční se konkursy. 

b) J. Robová se dotázala na možnost čerpání prostředků z fondu sekce na 
reprezentaci pro rok 2018. M. Rokyta sdělil, že přiměřené a odůvodněné žádosti 
přijímá průběžně. 

 
 
Schůze byla ukončena cca v 16 hodin. 
Zapsal J. Rataj  
Upravil a doplnil M. Rokyta 
Schváleno KMS 26. 2. 2018 


