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Zápis č. 7 ze schůze Kolegia matematické sekce 

21. března 2019  
 
 
 

Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma 
Host: P. Kaplický (na bod 1). 
 
 
Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase 
mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 18. dubna 2019 ve 14:00 
v seminární místnosti KMA.  
 

 
1. Studijní problematika 

 

a) Tzv. „magisterskou akreditaci“ (přesněji „žádost o udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní programy navazujícího magisterského studia v rámci 
institucionální akreditace“) se souhlasem projednal AS MFF UK a 6. 3. schválila 
VR MFF UK. Po finalizaci všech dokumentů bude akreditace poslána na UK. 
Stalo se po schůzi KMS: akreditační materiály byly děkanátem vypraveny na RUK. 

b) Byly vyhlášeny výsledky studentské ankety za ZS 2018/19. Děkan MFF tradičně 
odměnil nejlépe hodnocené pedagogy. KMS konstatovalo, že výsledky ankety 
vypovídají o tom, že studenti jsou s kvalitou výuky až na drobné výjimky 
spokojeni.  

c) Jednání o zrušení poplatku za Ph.D. studium pro zahraniční doktorandy (resp. pro 
doktorandy, studující v anglickém programu) směřují ke zdárnému konci. Již od 
příštího akademického roku nebudou tito studenti platit žádné školné. Na 
stránkách MFF UK musí však být z formálních důvodů (do vydání oficiálního 
rozhodnutí) zatím vyvěšena informace o tom, že tito studenti školné platí. Vedení 
MFF UK doufá, že oficiální potvrzení brzy dorazí a informaci bude možno změnit. 
M. Rokyta prosí vedoucí pracovišť, aby případné uchazeče o toto studium 
informovali o tom, že informace na stránkách MFF jsou v tomto smyslu 
neaktuální a že placení školného se není třeba obávat. 

d) Fond Karla Urbánka (podpora studia v USA) přijímá žádosti do 31. května 2019, 
podrobněji viz info na stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-
informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka.  

 
 

2. Věda a výzkum 
 

a) V letošním kole soutěže GAUK uspěla MS v 8 případech z celkem 19 podaných 
nových projektů. Všech 8 běžících projektů pokračuje.  

b) Proděkan MS konstatoval, že na sekci nebyl v tomto kole podán žádný projekt do 
Fondu mobility (oproti celkem 8 podaným projektům na FS a IS). 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/vseobecne-informace-a-dokumenty/fond-karla-urbanka
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c) Z. Strakoš získal cenu Donatio Universtitatis Carolinae, která mu bude předána na 
slavnostním shromáždění při příležitosti výročí založení UK dne 4.4. v Karolinu; 
kolegium sekce mu k tomuto úspěchu srdečně blahopřeje. 

d) Na OVZS je nová pracovnice Pavlína Tejcová (za M. Zedníkovou, která odešla na 
mateřskou dovolenou). 

e) Kolegium sekce konstatovalo, že i když v tomto kole žádostí o ERC granty 
uchazeči z matematické sekce neuspěli, tak už sama skutečnost, že přihlášku 
pečlivě připravili a byli ochotni do této prestižní soutěže vstoupit, je vysoce 
pozitivní a je potřeba všem uchazečům o tento grant vyslovit poděkování.  

f) Interní termín podání přihlášek do nového kola grantové soutěže GAČR je 
v neděli 31. března. M. Rokyta stručně informoval o novinkách v zadávací 
dokumentaci: navýšení maximální dotace ze 40 na 60 tis. měsíčně, naopak snížení 
minimálních doporučených úvazků na 20 % resp. 10 %. Kofinancování není 
nutno vykazovat na zvláštním účtu, předpokládá se však, že příslušná částka bude 
doplácena „z Progresu“. Viz též následný mail M. Rokyty všem zaměstnancům MS. 
Stalo se po KMS: na sekci bylo podáno celkem 14 přihlášek do soutěže GAČR 
s navrhovatelem ze sekce (3x EXPRO, 3x JUN, 2x MEZ, 6x STD) a další alespoň 
3 přihlášky, kde pracovník sekce vystupuje jako spolunavrhovatel, se očekávají. 

g) O vystoupení zahraničních postdoků (kteří zde pobývají v rámci projektu 
OP VVV) na seminářích a konferencích je vhodné pořizovat důkazní materiál. 
M. Rokyta připomněl, že každý takový postdok musí alespoň jednou za půl roku 
vystoupit na akci, kterou organizuje MFF. 

 
 

3. Personální agenda 
 

a) Jarní výběrová řízení proběhnou na sekci 23. a 24. dubna. Jde o místa dvou 
odborných asistentů (KPMS, KNM), dvou docentů (KMPS, KA) a jednoho lektora 
(KDM). 

b) Vývoj v kauze „dohoda rektora s odbory“ (která mimo jiné ruší výjimečné čtvrté 
období na dobu určitou): M. Rokyta se obrátil dopisem na prorektora Konvalinku, 
který slíbil probrat věc s kvestorkou M. Oliveriusovou.  
Stalo se po KMS: Ing. Oliveriusová odpověděla písemně M. Rokytovi, že změnu 
v postoji UK nelze očekávat. 

 
 
4. Provoz a rozvoj 

a) Ve druhém patře Karlínské budovy bude zřízeno pítko.  
b) Při použití fakultní platební karty je potřeba mít podpis příkazce a správce zdrojů 

předem, a to na novém formuláři „Platby platební kartou“ (aneb „Pořízení zboží 
a služeb“). Druhý z nových formulářů „Vedlejší výdaje platební kartou při cestě“ 
je určen pouze pro majitele karet, kteří touto kartou platí (např. hotel) na služební 
cestě. 

c) Středoškolská matematická soutěž „Náboj“ proběhne v pátek 22.3. na Chodově. 
Stalo se po KMS: Úspěšně proběhla. 
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5. Rozpočet 2019 

a) Proděkan MS finalizuje podklady pro hodnocení pracovišť a poté předloží 
vedoucím pracovišť tabulky výkonů. Předpokládá se, že rozpočet MFF bude 
hotov do 8. 4. a předložen AS MFF UK ke schválení na jeho zasedání 17. 4. 
Rozpočet sekce bude vznikat paralelně a M. Rokyta očekává, že by mohl být 
hotov do 14. 4. 

b) MFF obdrží dle posledních odhadů cca o 20 mil. více než loni (věda +7 mil., výuka 
+13 mil.), což není ani tak důsledkem vyššího výkonu, ale spíše vyšší státní dotace 
pro celou UK. V relativních číslech si UK polepšila o 7 %, MFF o cca 4 % a je s tímto 
nárůstem předposlední mezi všemi fakultami UK. 

c) Na dotazy KMS specifikoval M. Rokyta, že jsme slabí například v ukazatelích 
„výjezdy a příjezdy studentů“; tradiční bolestí je také nízký ,,graduation rate" 
(porovnávající počet absolventů a počet zapsaných do druhého ročníku). 

d) Projekty SVV obdržely letos stejné množství prostředků jako vloni. 
e) Metodika 17+ ještě není kompletně hotova, roli IF nahradí AIS. 
f) KMS dále schválilo změny ve znění dokumentů o tarifních rozmezích a tarifních 

garancích. Následovala delší diskuse o systému hodnocení výkonů pracovišť pro 
účely rozdělení nadtarifní části rozpočtu. KMS odsouhlasilo návrh navýšit 
relativní hodnotu publikačních výkonů (z 0,40 na 0,42) na úkor procentního 
podílu bodů za obhájené dizertace (z 0,17 na 0,15). Přehledové články se budou 
bodovat schématem 2/1/0 (dříve 0/0/0) dle kvality časopisu, u původních 
vědeckých prací zůstává 3/2/1. M. Rokyta připraví na základě výsledků diskuse 
nové znění všech zmíněných materiálů a pošle je ke schválení. Dokumenty budou 
poté přílohou k tomuto zápisu.  

g) KMS se dále shodlo na tom, že pracoviště, které získá ERC grant (či přihláška 
jehož pracovníka postoupí do druhého kola nebo bude hodnocena „A“), má být 
odměněno při tvorbě rozpočtu.  

 
 

6. Různé 
 

a) Na dotaz D. Pražáka sdělil M. Rokyta, že na pozici L1 lze přijímat i lektory bez 
titulu Ph.D., čemuž však MS není příliš nakloněna. 

b) D. Stanovský vznesl požadavek, zda lze meziknihovní výpůjčky hradit ze sekčních 
prostředků (a také, či zejména, zda lze zjednodušit nutnou administrativu ze 
strany půjčovatele). M. Rokyta sdělil, že finančně to sekce jistě může zajistit, 
zjednodušení jakékoli administrativy je však obecně velmi robustní problém 
s nejistým výsledkem jakýchkoli snah v uvedeném směru. 

c) M. Tůma informoval o schůzce se zástupci MŠMT na téma velkých (1 mld. Kč) 
investic. S ohledem na spoluúčast (5 % či dokonce 10 %) to není pro fakultu 
reálné, jedině pokud by se částečně podílela na projektu jiných (velkých) 
subjektů.  

d) Na dotaz M. Kulicha sdělil M. Rokyta, že tzv. repre fond sekce je opět připraven 
podpořit různé smysluplné akce pracovišť (například oslavy významných jubileí, 
pohoštění na významnějších workshopech), stejně tak repre fond uhradí jako 
vždy náklady na pitnou vodu na pracovištích, storno poplatky atd. Počítá se 
rovněž s tradičním vánočním setkáním sekce. Poměrná část některých příjmů 
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fakulty (z partnerských smluv) defaultně přistane na tomto („repre“) účtu sekce 
a poté bude příslušným pracovištím k dispozici.  

e) Na dotaz J. Rataje ohledně rektorátní soutěže monografií upřesnil M. Rokyta, že 
nominace se provádí dva roky zpětně, tj. letos za práce vyšlé v roce 2017, že 
rektorát již nám oznámil, které publikace máme do soutěže nominovat a že sekce 
je již nominovala.  

f) KMS vzalo na vědomí letošní jubilea významných profesorů sekce a připojuje se 
k blahopřáním k těmto jubileím. M. Rokyta poznamenal, že platí to, co sdělil 
v bodu d) výše.  
 
 
 
Schůze byla ukončena po 17 hodině. 
Zapsal: D. Pražák 

Upravil a doplnil M. Rokyta 
Schváleno KMS 2. 4. 2019 
 
 
 
2 přílohy: 
 

• Dokument „Tarifní mzdy zaměstnanců matematické sekce, funkční příplatky“. 

• Dokument „Systém hodnocení pracovišť matematické sekce podle výkonů“. 
 


