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Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce 

14. května 2015  

 

 
Přítomni:    M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 

 

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto 

schůzí. Následující schůze se uskuteční 18. června 2015 od 14:00, a to opět v seminární místnosti 

KMA. 

 

 

1. Provoz a rozvoj 

 
Ke stavebním a dalším úpravám v budově matematické sekce sdělil proděkan Rokyta členům KMS 

následující informace: 

 

a) Přesný harmonogram stavebních prací, které budou prováděny v průběhu prázdnin, zatím není 

znám. Jde zejména o plán postupu prací při budování klimatizace, které by mělo být zahájeno po 

1. červenci a skončit do cca prvního týdne v září 2015. Harmonogram by měl předložit Ing. Novák 

nejpozději k 1. 6. 2015. Proděkan bude poté neprodleně informovat vedoucí pracovišť. Celou 

klimatizaci zaplatí správa budov. 

Stalo se po KMS: Harmonogram prací na klimatizaci byl stanoven na základě jednání mezi 

správou budov a firmou, která klimatizaci zrealizuje. Proděkan jej zaslal vedoucím pracovišť 

mailem dne 29. 5.  

 
b) Pracoviště matematické sekce, které žádaly pro letošní rok drobné úpravy (malování, výměna 

podlahových krytin apod.), na jejichž financování se má kromě rozpočtů pracovišť podílet správa 

budov, nechť kontaktují ohledně harmonogramu a financování přímo paní Olšinovou. 

 

c) Termín plánované akustické úpravy poslucháren dosud nebyl stanoven, neboť ještě není ukončeno 

výběrové řízení. Finanční prostředky pro tuto akci jsou připraveny, správa budov poskytne 350 tis. 

Kč, sekce s dofinancováním počítala ve svém rozpočtu.  

Stalo se po KMS: výběrové řízení bylo ukončeno a akustická úprava poslucháren se bude 

realizovat v červenci a srpnu. 

 

d) Již byly objednány rádiem řízené hodiny do veřejných poslucháren (hrazené z prostředků 

matematické sekce) a do seminárních místností KNM a MÚ UK (hrazené z rozpočtu příslušných 

pracovišť). Instalace proběhne až před započetím semestru, po dokončení všech stavebních úprav 

v budově. 

 
e) V současnosti dochází k umísťování držáků s papírovými ručníky k umyvadlům v jednotlivých 

posluchárnách (netýká se seminárních místností pracovišť), přičemž vybraná firma dodá držáky na 

papírové ručníky zdarma za předpokladu, že po určenou dobu od ní budou odebírány papírové 

ručníky.  

 
f) V posluchárně K1 je plánována výroba nového centrálního stolu (katedry), popř. úprava toho 

současného. Návrh předloží a výrobu provede truhlář karlínské budovy pan Škaloud. Proděkan 

vyzval vedoucí pracovišť, aby si rozmyslili, jak by měla nová katedra vypadat.  

Stalo se po KMS: vedoucí pracovišť se per rollam shodli, že délka stolu v K1 by víceméně měla být 

zachována. Proděkan vydal příslušné pokyny paní Olšinové. 
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g) V posluchárně K1 bude instalováno přímé osvětlení tabulí umístěné na jejich horní hraně nebo nad 

tabulemi. Proděkan pověřil návrhem projektu O. Ulrycha. Projekt bude financován z prostředků 

sekce a v rozpočtu je na něj pamatováno. 

 
h) V seminární místnosti KMA byla v rámci finále konkurzního řízení na druhého sekčního postdoca 

z prostředků PRVOUK úspěšně vyzkoušena skypová videokonference. V seminární místnosti 

bude na základě pozitivních zkušeností s touto konferencí stabilně instalována příslušná technika 

(kamera, mikrofon, reproduktory) a pracovníci matematické sekce budou mít možnost uspořádat 

v seminární místnosti KMA vlastní skypovou videokonferenci nebo uskutečnit přednášku 

vzdáleného hosta přes Skype (místnost bude nutno rezervovat, mechanismus rezervace bude 

diskutován a oznámen).  

 
i) Proděkan informoval, že během prázdnin bude též probíhat rekonstrukce poslucháren T1 a T2 s 

plánovaným dokončením 20. září 2015.  

 

 

2. Věda a výzkum 

 
a) Do konkurzu na druhého fakultního postdoca z prostředků PRVOUK se přihlásilo 32 uchazečů, do 

finále jich postoupilo 10, do užšího finále pak tři. Vítězem se stal Igor Oliveira (Brazílie), který již 

akceptoval nabídku a nastoupí na roční místo na sekci k 1. 10. 2015. 

 
b) FF UK pořádá 28. května 2015 od 16:30 kulatý stůl o financování vědy. Je plánována účast JM 

rektora UK prof. Zimy a vicepremiéra Bělobrádka. Z MFF UK byl pozván jeden zástupce a bylo 

rozhodnuto, že jím bude fyzikální proděkan Baumruk (děkan i vědecký proděkan jsou v té době 

zaneprázdněni). 

 
c) Dne 8. června 2015 se v posluchárně K1 uskuteční matematické WDS. Proděkan požádal vedoucí 

pracovišť o připomenutí doktorandům na jejich pracovištích, aby se v případě zájmu o účast na 

WDS co nejdříve zaregistrovali a nečekali až na deadline 20. 5. 2015.   

 
d) Do konce června je nutno panu děkanovi sdělit jméno řečníka pro říjnovou Jarníkovskou 

přednášku. KMS podporuje, aby proslovení přednášky bylo nabídnuto E. Feireislovi, který je 

ochoten nabídku přijmout. 

 

 

3. Volby do SKAS MFF UK a AS UK 

 
Ve dnech 11. a 12. května 2015 proběhly volby do studentské komory akademického senátu MFF UK 

a doplňující volby studentského zástupce do akademického senátu UK. V AS MFF UK se obměňovali 

čtyři zástupci studentů, přičemž z přihlášených 12 kandidátu získali nejvíce hlasů Mgr. Tomáš 

Masařík, Bc. Filip Beran, Bc. Jan Musílek a Mgr. Karel Kolář (v uvedeném pořadí). Volební účast 

byla pouze 17,8 %. 

 

 

4. Studijní problematika 

 
Bylo zrušeno posílání papírových pozvánek na státní závěrečné zkoušky. SIS nyní umožňuje 

studijnímu oddělení automatické zaslání pozvánky všem členům příslušné komise. Vedoucím a 

oponentům studentských prací zasílá pozvánku (či je jinak vhodně uvědomí) předseda komise, který 

také podle předpisu stanovuje oponenty závěrečných prací. 
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5. Prodlužování smluv odborných asistentů 

 
KMS konstatovalo, že dřívější praxe prodlužování smluv odborných asistentů mohla vzbudit mylný 

dojem, že odborní asistenti mohou počítat s téměř automatickým prodlužováním smluv až na 

maximální dobu povolenou Zákoníkem práce, případně že jim bude dovoleno i po uplynutí této doby 

na nějaké jiné pracovní pozici pokračovat v práci na habilitaci.  

 

Z tohoto důvodu se KMS rozhodlo po dlouhé diskusi zformulovat několik obecných principů, které 

budou při prodlužování smluv uplatňovány a které vycházejí ze současně platné legislativy. 

 
KMS se shodlo, že odborným asistentům, lektorům a vědeckým pracovníkům je již při jejich přijímání 

do pracovního poměru na dobu určitou nutno zdůraznit, že na pracovní smlouvu (zejména pro pozici 

odborný asistent) je nutno pohlížet spíše jako na smlouvu typu postdoc s případnou možností jejího 

prodloužení na další období. Počet případných prodloužení vychází z toho, že podle současně platného 

Zákoníku práce jsou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem možné nejvýše tři po sobě jdoucí 

smlouvy na dobu určitou, každá z nich na nejvýše tři roky. Změna pracovního zařazení („lektor“ místo 

„odborný asistent“ apod.) přitom neznamená, že by se „počítadlo pracovních smluv vynulovalo“. Je 

tedy možno na MFF na „smlouvy na dobu určitou“ setrvat maximálně 9 let, bez ohledu na to, jaká 

pracovní zařazení se v této době vystřídají. Přechodná opatření Zákoníku práce současně stanovují, že 

ta smlouva na dobu určitou, kterou měl zaměstnanec uzavřenu k 1. 1. 2012, se počítá jako první (ze tří 

možných) smluv. Existuje výjimečná možnost čtvrtého nejvýše tříletého období pro odborné asistenty, 

na základě dohody rektora UK s odborovou organizací. O toto prodloužení je však nutno požádat 

(cestou KMS) přímo děkana fakulty, který ji bude povolovat jen tehdy, když bude pracovník v situaci 

těsně před podáním habilitace. Toto mimořádné čtvrté období je tak určeno k tomu, aby pracovník 

habilitaci v jeho první části podal, ve druhé části prošel celým administrativním cyklem, byl docentem 

jmenován a proběhl i konkurs na místo docenta na MFF UK. Odborný asistent tak musí předem 

počítat s tím, že pokud během výše popsaného času povoleného Zákoníkem práce nezíská titul docent, 

bude jeho pracovní poměr na MFF UK typicky ukončen.  

 
KMS v té souvislosti upozorňuje, že konečné rozhodnutí při prodlužování všech smluv činí děkan 

MFF UK, nikoli KMS, které děkanovi prodloužení smluv navrhuje a své návrhy je povinno zdůvodnit. 

Děkan každé prodloužení smlouvy navržené KMS pečlivě zvažuje. 

 
KMS se usneslo, že při každé žádosti odborného asistenta o prodloužení pracovní smlouvy bude 

pečlivě zkoumat, zda uchazeč průběžně prokazuje dostatečnou publikační aktivitu, a zda je tak reálné, 

aby ve zbývajícím výše vymezeném čase došlo k jeho habilitaci. Dojde-li KMS k závěru, že v daném 

časovém rámci již habilitace reálná není, navrhne děkanovi, aby smlouvu již dále neprodloužil. Mimo 

to může být při prodlužování pracovní smlouvy zohledněn i fakt, jakou dobu již byl pracovník 

v zaměstnaneckém poměru před 1. 1. 2012. 

 

KMS doporučuje, aby před přijetím na pracovní pozici odborný asistent měl již uchazeč několik 

publikací. I proto je výhodné, když po ukončení doktorského studia uchazeč nejprve získá některou 

(nejlépe zahraniční) pozici typu postdoc. Podmínka „zkušenosti z pobytů na zahraničních 

pracovištích“ je ostatně také uvedena mezi obecnými podmínkami pro výběrová řízení konaná na 

MFF UK. 

 

 

6. Různé 

 
a) B. Opic vznesl dotaz, jakým způsobem lze v SISu zobrazovat studijní výsledy jednotlivých 

studentů včetně informací o výsledcích při jednotlivých zkouškových termínech. M. Kulich 

vysvětlil, že toto SIS jednoduchým způsobem neumožňuje, neboť nová role „Prohlížení všech 
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studijních výsledků“ umožňuje pouze prohlížení po předmětech a „Výpisy splněných povinností“ 

sice umožňují prohlížení výsledků jednotlivých studentů, ale obsahují pouze konečné výsledky 

zkoušek a zápočtů. 

 
b) M. Rokyta upozornil, že došlo ke změně funkčnosti SISu, která způsobila, že již nelze nejdříve 

rezervovat posluchárnu, a pak do ní teprve umístit zkouškový termín. Rezervaci posluchárny je 

potřeba provést zároveň s vypisováním zkouškového termínu. M. Rokyta se tázal po příčinách této 

změny správce SIS na MFF, který konstatoval, že MFF tuto změnu neiniciovalo, že z pohledu MFF 

není žádoucí a že podá na Erudio žádost o nápravu.  

Stalo se po KMS: na výše uvedený podnět přišla velmi rychlá reakce a správce SIS sdělil mailem 

M. Rokytovi dne 28. 5., že modul na rezervaci opět pracuje v původním režimu. 

 
c) V diskusi (probíhající částečně i po skončení KMS) se vyjasnilo, že duplikáty od skříněk s počítači 

umístěných v posluchárnách jsou či by mely být již několik let k dispozici u sekretářek pracovišť. 

Proděkan vyzval vedoucí pracovišť, aby prověřili, že tomu tak skutečně je. 
  

d) M. Kulich se pozastavil nad tím, že Ing. Zoubek rozesílá na jednotlivá pracoviště informace o 

školeních, z nichž není zřejmé, kdo (případně zda vůbec někdo) z pracoviště se má školení 

zúčastnit. Na dotaz, kteří konkrétní pracovníci se mají školení zúčastnit, přišla jako odpověď 

obecná citace vyhlášky. M. Rokyta přislíbil, že se pokusí zajistit, aby na příště vedoucí pracovišť 

dostávali relevantní informace. 

 

e) J. Robová se dotázala, jakým způsobem lze zabránit tomu, aby si student zapsal téma bakalářské či 

diplomové práce neodpovídající jím studovanému programu či oboru. M. Rokyta sdělil, že zabránit 

tomu nelze, neboť student si může v principu zapsat jakoukoli závěrečnou práci. Důležitým 

momentem je, aby práce byla obhájitelná před komisí, jejímuž předsedovi student práci odevzdává. 

Předseda příslušné státnicové komise je tedy nejvhodnější osobou na konzultaci, zda je zvolené 

téma vhodné. P. Knobloch navrhl, aby do oranžové Karolinky pro příští akademický rok bylo 

doplněno doporučení studentům, aby volbu tématu závěrečné práce konzultovali s předsedou 

příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky. M. Rokyta doplnil, že důležitým momentem je i 

chvíle, kdy vedoucí pracoviště podepisuje zadání práce a může tedy v případě pochybností 

upozornit studenta, aby se na předsedu státnicové komise (případně i garanta oboru či programu) 

obrátil. 

 

f) J. Rataj se dotázal, jaký je postoj fakulty k odmítnutí prezidenta republiky jmenovat doc. Ošťádala 

profesorem. M. Rokyta sdělil, že oficiální postoj MFF lze dohledat na stránkách MFF, viz 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf. 

 

 

 
Schůze byla ukončena v 16:15. 

Zapsal: P. Knobloch 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS:  2. 6. 2015 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/20150506stanovisko.pdf

