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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

13. října 2016 
 

Přítomni:  M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 
 
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi minulou 
a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 10. listopadu 2016 od 14:00 v seminární místnosti KMA.  
 
 
1. Personální záležitosti 

 
a) Na prosincové schůzi KMS se bude projednávat prodlužování smluv na dobu určitou, které 

končí mezi 1. 1. a 30. 9. 2017. Připravené materiály k prodlužování je třeba zaslat kolegiu sekce 
nejpozději 30. 11.  

b) Podzimní konkursy: inzeráty vyjdou v deníku Lidové noviny (příloha Akademie) v úterý 
18. 10. 2016, uzávěrka podání přihlášek na děkanát je stanovena na 18. 11. 2016, 16:00.  
Stalo se po KMS: Inzeráty byly zveřejněny na úřední internetové desce MFF UK: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac.htm. 

c) MÚ UK připravuje jarní konkurs na místo odborného asistenta se zaměřením geometrie, 
algebraická topologie. První kolo konkursu pro zahraniční uchazeče bude vyhlášeno na 
podzim na Mathjobs.org. KMS s tímto postupem souhlasí. 

d) M. Rokyta (znovu) upozornil, že neakademičtí vědečtí pracovníci, (tj. ti, kteří neprošli 
konkursem podle Řádu výběrového řízení UK), nemohou podle VŠ zákona (§70 a §77) učit. 

e) Stalo se po KMS: na listopadové zasedání VR MFF UK (bude se konat 2. 11. od 14:00) jsou 
plánovány habilitační přednášky dvou pracovníků sekce, dr. V. Kučery a dr. P. Tichého (oba KNM). 
 
 

2. Studijní záležitosti 
 
a) Funkci proděkana pro koncepci studia převzal od 6. 10. 2016 doc. RNDr. Vladislav Kuboň, 

Ph.D., z ÚFALu. Bývalý proděkan Petr Kolman zůstává členem vedení fakulty v nově zavedené 
funkci koordinátora studia v anglickém jazyce (bude se účastnit pouze těch bodů schůze 
kolegia děkana, kde se bude jednat o anglickém studiu), složení (rozšířeného) kolegia děkana 
viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm.   

b) Bc. Stanislav Veselý, který měl na studijním oddělení na starosti (jako referent) 
anglickojazyčné studium, odchází na vlastní žádost k 31. 10. 2016, od 1. 11. jej nahradí nová 
referentka Mgr. Kristýna Kysilková (dosud působila jako Koordinátorka programu Erasmus 
na FF UK). 

c) M. Rokyta informoval o projednávání připomínek k připravovaným předpisům UK. 
Připomínky MFF UK k předchozí verzi Studijního a zkušebního řádu byly akceptovány jen ve 
velmi malé míře. Nová verze předpisu naopak obsahuje další problematická ustanovení. Nyní 
lze podávat připomínky k dalším předpisům, jmenovitě Akreditačnímu řádu, Řádu RVH, Řádu 
hodnocení vzdělávací činnosti a Pravidlům systému zajišťování kvality (termín pro případné 
připomínky ze sekce: 24. 10. 2016). 

d) Bude potřeba zajistit patřičný počet otalárovaných pedagogů na promoce: bakalářské 14. 11., 
magisterské 8. a 9. 12. a doktorské 16.12. Vedoucí pracovišť zajistí dohodnuté počty pedagogů 
cestou přes proděkana sekce poté, co přijde požadavek na přesné počty a budou sděleny 
přesné časy každé z promocí. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20161018-prac.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm
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3. Věda 
 

a) Z matematické sekce nepřišla žádná nominace na Bolzanovu cenu UK. Do soutěže o Výroční 
cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana se přihlásil jeden uchazeč. Proděkan sekce 
konstatoval, že je to škoda. 

b) Do panelů GA ČR lze nominovat i zahraniční odborníky, pokud jsou schopni komunikovat 
v českém jazyce a 1 jsou ochotni osobně dojíždět na zasedání panelu. Návrhy na nominace 
panelistů z matematické sekce podávají vedoucí pracovišť kolegiu sekce do 9. 11. 2016, 
následně budou projednány na listopadové schůzi KMS a poté v kolegiu děkana.   
 
 

4. Vnitrofakultní záležitosti 
 

a) Projekt OP VVV na podporu matematické olympiády podávaný KDM nebyl schválen 
k financování. Dva hodnotitelé jej ocenili výrazně rozpornými hodnoceními, arbitr se přiklonil 
k  horší variantě, což (těsně) nestačilo na schválení projektu.  

b) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci UK: stejnojmenné rektorovo opatření 
http://cuni.cz/UK-7630.html, které platí od 1. 10. 2016, bude zpřesněno manuálem, který 
připravuje tajemník MFF UK. Stručně lze hlavní principy vybírání dodavatelů shrnout takto: 
– zakázky nad 400 tis. je potřeba řešit fakultní cestou a zadat veřejnou zakázku s pomocí 

JUDr. Polického; 
– zakázky od 100 do 400 tis. mohou zadávat pracoviště sama (sekce samy), ale musí oslovit 

tři uchazeče;  
– zakázky do 100 tis. — je možné oslovit vybranou firmu přímo.  

c)  Knihovna: Vedoucí knihovny Drahomíra Hrušková odchází 31. 12. do důchodu, místo ní se 
ujme funkce vedoucího Jiří Kuča.   

d) Bufet na Karlově je od června uzavřen a s obnovením provozu se nepočítá zejména z důvodu 
finanční náročnosti. 

e) Na OVZS dochází po odchodu dr. M. Stiborové k personální obměně, bude přijata jedna další 
pracovní síla, dojde k přerozdělení agendy mezi celkem 4 pracovnice OVZS.  
Stalo se po KMS: na OVZS nastoupila 17. 10. 2016 paní Marcela Juriga, M.A. Nové personální 
složení OVZS je uvedeno na http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/ovzs.htm. 

f) 17. 10. se sejde rozšířené Kolegium rektora, bude se zabývat mj. složením Rady pro vnitřní 
hodnocení (programů), jednotnými personálními identifikátory v publikacích, Donatio, 
oslavami 17. 11. a principy rozpočtu UK 2017. 
Stalo se po KMS: rektor vydal své opatření (č. 28/2016) k jednotným personálním 
identifikátorům již před schůzí RKR: http://cuni.cz/UK-7649.html. Jeho účinnost je od 15. 10. 

2016, povinnost si tyto identifikátory zřídit je však posunuta až k 31. 12. 2017. Děkanát 

MFF pravděpodobně připraví fakultní instrukci či manuál jak v této věci postupovat. 
 
 

5. Sekční záležitosti 
 

a) Akce konané v roce 2017, které se ucházejí o podporu od společnosti RSJ, je nutné do poloviny 
listopadu vložit na stránku Odborné aktivity matematické sekce. Proděkan Rokyta žádá 
organizátory akcí, aby nevyjednávali podporu od RSJ přímo, bez jeho vědomí.  Zástupci RSJ 

                                                             
1 Odstraněno dodatečně, a sice 17. 3. 2017, na upozornění, že znalost češtiny se nevyžaduje. M. Rokyta 

http://www.cuni.cz/UK-381.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm
http://cuni.cz/UK-7630.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/ovzs.htm
http://cuni.cz/UK-7649.html
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2
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jednají o podpoře vždy s M. Rokytou a vloni byly obě strany poněkud zaskočeny tím, že 
o některých akcích některá ze stran netušila. 

b) Na vrátnici byl instalován sekční fax, číslo faxu je 222 323 386. Současně došlo ke zrušení 
lokálních faxů na pracovištích, protože tyto byly již jen velmi málo používány a paušální platby 
za existenci příslušných státních linek tak byly silně neefektivní. Proděkan žádá, aby 
pracoviště i pracovníci sekce nadále uváděli v korespondenci a v rámci svých hlavičkových 
papírů výhradně jen výše uvedené faxové číslo. 

 
 

6. Různé 
 

a) J. Rataj se dotázal na nákupy vybavení pro doktorandské místnosti ve sklepě. Varné konvice 
budou nakoupeny ze sekčních prostředků, tiskárnu dodá pracoviště.  

b) J. Rataj připomněl, že do voleb zaměstnanecké komory AS MFF UK je třeba postavit dostatečný 
počet kandidátů z matematické sekce. Kolegium sekce jednoznačně konstatovalo, že zvýšení 
počtu kandidátů do AS MFF UK z matematické sekce je velmi žádoucí. 

c) J. Tůma informoval o průběhu přípravy mezinárodního hodnocení UK. 
d) M. Rokyta oznámil, že vánoční večírek matematické sekce se bude konat v úterý 20. 12. 2016 

v podvečerních hodinách v prostorách karlínské knihovny. Zaměstnanci a PhD studenti sekce, 
hosté sekce i emeritní pracovníci sekce jsou srdečně zváni. 

 
 
 

Schůze skončila v 17:00 
Zapsal M. Kulich 
Doplnil M. Rokyta 
Schváleno KMS, 19. 10. 2016 


