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Zápis č. 3 ze schůze Kolegia matematické sekce 

10. 11. 2016 

 

 

Přítomni:  M. Rokyta, J. Bečvář (zastupující J. Robovou), P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, 

J. Rataj, J. Tůma 

Omluvena:  J. Robová 

 

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 15. prosince 2016 od 14:00 v seminární místnosti 

KMA.  

 

 

1. Studijní záležitosti 
 

a) Přijímací zkoušky do doktorského studia opět připouštějí konání jazykové zkoušky 

z angličtiny na KJP. Od zkoušky může být za definovaných podmínek upuštěno. Podoba 

těchto přijímaček byla schválena AS MFF UK dne 9. 11. 2016 a bude zveřejněna na 

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm.  

b) M. Rokyta tlumočil názor vedení fakulty, že zprávy, které měly být v průběhu října a listopadu 

poslány na již neexistující Akreditační komisi, mají být poslány Národnímu akreditačnímu 

úřadu. Přípravou zpráv na sekci je pověřen garant programu Kaplický v koordinaci 

s příslušnými garanty oborů. Z fakulty odejdou tyto materiály cestou proděkana pro koncepci 

studia. 

 

2. Věda a výzkum 
 

a) KMS schválilo nominace do hodnotících panelů GAČR: do panelu P201 (bez titulu) J. Antoch, 

O. Kalenda, V. Dolejší; do panelu P403 M. Branda, M. Kopa; do panelu P402 J. Večeř. Interní 

termín poslání vyplněných formulářů je 15. 11., na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz. 

M. Rokyta prosí o to, aby byl v kopii těchto mailů. Stejně tak prosí (také do 15. 11.) o dodání 

fyzické kopie první strany všech formulářů, se souhlasným stanoviskem vedoucího 

příslušného pracoviště.  

Stalo se po KMS: Podle instrukcí ze stránky GAČR (viz https://gacr.cz/file-download/31195/) 
„...nemusí kandidát do panelu vyplňovat znovu formulář jen tehdy, pokud jej vyplnil ke konci 
roku 2015 či později, a současně nedošlo u něj ke změně v údajích“. Zároveň platí: „V případě, 
že stávajícímu členu panelu končí první funkční období k 31. 3. 2017 a nedošlo u něj 
k podstatným změnám oproti dříve předloženému návrhovému listu, nový návrhový list není 
požadován.“ 

b) KMS jednalo o návrzích na udělení výroční ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana (NFBB) 

a shodlo se na tom, koho na udělení této ceny správní radě NFBB doporučit. Proděkan sekce 

konstatoval, že posudek, který si nechal na doporučovaný soubor prací vyhotovit, se mu líbil 

věcným a střízlivým pohledem na věc. KMS dále krátce diskutovalo, zda by lepší načasování 

propagace soutěže a/nebo zvýšení finanční odměny rozšířilo tradičně (bohužel) nízké počty 

soutěžících. 

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
https://gacr.cz/file-download/31195/
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c) Na post předsedy GAČR je nominována dr. Alice Valkárová z ÚČJF, viz též 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-gacr/.  

d) MŠMT žádá o případné vracení účelových (grantových) prostředků do 30. 11. (pokud nejsou 

řešitelé schopni je vyčerpat), k čemuž M. Rokyta připojuje prosbu vedení fakulty: mnohem 

lepší řešení je vše vyčerpat. 

e) Výsledky soutěže PRIMUS budou zveřejněny podle harmonogramu soutěže (nejpozději) 

24. 12. Je však reálný předpoklad, že fakulty budou o výsledcích vyrozuměny již po zasedání 

VR UK 24. listopadu 

f) Hodnocení dle Metodiky 2013 tzv. Druhého pilíře (excelence) bylo konečně zveřejněno, viz 

odkaz na stránce http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790597. Podle 

neoficiálních propočtů (provedených na děkanátě MFF UK) jsou na prvních dvou místech 

v oboru matematika MÚ AV ČR a MFF UK (s bodovým ziskem po řadě 327 a 284). Jako 

excelentní v kategorii A byly MFF vyhodnoceny 4 monografie a žádný článek, do kategorie B 

pak bylo zařazeno 8 článků. M. Rokyta podotkl, že táž publikace může za jistých podmínek 

být hodnocena i opakovaně.  

g) Probíhá každoroční sekční hodnocení publikací (za rok 2015) radou PRVOUK, výsledky 

budou vyhlášeny do 14 dnů. 

h) Cestou členů rady PRVOUK (v koordinaci s vedoucími pracovišť a garanty doktorských 

oborů) je stále možno podávat návrhy na mimořádná stipendia pro PhD studenty za 

„významný vědecký počin“. 

i) Ve věci povinného zřízení identit (ORCID a spol.) bude jmenována fakultní koordinátorkou 

Bc. Žaneta Floriánová. Očekává se, že knihovna MFF UK zpřístupní k 1. 2. 2017 webovou 

aplikaci, do které autoři nejpozději k 30. 9. 2017 vyplní všechny požadované informace.  

 

 

3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Byl vydán příkaz tajemníka 2/2016 ve věci roční účetní uzávěrky. KMS upozorňuje zejména 

na datum 16. 12. (pro vyúčtování stálých záloh a pro návrhy odměn). Podrobněji viz 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1602.htm.  

b) Peníze za zahraniční studenty budou převedeny na pracoviště formou rozpočtové úpravy. 

c) RUK uvolní pro MFF UK z letošních rezerv výukových peněz cca 3,8 mil. Kč, které budou po 

očištění od pojištění vyplaceny zaměstnancům s nenulovým podílem na výuce formou 

mimořádné odměny v prosincové výplatě. Po přepočtení na osobu půjde v průměru o cca 

necelých 5 tis. Kč hrubého. 

d) Správa budov sbírá požadavky na (větší) stavební úpravy; za MS je shromažďuje M. Rokyta 

a prosí o jejich dodání do 21. 11. Bylo konstatováno, že SB se bude v roce 2017 přednostně 

věnovat výstavbě pavilónu v Troji. M. Rokyta na dotazy kolegia sdělil, že v současné době 

probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby; doufáme, že zahájení stavby se uskuteční 

v březnu 2017. 

e) Bylo podáno avízo (a tedy se očekává vyhlášení) nových výzev Rozvoj kapacit pro výzkum 

a vývoj a Implementace strategií digitálního vzdělávání. Druhý z projektů by patrně mohl 

zajímat KDM. Termín k podání bude cca 1. března 2017, více budou vědět jako vždy 

C. Matyska a H. Nyklová. 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-10-gacr/
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790597
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1602.htm
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f) Děkan fakulty posvětil zavedení účetního informačního systému VERSO (od firmy DERS), 

jenž by měl postupně nahradit systém iFIS. Předpokládanému spuštění (ještě v tomto roce) 

bude předcházet školení zaměstnanců. 

g) Dle nejnovější verze řádu „Rady pro vnitřní hodnocení“ se zástupce fakulty NEBUDE moci 

účastnit nejen hlasování, ale ani jednání, fakulty se týkající.  
 

 

4. Různé 
 

a) M. Rokyta na dotaz J. Rataje informoval o nedávné neúspěšné habilitaci z oboru „praktické 

informatiky“. Děkan zvažuje posílení VR o zástupce tohoto směru. Nový zástupce 

matematické sekce J. Málek se již listopadové schůze VR účastnil jako řádný člen.  

b) M. Kulich vyzval k dalšímu hledání kandidátů do AS. M. Rokyta konstatoval, že za MS máme 

zatím 4 kandidáty (2 z KPMS, 1 z KMA a 1 z KNM) a že by bylo dobré získat ještě alespoň 

dva. Vyzval vedoucí pracovišť, ať osloví zejména ty pracovníky, od kterých lze čekat v senátu 

aktivní působení. 

c) P. Knobloch se dotázal na instrukce ohledně nákupů, výběrových řízení a zveřejňování 

smluv. M. Rokyta sdělil, že slíbená instrukce tajemníka zatím nebyla vydána.  

Stalo se během KMS: Mailem dorazila podrobná instrukce tajemníka fakulty včetně příslušných 

formulářů. Proděkan prosí vedoucí pracovišť, aby s ní důkladně seznámili zejména ty 

pracovníky, kteří zodpovídají za hospodaření s nějakými fakultními prostředky (včetně 

grantových). 

d) M. Rokyta závěrem připomenul, že na příští schůzi KMS se bude projednávat prodlužování 

smluv končících v rozmezí 3/2017 – 9/2017; připomenul rovněž termín pro poslání 

podkladů pro toto jednání: 30. 11. 

 

 

 

Schůze skončila v 16:15 

Zapsal D. Pražák 

Doplnil M. Rokyta 

Schváleno KMS, 17. 11. 2016 


