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Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce 

15. 12. 2016 

 

 

Přítomni:  M. Rokyta, V. Kučera (zastupující P. Knoblocha), M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, 

J. Robová,  J. Tůma 

Host:  P. Kaplický (bod 1) 

Omluven:  P. Knobloch 

 

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 12. ledna 2017 od 14:00 v seminární místnosti 

KMA.  

 

 

1. Studijní záležitosti 
 

a) P. Kaplický a M. Rokyta informovali o průběhu kulatého stolu na RUK svolaného 

prorektorkou prof. Wildovou pro zástupce přírodovědných oborů k přípravě institucionální 

akreditace Univerzity Karlovy. V současné době se shromažďují data a údaje pro 

institucionální akreditaci UK, kterou plánuje UK podat k 1. 10. 2017. V rámci institucionální 

akreditace bude UK žádat Národní akreditační úřad (NAÚ) o akreditaci tzv. oblastí vzdělávání 

(OV). Poté dojde k („interní“, tj. v rámci UK) akreditaci programů jednotlivých fakult „do 

těchto OV“. Podle nového VŠ zákona je možno akreditovat program do jedné či více oblastí 

vzdělávání současně. KMS neuvažuje o tom, že by odborné programy sekce byly akreditovány 

ve více než jedné OV, půjde přirozeně o OV Matematika. J. Robová poté informovala 

o průběhu analogického kulatého stolu pro učitelské programy. Zde je situace 

komplikovanější kvůli nevyjasněnosti akreditace nynějšího dvouoborového studia. 

Problémem se bude zabývat i jednání zástupců VŠ a NAÚ v Brně dne 19. 12. 2016. Ohledně 

časového harmonogramu se předpokládá, že MFF bude muset připravit akreditace svých 

studijních programů nejpozději během jara 2018. 

b) M. Rokyta podal informaci o změnách v projektech specifického výzkumu (SVV). Projekty 

nově mohou být až tříleté a stačí uvádět orientační počet účastníků (studentů). Interní termín 

k podání návrhů na MFF je 23. 1. 2017. Předpokládá se podání tří návrhů za Matematickou 

sekci (koordinátoři/řešitelé Z. Hlávka, P. Kaplický a D. Stanovský). M. Rokyta bude iniciovat 

schůzku s uvedenými řešiteli v době po 4. 1. 2017 (kdy je zasedání KD s bodem „SVV“). 

Podrobnější informace zejména o přidělených financích se očekávají kolem 15. 1. 2017. 

c) M. Rokyta též podal informaci o studentských fakultních grantech (SFG). Na fakultě bylo 

v podzimním kole 2016/17 podáno celkem 64 projektů, z toho 47 v sekci Fyzika, 9 v sekci 

Informatika a 8 v sekci Matematika. M. Rokyta upozornil, že překryv projektů s tématem 

bakalářské (magisterské) práce by neměl být velký. Předpisy jistý překryv povolují za 

předpokladu, že je v přihlášce specifikován. V každém případě však při překryvu dochází 

k redukci finančních prostředků. Na dotaz M. Rokyta odpověděl, že komise pro udělování 

grantů SFG jednak vyplácí po schválení projektu (na počátku jeho řešení) pouze 50% 

přiděleného stipendia (druhou polovinu vyplácí až po úspěšném dokončení projektu), 
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a jednak k termínu splnění daného projektu SFG hodnotí kvalitu a úplnost jeho realizace 

(včetně hodnocení případných překryvů), což může mít za následek jak nevyplacení doplatku 

stipendia, tak žádost o návrat zálohy. Například hodnocení předchozího kola, ve kterém bylo 

uděleno na MFF 66 SFG, konstatovalo, že 61 grantů bylo řešeno úspěšně, 1 grant byl řešen 

částečně (stipendium 4 tis. Kč ponecháno, nevyplacen doplatek) a 4 granty byly nesplněny - 

řešitelé vrátili nebo byli vyzváni vrátit zálohové stipendium.  

d) M. Rokyta tlumočil prosbu proděkana Vlacha, zda by členové KMS nezvážili vypsání SFG i pro 

studenty již druhého semestru Bc. studia. Členové KMS se k tomuto návrhu staví zdrženlivě. 

e) Předběžný zájem o účast studentů v projektu kreditní mobility ERASMUS+ je třeba projevit 

do 16. 12. 2016. 

Stalo se po KMS a před 16. 12.: prod. Rokyta zaznamenal jeden předběžný zájem, který tlumočil 

na děkanát. Jde o spolupráci s Univerzitou ve Lvově, zodpovědnou osobou je Mgr. Žemlička (KA). 

Příslušné materiály je potřeba dodat na adresu juriga@dekanat.mff.cuni.cz     do 29. 12. 2017. 

 

 

2. Personální záležitosti 
a) V podzimních konkursech navrhly příslušné konkursní komise děkanovi přijetí následujících 

pracovníků: J. Spurný (místo profesora na KMA), B. Jurčo (místo docenta na MÚUK), 

M. Johanis a J. Vybíral (místa docentů na KMA), S. Schwarzacher (místo OA na KMA) a V. Kala 

(místo OA na KA).  

b) Prodlužování smluv: KMS rozhodlo o prodloužení jednoho lektorského a dvou asistentských 

míst o 3 (resp. 2) roky.  

 

 

3. Informace proděkana 
 

a) Věda a výzkum:  

i. K financování projektu PRIMUS byl univerzitou z MS doporučen projekt V. Kaly. Kolega 

Kala však od projektu ustoupil (mj. z důvodu souběžného přidělení juniorského grantu 

GAČR a vítězství v konkursu na místo OA na KA) a k financování bude doporučen projekt 

A. Kazdy, který byl univerzitou hodnocen mezi náhradníky. 

ii. Za MFF bylo v aktuálním kole podáno 128 žádostí o podporu GAUK, z toho (pouze) 10 

bylo z MS.  Proděkan Rokyta důrazně vyzývá k podávání více žádostí zejména studenty 

v nižších ročnících PhD studia. 

iii. Byla schválena směrnice děkana pro osobní identifikátory autorů (ORCID apod.). Vydána 

byla pod číslem 11/2016, viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm, 

a účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2017. Součástí uvedené směrnice je i odkaz na seznam tzv. 

asistentů (resp. koordinátora) pro ORCID, kteří jsou připraveni se zavedením 

identifikátorů pomoci.  

iv. Dr. Valkárová (MFF) byla jmenována předsedkyní GAČR. Složení celého pětičlenného 

předsednictva je k dispozici na https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/predsednictvo/.  

v. M. Rokyta zmínil přípravu Metodiky 17+ (financování vědy a výzkumu), která by 

postupně měla nahradit stávající Metodiku 13. Vůči Metodice 17+ je zatím řada výhrad 

zejména ze strany RVŠ. MFF některé z těchto výhrad sdílí. 

 

mailto:juriga@dekanat.mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer11.htm
https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/predsednictvo/
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b) Organizační záležitosti: 

i. Do ZKAS MFF byli zvoleni za Matematickou sekci (bez titulů, v abecedním pořadí) 

Miloslav Feistauer, Stanislav Hencl, Václav Kučera, Matúš Maciak a Michal Pešta, 

náhradníkem je Petr Tichý.  Děkujeme všem za ochotu kandidovat. 

ii. AS UK schválil celkem 29 nových vnitřních předpisů UK. V některých případech byly 

zohledněny pozměňovací návrhy MFF. Tyto vstoupí v platnost po jejich registraci MŠMT. 

Fakulta nyní musí do 6 měsíců upravit odpovídajícím způsobem své vnitřní předpisy. 

Stalo se po KMS: MŠMT zaregistrovalo dne 19. 12. 2016 všech 29 nových vnitřních předpisů 

UK, tyto vstupují v účinnost od 1. 1. 2017. Viz též  http://www.cuni.cz/UK-7936.html. 

iii. MatfyzPress zvažuje možnost elektronické publikace skript.  

iv. Návrhy na Cenu za reprezentaci a propagaci fakulty lze podávat do 15. 2. 2017, viz 

Směrnice děkana  0/2014,  http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm. 

 

4. Provoz a rozvoj 
 

a) Očekávané zůstatky rozpočtů sekce se pohybují v předem stanovených mezích. 

b) V příštím roce sekce plánuje pokračování rekonstrukce posluchárny K1, konkrétní realizace 

bude záviset na tom, zda se podaří MFF získat projekt OP VVV na rekonstrukci poslucháren. 

Správa budov rovněž provede protipožární nátěr všech krovů v karlínské budově. V budově 

Ke Karlovu 3 dojde k úpravě prostor dosavadního bufetu na elektronickou podatelnu. Pokud 

nedojde k odvoláním proti výsledkům výběrového řízení, mohla by být v průběhu března 

2017 zahájena stavba nové budovy v Troji. 

c) Soutěž MFF na dodavatele kancelářských potřeb vyhrála firma Mefisto, od 1. 1. 2017 je třeba 

veškeré kancelářské potřeby kupovat u ní. Fyzická prodejna je na Vinohradech, větší nákupy 

je možno objednat i s dovozem. Zboží, které nemají, jsou povinni objednat. Dne 18. 1. 2017 

navštíví kolegium děkana dr. Polický, aby vedení sdělil podrobnosti k zahájení soutěže na 

dodavatele výpočetní techniky. 

d) Akce „škola bez PET lahví“, spočívající v instalaci pítek v budovách: v této fázi se zjišťuje 

náročnost provozu a servisu. Otázkou filozofického charakteru zůstává, do jakých nádob si 

případně budou uživatelé v rámci této akce vodu čerpat. 

 

5. Různé 
 

a) Ve třech suterénních místnostech „pro doktorandy a postdoky sekce“ budou nainstalovány 

telefony s omezenou možností volání (vnitrostátní linky). 

 

 

 

Schůze skončila v 17:15 

Zapsal J. Rataj 

Doplnil M. Rokyta 

Schváleno KMS, 23. 12. 2016 

http://www.cuni.cz/UK-7936.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer00.htm

