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Zápis č. 6 ze schůze Kolegia matematické sekce 

23. 2. 2017 
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, P.  Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 

Host:    P. Kaplický, garant Bc. programu Matematika 

 

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 23. března 2017 od 14:00 

v seminární místnosti KMA.   

 

Na úvod jednání M. Rokyta vzpomněl nedávno zemřelých kolegů B. Balcara a J. Kopáčka. 

 

 

1. Studijní záležitosti 

 

a) P. Kaplický seznámil přítomné s aktuální situací kolem přípravy nových akreditací. 

Současné studijní programy a obory mají akreditaci do konce roku 2019 nebo do 

května 2020. To znamená, že v akademickém roce 2019/20 už bychom měli začít 

učit podle nové akreditace. Vzhledem k termínům přihlášek ke studiu na vysoké 

školy je tak potřeba mít novou akreditaci schválenou na podzim roku 2018. Proto je 

čas začít připravovat novou akreditaci už teď. Fórem pro přípravu akreditace by 

měla být pedagogická rada. Tento názor podpořil také M. Kulich. 

b) M. Rokyta navrhuje, aby projednávání nové akreditace probíhalo ve dvou fázích. 

První fáze by se měli mít možnost zúčastnit všichni akademičtí pracovníci sekce 

a smyslem této fáze by měl být „brainstorming“, posbírání názorů, návrhů 

a představ. Součástí této fáze bude také obsáhlá diskuse v pedagogické radě. Ve 

druhé, finalizační fázi by měli hlavní roli hrát vedoucí kateder a garanti současných 

oborů a programů (za přípravu akreditace jsou zodpovědní garanti a její podoba by 

měla být schválena kolegiem sekce). 

c) J. Rataj se dotázal, bude-li k akreditaci nějaké speciální diskusní fórum. Odpověď je 

kladná, otázkou zůstává, zda využít současné karlínské fórum nebo zřídit nějaké 

fórum speciální. J. Rataj rovněž vyjádřil názor, že na počátku diskusí by měl být 

dohodnut základní rámec nové akreditace.   

d) J. Tůma referoval o posledním zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (jde o univerzitní 

orgán) a o současných plánech vedení univerzity na podání žádostí o institucionální 

akreditace ve zvolených oblastech vzdělávání v září 2017 tak, aby nové akreditace 

studijních programů fakult mohly být připravovány už v rámci institucionálních 

akreditací. 

e) M. Rokyta informoval o přípravě nových vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na 

schválení nových vnitřních předpisů UK (tyto byly schváleny 14. 12. 2016). Časový 
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harmonogram vzniku fakultních předpisů stanovilo vedení fakulty tak, aby  

v ideálním případě projednal návrhy vnitřních předpisů MFF UK v prvním čtení AS 

MFF UK na svém dubnovém zasedání. To předpokládá vznik textů těchto předpisů 

do konce měsíce března. Proděkan informoval o  některých změnách týkajících se 

zejména doktorského studia. Jde například o tyto změny (odkazy směřují do nového 

Studijního a zkušebního řádu UK ze 14. 12. 2016)  

 Doktorské studium bude nově pouze osmileté. Jde tedy zkrácení o jeden rok – 

bude to však platit až pro studenty, nastupující 1. 10. 2017 a později (čl. 4, 

odst. 12, resp. čl. 20, odst. 2). 

 Nově jsou upravena pravidla pro hlasování při obhajobách doktorských 

dizertací (čl. 11, odst. 11).  

 Dále nebude možné přestoupit mezi kombinovaným a prezenčním studiem, 

neboť tyto formy jsou vnímány jako dva odlišné programy a mezi programy 

přestupovat nelze. (Doktorské stipendium budou však studenti pobírat jen po 

první čtyři roky prezenčního studia, i když v této formě budou pokračovat 

i v pátém a dalším roce).  

 Nově platí i tato úprava: „Písemné formy kontroly studia předmětu jsou fakultou 

uchovávány do konce následujícího akademického roku.“ (čl. 8, odst. 11). V té 

souvislosti bude důležité vyjasnit, co vše se počítá mezi „písemné formy kontroly 

studia“. 

 Důležitou změnou bude i to, že kredity získané mezi koncem zkouškového období 

a kontrolou studia se studentům nebudou započítávat (čl. 5, odst. 6). I proto bude 

pravděpodobně letní zkouškové období rozděleno mezi červen a září. 

S úplným seznamem všech důležitých změn, které všechny vstoupí v platnost k 1. 10. 

2017, budou pracovníci včas seznámeni, buď formou školení z úrovně děkanátu 

nebo, pokud se takové nakonec neuskuteční, formou setkání s proděkanem sekce. 

Stalo se po KMS: Vedení MFF zřídilo stránku, věnovanou novelizaci vnitřních předpisů 

MFF UK:  https://is.mff.cuni.cz/novelizace2017/. Na této stránce, která je 

zaměstnancům přístupná přes heslo CAS, budou postupně zveřejnovány první verze 

návrhů nových předpisů MFF UK, ve změnovém režimu. Nejdůležitější dokumenty 

(zejména první verze studijního a stipendijního předpisu) by se tam měly objevit 

nejpozději 10. 3. Tím by měl vzniknout cca třítýdenní prostor pro diskusi nad jejich 

zněním.  

f) M. Rokyta rovněž informoval o ukončení studentské ankety za zimní semestr. 

Výsledky budou zveřejněny po vyhlášení a ocenění pedagogů s nejlepšími výsledky 

v anketě děkanem. 

Stalo se po KMS: Po vyhlášení výsledků na Strouhalovské přednášce 1. 3. 2017 poslal 

M. Rokyta vedoucím pracovišť výsledky ankety, týkající se pracovníků matematické 

sekce. 

  

 

https://is.mff.cuni.cz/novelizace2017/
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2. Věda a výzkum 

 

a) M. Rokyta informoval o tom, že stále nejsou k dispozici výsledky „kafemlejnku“ za 

rok 2015, na základě kterých mají být rozdělovány prostředky na institucionální 

podporu výzkumu v tomto roce. Z toho důvodu bude letošní rozpočtové provizorium 

trvat pravděpodobně nejméně do května. Nutné změny tarifních platů v důsledku 

přeřazení do vyšších kategorií akademických pracovníků na základě habilitačních 

a jmenovacích řízení budou provedeny od dubna, přenastavení ostatních platů bude 

provedeno až po schválení rozpočtu MFF resp. sekce. 

b) M. Rokyta upozornil, že interní sekční termín na dodání podkladů pro hodnocení 

pracovišť zůstává 10. 3. 2017. 

c) M. Rokyta rovněž informoval o plánech na vyhlášení nových projektů v rámci 

programu UNCE během prvního pololetí. 

Stalo se po KMS: podle předběžných informací z 1. března by mělo dojít k vyhlášení 

nového kola projektů UNCE cca k 1. 6. 2017. 

d) Dále M. Rokyta informoval o plánovaném vyhlášení nové soutěže o podporu 

projektů v rámci programu PRIMUS ke dni 1. 4. 2017 s plánovaným termínem pro 

podání přihlášek 10. 5. 2017. Nově se má v zadávací dokumentaci objevit podmínka, 

že program je vyhlášen pro zájemce přicházející ze zahraničí a přinášející novou 

problematiku.  

e) Kofinancování projektů PRIMUS z prostředků projektu Progres bude zajištěno 

převodem příslušné částky z účtu Progres přímo na účet příslušného projektu 

PRIMUS, kde se částka objeví jako výnos. Zajistí hospodářské oddělení. 

f) M. Rokyta informoval o nepříliš úspěšných výsledcích přihlášek do soutěže 

o Advanced ERC granty. Žádný ze tří podaných projektů MFF se nedostal do druhého 

kola. 

g) M. Rokyta informoval o zavedení poplatků za habilitační (2000,- Kč) a jmenovací 

(5000,- Kč) řízení, které musí (od 1. 1. 2017) uhradit každý uchazeč (včetně 

interních zaměstnanců MFF), a to v okamžiku, kdy je habilitační nebo jmenovací 

komise schválena VR. 

h) M. Rokyta dále informoval o tom, že v rámci programu Donatio UK bylo rektorátu 

předloženo 19 návrhů a že jich bude nakonec uděleno cca 5. Další podrobnosti zatím 

nejsou známy.  

i) M. Rokyta také informoval o soutěžích o cenu za nejlepší monografie (fakultní 

a rektorátní), obě mají termín podání návrhů 31. 3. 2017 (na fakultu resp. na 

rektorát). Fakultní cena se týká monografií s rokem vydání 2016, univerzitní cena se 

týká monografií vyšlých v roce 2015. Do univerzitní soutěže může být přihlášeno 

pouze 20% monografií vyšlých v češtině nebo slovenštině, a všechny vydané v jiných 

jazycích. O nominaci neanglicky psané publikace z MFF rozhodne kolegium děkana 

na své nejbližší schůzi. Matematické sekce se v této chvíli týkají čtyři monografie 

vyšlé v angličtině v roce 2015. Jde o monografie dvojic autorů Dolejší & Feistauer, 
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Málek & Strakoš, Roubíček & Mielke, Bečvářová & Netuka. Návrhy spolu s recenzemi 

a výtiskem knihy je třeba dodat proděkanovi sekce do 20. 3. 2017.  

Stalo se po KMS: Kolegium děkana rozhodlo 1. 3. o nominaci česky psané knihy T. Cipry 

do rektorátní soutěže o nejkvalitnější monografii. 

 

 

3. Provoz, rozvoj a sekční záležitosti 

 

a) Počínaje 1. 4. 2017 bude fakultní příspěvek na důchodové připojištění zvýšen 

z 1000 Kč na 1200 Kč měsíčně, zatím na přechodnou dobu do 31. 12. 2017.  

b) Od 1. 1. 2018 bude příspěvek do sociálního fondu zvýšen na 1,5% hrubé mzdy (do 

června 2016 byl 1%, od června 2016 do prosince 2017 je/bude 1,3%). Je nutné s tím 

počítat při podávání nových žádostí o granty. V případě již běžících grantů a projektů 

se bude zvýšený příspěvek do sociálního fondu hradit z provozních nákladů daného 

grantu či projektu.  

c) M. Rokyta znovu upozornil, že pracovní smlouvy a dohody musí být administrovány 

tak, aby mohly být doručeny na personální oddělení nejpozději v den začátku této 

dohody resp. smlouvy. 

d) Starý Webmailer skončí podle informace jeho autorů ke dni 30. 6. 2017. V této chvíli 

už běží aplikace VERSO, která jej nahrazuje. Firma, provozující Webmailer, nabídla 

MFF, že po 1. 7. 2017 může za mírný poplatek instalovat novou verzi programu 

Webmailer. Vedoucí pracovišť neprojevili o tuto novou verzi programu nijak zvláštní 

zájem. 

e) M. Rokyta informoval o přípravě nového programu rozvoje a obnovy materiálně-

technické základny UK s názvem „UK-ICT – přístroje a zařízení 2017“. Matematická 

sekce podala v koordinaci O. Ulrycha a M. Rokyty do tohoto programu dva podněty: 

„Aktivní prvky pro páteřní síť MFF UK v Karlíně“ a „Náhrada starých serverů pro 

virtualizační prostředí“. 

f) M. Rokyta informoval o tom, že 3. 3. 2017 ve 13 hodin proběhne v posluchárně K1 

neformální schůzka o možné podobě plánované rekonstrukce této posluchárny. 

g) M. Rokyta připomněl termín pro přípravu podkladů pro výroční zprávu, který je 

28. 2. 2017. 

h) M. Rokyta dále informoval o tom, že 10. 6. 2017 proběhne další Muzejní noc, v jejímž 

rámci bude možné navštívit Rotundu sv. Václava v budově MFF na Malostranském 

náměstí. 

 

4.   Personální problematika 

 

a) M. Rokyta připomněl termín pro podávání návrhů na nová výběrová řízení kolegiu 

děkana, ten je 4. 4. 2017 (na děkanát), interní termín KMS je 20. 3. 2017 

(proděkanovi sekce), aby tyto návrhy mohlo prodiskutovat před předáním na 

děkanát březnové zasedání KMS. 
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b) M. Rokyta dále informoval o tom, že děkan má v úmyslu drobně změnit obecné 

podmínky pro vyhlašování výběrových řízení.  U akademických pozic bude nově 

požadován výpis publikací a počet citací podle WOS a dále motivační dopis. V kolegiu 

děkana byl také podán podnět k tomu, aby bylo možné podávat přihlášky do 

výběrových řízení pouze v elektronické formě. Tato možnost je v této chvíli 

zkoumána právníky.  

 

5. Různé 

 

a) J. Robová se dotázala, kdy bude rozhodnuto o návrzích na prodlužování smluv, které 

jsme předkládali na podzim.  

Stalo se po KMS: M. Rokyta zjistil, že tyto návrhy budou diskutovány na VR 1. 3. 2017 

a neprodleně poté děkan o prodlouženích rozhodne.  

 

 
 

Schůze skončila v 17:00 

Zapsal J. Tůma 

Doplnil M. Rokyta 

Schváleno KMS, 6. 3. 2017 

 

 
 


