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Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce 

18. dubna 2019 (1.  část)   a   25. dubna 2019 (2. část) 

 
 

Přítomni: M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma 
Host: P. Kaplický (na bod 1 první části schůze)  
 
 
Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase 
mezi minulou a touto schůzí. Příští řádná schůze se uskuteční 16. května 2019 ve 14:00 
v seminární místnosti KMA.  
 
 
Zápis z první části schůze, 18. 4. 2019: 
 
1. Studijní problematika 

(a) Bylo vydáno Opatření rektora UK č. 12/2019 „O zajištění možnosti pokračovat 
ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu“, viz 
https://cuni.cz/UK-9500-version1-or_2019_12.pdf.  Podrobnosti přechodu na 
nový studijní program musí být stanoveny opatřením děkana fakulty, které 
musí být vydáno nejpozději 4 měsíce před zánikem akreditace končícího 
programu. Zároveň MŠMT prodloužilo platnost současných akreditovaných 
studijních programů a oboru do 31. 12. 2024. Studenti stávajících bakalářských 
a magisterských programů tedy podle těchto dostudují, noví studenti budou 
přijímáni pouze do nových programů. Studenti doktorského studia budou 
postupně převedeni do nových programů podle zmíněného opatření. 

(b) Byl schválen nový nástupní termín studentů do doktorského studia od 1. 3. 
(počínaje akademickým rokem 2019/20). Všichni doktorandi budou podléhat 
ročnímu hodnocení v říjnu. 

(c) Bylo vyhlášeno jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty, přihlášky je 
možné podávat do 15. 5. 2019, přijímá je studijní oddělení (L. Šimůnková). 

(d) Uzávěrka studentské ankety za letní semestr byla posunuta na 18. 9. 2019. 
(e) Přípravný kurz na Albeři se bude konat ve dnech 1. - 10. 9. 2019, v pořadí 

turnusů informatika (1. -4. 9.), matematika (4. - 7. 9.), fyzika (7. - 10. 9.). 
(f) S účinností od 1. 5. dochází k mírnému navýšení odměny služby v počítačové 

laboratoři (z 60 na 80 Kč/hod.). 
(g) Rigorózní promoce proběhne 24. 5. 2019 od 10:30 v Karolinu, za MS se v taláru 

zúčastní dva zástupci KPMS a jeden zástupce KMA. Jména sdělí vedoucí 
pracovišť mailem M. Opicové ze studijního oddělení, a to do 30. 4., M. Rokyta 
prosí, aby byl v kopii příslušného mailu. 

(h) Přijímací zkoušky na MFF se konají 5. 6. (magisterské), 12. 6. (bakalářské) 
a 24. 6. (náhradní Bc. i NMgr.). Vedoucí pracovišť určí a nahlásí M. Rokytovi 
do 28. 4. 2019 pedagogy a doktorandy, kteří budou vykonávat dozor 
a opravy, v počtech odpovídajících loňskému stavu. 

(i) Z rektorátu jsme dostali drobné a vesměs technické připomínky k návrhům 
akreditací magisterských programů. P. Kaplický prodiskutuje tyto připomínky 
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a případné úpravy přímo s příslušnými garanty a následně odešle upravené 
návrhy cestou proděkana pro koncepci studia na rektorát. 
 

2. Věda a výzkum 
(a) Tzv. „vlajkové lodě“ (Major research areas) vědy a výzkumu UK řešené 

v matematické sekci jsou nově pouze tři, jejich aktualizované charakterizace 
lze již nalézt na stránce univerzity https://cuni.cz/UKEN-450.html. 

(b) Na MFF bylo podáno celkem 9 přihlášek do univerzitní soutěže PRIMUS, z toho 
5 na fyzikální, 1 na informatickou a 3 na matematickou sekci.   

(c) V soutěži podpory GAČR bylo na MFF podáno celkem 105 nových návrhů 
(13 EXPRO, 62 standardních, 17 juniorských, 13 mezinárodních) a dále 22 jako 
spoluřešitelské (1 EXPRO, 21 standardních). V rámci matematické sekce bylo 
podáno 15 návrhů (4 EXPRO, 6 standardních, 2 mezinárodní a 3 juniorské), 
dalších dvou návrhů (2 standardních a 1 EXPRO) se účastní členové 
Matematické sekce jako spolunavrhovatelé. 

(d) Byla podána (na Národní akreditační úřad) žádost o reakreditaci habilitačního 
řízení v oborech didaktika a historie matematiky a informatiky. Jednou 
z navrhovaných změn je zmírnění kritérií pro habilitaci v publikačních 
výstupech oproti odborným matematickým směrům. 

 
3. Provoz a rozvoj 

(a) Na úrovni univerzity bude vypsaná nová soutěž pro poskytování služeb 
mobilního operátora. Podrobnosti a konkrétní podmínky pro zaměstnance 
budou oznámeny po skončení soutěže.  

(b) V důsledku příznivé rozpočtové situace jsou zvažovány některé investiční 
výdaje:  

i. místnost (a technika) pro vzdálené pohovory (u všech konkurzů bude 
nyní nutné vést s uchazečem pohovor) resp. videotechnika pro přenos 
přednášek např. mezi MFF a FJFI; 

ii. licence MAPLE (M. Rokyta v této souvislosti žádá vedoucí pracovišť 
o zjištění počtu případných zájemců); 

iii. úpravy v knihovně – zvýšení počtu míst k sezení a práci. 
 

4. Rozpočet matematické sekce 2019 poprvé 
Rozpočet MFF byl schválen akademickým senátem fakulty 17. 4. 2019. Příjem 
fakulty v institucionální kapitole je cca o 23,6 mil. Kč vyšší než v roce 2018, 
zejména díky vyššímu příjmu UK. Příjem Matematické sekce v této kapitole je 
asi o 8,7 mil. Kč vyšší než v roce 2018. Návrh rozpočtu Matematické sekce ještě 
není zcela hotov. Bude projednán na mimořádné schůzi dne 25. 4. 2019 
od 10:30. 
 

5. Různé 
 

a) Na dotaz D. Stanovského M. Rokyta sdělil, že vyhodnocení dat o pedagogické 
vytíženosti, externistech a celkové personální situaci bude na programu některé 
z příštích schůzí MS ještě v tomto akademickém roce. 

https://cuni.cz/UKEN-450.html


3 
 

b) M. Kulich informoval o podání návrhu na hostujícího profesora UK (Jesper Møller, 
Aalborg). 

 
1. část schůze byla ukončena 18. 4. 2019 v 16:30. 
Zapsal: J. Rataj 
Upravil a doplnil M. Rokyta 
 

 
 
Zápis z druhé části schůze, 25. 4. 2019, 10:30: 

 
 

6. Rozpočet matematické sekce 2019 podruhé 
Proděkan sekce v asi 40 minutové prezentaci seznámil vedoucí pracovišť s principy 
tvorby rozpočtu a s konkrétním jeho návrhem. Podrobné soubory s rozpočtem pošle 
kolegiu sekce mailem s prosbou o připomínky, poznámky a návrhy na korekce, ať už 
osobní nebo elektronické, nejpozději však tak, aby mohl být rozpočet prohlášen za 
schválený nejpozději 30. 4. 2019 do 12:00. 
 
M. Rokyta zároveň požádal vedoucí pracovišť, aby připravili nová nastavení mezd 
s platností od 1. 5. 2019 do cca 10. – 15. 5. 2019 a nabídl součinnost při tomto procesu. 

 
Stalo se po KMS: Rozpočet MS na rok 2019 byl KMS per rollam schválen.  
 
 
2. část schůze byla ukončena 25. 4. 2019 v 11:45. 
Zapsal: M. Rokyta 
 
 
 
Zápis (obě jeho části) schválilo KMS  30. 4. 2019 
 
 


