
Zápis č. 1/2013 
 

Rada Ústavu matematiky a statistiky 
Dne 15. 5. 2013 

 
 
Přítomni:  Rosický, Bulant, Janyška, Horová, Čadek, Horák, Kučera, Kunc, Paseka, Řezáč, 
Slovák, Šimon Hilscher, Wimmer. 
 

Omluveni: Došlá, Došlý, Zemánek, Plch. 
 
Program: 1) Předání cen ředitele ústavu  

 2) Rozpočet  
 3) Různé 

 
1) Cenu obdrželi studenti Čechová, Dřímalová, Vymětalová, Zmek. 
 
2) Rozpočet ústavu má v letošním roce opět tři složky: SV (specifický výzkum), IP 
(institucionální podpora) a PVČ (výuka).  
PVČ nám oproti roku 2012 vzrostla o 12%. Mimo jiné se tu projevila opětovná změna hrazení 
naší výuky pro FI - obě fakulty dostávají 3 milióny Kč za kooperaci a z kreditního výnosu 
1,65 jde 1,0 PřF a 0,65 FI. Kreditní výnos PřF činí 7,5 miliónu Kč. FI požádala o kompenzaci, 
s čímž ÚMS souhlasil a PřF převedla FI 3 milióny Kč. Kreditní přínos byl součástí 
rozpočtování PřF a příjem ústavu byl přibližně o 1 milión Kč vyšší než podle bilaterální 
smlouvy v roce 2011.  
IP je přibližně na loňské úrovni (nárůst o 4%). Přínos týmů k IP je téměř stejný jako loni (MA 
45%, AG 47%, AM 8%). Týmy dostanou za body loňskou částku 1,8 miliónu Kč (bez 
tehdejšího navýšeni o 0,6), přitom nehledíme na změny v týmech, zejména na zmenšení týmu 
MA o 37%. Budeme ji dělit v loňském poměru 0,45:0,45:0,1. To znamená MA 0,8, AG 0,8, 
AM 0,2.  
FPP zůstává na loňské úrovni (2,5 miliónu Kč). Loni jsme z něj vyčerpali 2 milióny Kč, které 
jsme dostali zpět jako vratku za energie, které jsou čerpány z projektů. Letos v září končí 
projekty prof. Janyšky a  prof. Došlé a měli bychom posílit FPP pro rok 2014. Dále došlo k 
10% nárůstu tarifů. Celkově to znamená odměny na přibližně loňské výši.V červenci 
vyplatíme odměnu za body z IP a v červnu odměnu z PVČ. Budeme přitom počítat se 
standardním čerpáním dovolené o prázdninách v délce 5 týdnů a vzniklé náhrady budou 
zakalkulovány. Zdůvodněné nečerpání dovolené bude kompenzováno.  
Diskuze se věnovala optimální výši FPP v souvislosti s programem dalšího rozvoje ústavu. 
 
2) - Po novelizaci zákoníku práce je možno prodloužit smlouvu nejvýše 2x nejvýše o 3 roky a 
pak musí následovat smlouva na dobu neurčitou. Smlouva bude o 3 roky prodloužena 
následujícím pracovníkům: Koláček, Panák, Přibylová, Vondra. 
 
- Vypsali jsme výběrové řízení na místo uvolněné na oddělení MA. Přihlásili se dr. P. Hasil a 
dr. T. Konderla. 
 
- Do bakalářského studia se nám přihlásilo méně uchazečů než loni a máme limit na počet 
přijatých studentů. 
Matematika:   přijatí 2012/13: 411,  přihlášení 2013/14: 394,  limit 2013/14: 366 
Matematika učitelská:       62              92      58 
Přesto lze očekávat loňský stav po absolvováni 1. ročníku. 



 
- Ředitel ústavu radu informoval, že vzhledem k očekávané redukci počtu přijatých studentů 
do magisterského studia bude přijímací zkouška písemná a bude jí státní bakalářská zkouška. 
Absolventům bakalářského studia s přímou návazností splňujícím určená kritéria bude 
prominuta. 
Tato informace vyvolala rozsáhlou diskuzi, ve které se rada jednoznačně shodla na tom, že 
bakalářská zkouška by i nadále měla na ústavu být jen ústní. Přijímací zkouška do 
magisterského studia bude písemná a studenti mohou požádat o její prominutí. Ředitel ústavu 
byl pověřen projednat s děkanem umožnění tohoto postupu.  
 
- Byl vydán pokyn děkana k čerpání dovolené. 
 
 


