Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce
24. června 2013
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší, A. Drápal, B. Opic, J. Rataj
M. Kulich (na první dva body jednání)

Schůze byla zahájena v 9:30. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a touto
schůzí.
Data schůzí KMS pro období září-prosinec 2013 byla dohodnuta na tyto čtvrtky, vždy od 14:30
v seminární místnosti KMA: 3. října, 7. listopadu, 12. prosince. V případě potřeby bude svolána
mimořádná schůze KMS na čtvrtek 12. září. Data schůzí budou vystavována (a případně
aktualizována) na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/prodekan.html.
Studijní agenda
1. Garant bakalářského studia M. Kulich připomněl základní informace o organizaci sběru
bakalářských prací a jejich posudků. Bc. práce jsou odevzdávány ve třech výtiscích – jeden
výtisk dodá do knihovny garant, jeden výtisk se vrací studentovi, aby jej předal vedoucímu
práce. Třetí výtisk je předán oponentovi prostřednictvím pracoviště, jehož vedoucí je
podepsán na zadání práce (totéž pracoviště také určuje oponenta). Garant požádal vedoucí
pracovišť, aby dohlédli jak na dodání práce oponentovi, tak na včasné dodání oponentského
posudku příslušnému předsedovi bakalářské subkomise. Bylo by dobré, aby pověření
pracovníci, kteří toto budou mít na starost, byli informováni o termínech jak odevzdání prací,
tak posudků. Podrobné informace k organizaci Bc. státnic jsou obecně vždy na stránce
http://garant.karlin.mff.cuni.cz/ped/prov_orgszz.shtml.
Informace proděkana sekce
2. M. Rokyta informoval o tom, že počet financovatelných studentů („počet studentů, nad který
již za ně nedostaneme peníze“) byl pro příští rok vcelku výrazně snížen: u Bc studentů ze 714
na 612, u Mgr. studentů z 361 na 323 (zdroj: email z rektorátu z 16. 5. 2013). V r. 2013 jsme
sice žádného z těchto limitů nedosáhli (Bc. skut. = 580, Mgr. skut. = 260), zejména u
bakalářských studentů se mu však již blížíme.
3. Fond Karla Urbánka udělil stipendia (sloužící ke krytí nákladu na déledobý zahraniční výjezd)
dvěma žadatelkám. Z matematické sekce dostala podporu PhD studentka Mgr. Lenka Slámová
(školitel prof. Lev Klebanov).
4. Termíny: M. Rokyta připomněl, že těsně po prázdninách jsou termíny na podání návrhů na
Bolzanovu cenu (30. září), a mimořádnou cenu rektora (31. října). A Drápal při této
příležitosti podotknul, že by bylo vhodné mít seznam všech možných cen i s neoficiálním
popisem, pro koho je ta které cena primárně určena.
5. Přednášky:
a) Letošní Jarníkovskou přednášku přednese v tradičním termínu „první středa v říjnu“, tedy
konkrétně dne 2. října 2013 od 14:00 v posluchárně M1 prof. J. Nešetřil. Název a anotace
přednášky budou oznámeny a oficiální pozvánky budou rozeslány v září 2013.
b) Hlavní přednášku na Dni otevřených dveří MFF UK bude mít dne 26. listopadu 2013
dopoledne Dr. Libor Barto.
6. Konkurzy:
a) Do konkurzu na fakultního postdoka se přihlásili dva kandidáti, ani jeden však nevyhověl
podmínkám soutěže.

b) K dnešnímu dni je (z matematické sekce) evidován jediný podnět na téma (Infinite
combinatorics and locally free representations) a garanta (prof. Trlifaj, KA) pro
rektorátního postdoka s nástupem od ledna 2014.
c) Rada Prvouk má v plánu dát podnět k vypsání místa sekčního postdoka cca v říjnu 2013, s
uzávěrkou přihlášek cca po Novém roce 2014, s nástupem v období červen - říjen 2014
(po vzájemné dohodě a možnostech vítězného aplikanta). Pozice by měla být vypsána na
dva roky, s co nejširší matematickou specifikací. Podrobnosti budou zveřejněny v září.
d) Děkan MFF přijal na základě výsledků jednání komisí pro výběrová řízení (ze dne 11. 6.
2013) na matematickou sekci tyto nové odborné asistenty, ve všech případech s nástupem
od 1. 7. 2013 na dobu tří let: Mgr. B. Vejnar (KMA), dr. D. Pokorný (MÚUK), dr. M.
Štěpánová (KDM). Na místo docenta na KMA byl s platností od 1. 7. 2013 na dobu
neurčitou přijat doc. R. Černý.
e) Dr. A. Komárek (KMPS) a dr. J. Robová (KDM) byli po úspěšných habilitačních řízeních
J. M. rektorem UK jmenováni docenty. Konkurzy na místa docentů na KPMS a KDM
budou vypsány na podzim s nástupem od 1. 1. 2014.
7. Knihovna v Karlíně je v provizorním provozu po havárii – spadla část omítky ze stropu o
velikosti asi 1 x 1.5 m. Během tří dnů byla provedena rekonstrukce příslušné části stropu, a
zvažuje se rekonstrukce celého stropu (v závislosti na vyjádření statika). Při rekonstrukci
knihovny po povodních v r. 2003 nebyly pravděpodobně (firmou Konstruktiva Konsit, se
záruční dobou 75 měsíců) provedeny všechny práce podle platných technologických postupů.
8. Metodika hodnocení vědy 2013 byla schválena vládou ČR.
9. Kolegium děkana řešilo (již poněkolikáté) budoucnost WDS a časopisu AUC, zatím bez
jednoznačného závěru. Vše bude rozhodnuto nejpozději na podzim 2013.
10. Proděkan sekce požádal vedoucí pracovišť, aby mu sdělili, na koho na jejich pracovištích se
v případě potřeby může obracet v průběhu léta.
T: 30. 6. 2013
11. Anketa: Vyučující, kteří dopadli nejlépe ve studentské anketě za ZS 2012/13, byli odměněni
děkanem na setkání zaměstnanců dne 19. 6. 2013 (tři nejlepší z každé sekce). Další úspěšné
vyučující odmění proděkan sekce ze svých zdrojů (podrobněji viz Příloha k tomuto zápisu).
Personální otázky
12. M. Rokyta seznámil členy KMS s tím, že by si chtěl udělat přehled o vědních oborech,
pěstovaných na matematické sekci. Tento přehled, kromě výše zmíněného proděkanova
zájmu, usnadní psaní bilanční zprávy pro Prvouk koncem r. 2013. V Radě Prvouk byl tento
návrh přijat kladně. M. Rokyta předložil členům KMS „nultou verzi“ tohoto přehledu
s žádostí o upřesnění a komentář.
T: 1. 10. 2013
13. KMS po jednání rozhodlo o prodloužení dvou pracovních smluv pracovníků v důchodovém
věku, do 31. 8. 2014.
14. KMS předběžně projednávalo prodlužování smluv odborným asistentům, kterým smlouva
končí k 31. 12. 2013 s tím, že k definitivnímu rozhodnutí dojde na říjnové schůzi. Členové
KMS se shodli na tom, že pracovníkům, kterým bude prodlužována smlouva, by bylo dobré
poskytnout písemné stanovisko KMS se stručným komentářem a případnými doporučeními
pro další období zaměstnaneckého poměru. Se stanoviskem KMS seznámí pracovníka
proděkan pro matematiku.
Schůze byla ukončena v 13:00.
Zapsal: V. Dolejší
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 1. 7. 2013

