Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
11. září 2014
Přítomni: M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma
Omluveni: B. Opic

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto
schůzí. Termíny příštích schůzí byly navrženy na 9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2014 vždy od
14:00, a to opět v seminární místnosti KMA. K uvedeným termínům se členové KMS vyjádří per
rollam.

1. Důležité termíny
a) Termín podání návrhů na výroční cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší
vědecké práce v matematice, fyzice a informatice, je 30. 9. 2014. (Jde o „cenu MFF“).
Přihlášky a práce z oboru matematika vyhovující statutu soutěže (viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm přijímá doc. Z. Prášková, KPMS, viz též
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/prihlaska14.pdf.
b) Termín podání návrhů na Bolzanovu cenu UK pro studenty za mimořádně objevné práce
vzniklé během studia je rovněž 30. 9. 2014, viz http://www.cuni.cz/UK-381.html.
c) Termín podání návrhů na Cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a magisterskou
práci obhájenou v akademickém roce 2013/2014 je shodou okolností opět 30. 9. 2014. Návrhy
na udělení cen podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro SZZ proděkanovi pro
studijní záležitosti. Náležitosti přihlášky byly proti předchozím letům výrazně redukovány, viz
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm.
d) Interní termín MFF pro podání návrhů na Cenu rektora UK pro nejlepšího studenta Bc. nebo
Mgr. studia (viz http://www.cuni.cz/UK-382.html), stejně jako Mimořádnou cenu rektora pro
studenty za činy mimořádné statečnosti, či vynikající výsledky na poli vědy, kultury, umění
nebo sportu (http://www.cuni.cz/UK-383.html) je 15. 10. 2014. O návrhy ze sekce, připravené
dle pokynů z uvedených stránek, prosí proděkan sekce do 14. 10. 2014.
e) Interní termín pro podání žádostí do Fondu mobility na MFF UK je 9. 10. 2014. Formuláře
žádostí a další informace jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/UK-43.html Žádosti se
předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba pro potřeby MFF uvést zdroj
dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování
stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.

2.

Informace z oblasti vědy a výzkumu
a) Jarníkovská přednáška na téma Ill-Posed Problems in Probability, kterou prosloví prof.
RNDr. Lev Klebanov, DrSc. z KPMS, se koná 1. 10. 2014 se od 14:00 v posluchárně M1.
b) KMS bere se souhlasem na vědomí změnu ve složení Rady Prvouk P47, ze které odstoupil
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. z důvodů pracovního vytížení a nových úkolů na RUK. Na
zasedání VR MFF UK dne 1. 10. 2014 bude projednán návrh koordinátora Prvouk, aby místo
prof. Strakoše působil v Radě Prvouk prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
c) Návrh hostujících profesorů UK, kteří by působili na matematické sekci, byl schválen
kolegiem děkana a bude také předložen VR MFF UK dne 1. října 2014.
d) Proděkan připomněl vedoucím pracovišť, že veškeré personální a mzdové záležitosti (tj. mj. i
platby z grantů) by měly nést před odchodem na děkanát jeho parafu.
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3.

Studijní problematika
a) Proděkan Rokyta informoval o výsledcích dvanáctibodového testu ze středoškolské
matematiky, který byl zadán studentům prvního ročníku na soustředění na Albeři. Závěrečnou
zprávu pošle členům kolegia po jejím dokončení. Stalo se po KMS: Zpráva byla poslána dne
14. 9. 2014. Zpráva bude přístupná veřejnosti na stránkách kolegia děkana.
b) Proděkan informoval o diskusích nad zněním nového vysokoškolského zákona, který během
léta doznal některých změn. Zejména návrh na zrušení oborů a jejich nahrazení programy,
pokud by prošel, by způsobil z pohledu MFF vážné komplikace nejen administrativního
charakteru.
c) Studenti, nastupující do studia počínaje akademickým rokem 2014/15, už nebudou mít
(nemají) papírové indexy. Pečlivé a neprodlené zapisování výsledků zkoušek a zápočtů
do SIS nabude tím ještě větší důležitosti. Proděkan doporučuje, aby si pedagogové vedli
vlastní záznamy, které by napomohly snazšímu řešení případných nesrovnalostí.
d) M. Rokyta informoval o tom, že podle rozhodnutí kolegia děkana budou dvě třetiny
prostředků, vybraných od studentů Bc. a NMgr. studia, kteří studují v cizím jazyce,
k dispozici přímo sekcím. Proděkan tyto prostředky, až je dostane, přerozdělí na příslušná
pracoviště v poměru, v jakém se o dané studenty „starají“.
Stalo se po KMS: na dotaz, jak je to se zahraničními studenty, kterým je rozložen ročník (tento
dotaz padl v diskusi na KMS) odpověděl mailem proděkan Kolman, že takoví studenti platí
znovu za celý rok.

4.

Personální záležitosti

KMS potvrdilo záměr nechat vypsat níže uvedená výběrová řízení, jak byla projednána na červnové
schůzi (viz zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce z 20. června 2014). Seznam byl nyní ještě
upraven a doplněn o bod c) a po schůzi KMS (a po konzultaci s vedoucí KJP dr. Křepinskou) ještě o
bod g). [KJP a KTV spadají do agendy proděkana pro matematickou sekci, jakožto sekci s nejmenším
počtem pracovišť.] Součástí všech inzerátů, vypisovaných MFF, budou požadavky na odpovídající
vzdělání. Budou vypsána následující výběrová řízení:
a) docent v oboru matematika se zaměřením na ekonometrii a operační výzkum (pracoviště:
KPMS);
b) docent v oboru matematika se zaměřením na algebru (pracoviště: KA)
c) docent v oboru matematika se zaměřením na geometrii a globální analýzu (pracoviště:
MÚUK);
d) odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na teorii pravděpodobnosti (pracoviště:
KPMS);
e) odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou statistiku (pracoviště:
KPMS);
f) odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou logiku (pracoviště: KA)
g) lektor anglického jazyka (pracoviště: KJP).

5.

Provoz, rozvoj, legislativa, propagace
a) Proděkan informoval o vývoji v kauze klimatizace v Karlíně: odvolání jedné z firem řeší nyní
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Věc se tak dále zdržuje a není jasné, kdy dojde
k případné realizaci.
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b) V červenci podali zástupci matematické sekce na základě výzvy z RUK projekt na
modernizaci počítačové učebny K11 v rámci státního programu 133 21 E - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny UK. Projekt byl schválen koncem srpna a modernizace
počítačů v K11 se tak uskuteční v průběhu podzimu 2014.
c) Navržené projekty VaVpI za MFF UK byly podepsány MŠMT dne 9. 9. 2014.
(Harmonogram předpokládal, že se tak stane v květnu.)
d) Bylo vypsáno výběrové řízení na projekt dostavby pavilonu v Troji. Zatím se přihlásilo 14
uchazečů.
e) Systém bezhotovostního placení stravenek zaměstnanců byl kolegiem děkana schválen
v březnu 2014, požadavek byl postoupen firmě Erudio, která jej zařadila do plánu požadavků,
na kterých bude v budoucnu pracovat.
f) Byl podán návrh na dílčí změnu statutu UK, který by v rámci sociálního fondu umožňoval
částečnou úhradu pobytu dětí zaměstnanců v mateřské školce, viz http://www.cuni.cz/UK6159.html, a to do výše stanovené opatřením rektora.
g) Připravují se změny v organizaci činnosti vydavatelství Matfyzpress, je zvažována možnost
zřízení populárně naučné edice, která by existovala souběžně s odbornou edicí.
h) KMS se na podnět tajemníka MFF UK zabývalo otvírací dobou budovy v Karlíně a shodlo se,
že bude ponechán stávající stav, tj. budova bude otevřená v pracovní dny od 6:00 do 20:00
hod.
i) Proděkan Rokyta doporučil vedoucím pracovišť, aby nechali zkontrolovat aktuálnost
telefonních čísel a čísel pracoven na pracovištích matematické sekce v systému Amoeba.
Vytištěná verze takového seznamu by měla být k dispozici na vrátnici. Proděkan o to požádá
paní Olšinovou.
j) V rámci rektorátní revize nového jednotného vizuálního stylu UK nám byl zachován náš
tradiční znak MFF UK. Dojde pouze k dílčím změnám ve formátu a fontu textu „MFF UK“,
který bude „vedle znaku“ a bude s ním dohromady tvořit „logo MFF“. Některé otázky
zůstávají ještě nevyjasněny (znak UK na veřejných prezentacích, fonty pro oficiální
korespondenci).

6.

Různé
a) Doc. Knobloch se dotázal, zda by neměli vrátní kontrolovat neznámé osoby, vstupující do
budovy v době, kdy je uzavřena (viz též bod 5h). Proděkan probere záležitost s paní
Olšinovou a požádá ji, aby vrátné instruovala.
b) Členové KMS diskutovali o tom, zda nějaký předpis pedagogům explicite umožňuje
kontrolovat totožnost studentů u zkoušek a zápočtů. Stalo se po KMS: takovou možnost
explicite stanovuje čl. 16 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK, viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/organizacest2014.htm, kde se praví: „Učitel
provádějící kontrolu studia předmětu má právo provést kontrolu identity studenta (např.
vyžadovat předložení průkazu studenta). Obdobné ustanovení platí pro státní závěrečnou
zkoušku a každou její část.“
c) Prof. Rataj připomněl zabezpečení 3. a 4. patra, konkrétně výměnu dveří se čtečkou ve 3.
patře, a její financování. Proděkan zjistí na správě budov stav této akce.
d) Prof. Rataj informoval o tom, že Thomson Reuters rozhodl nezařadit CMUC mezi
impaktované časopisy kvůli nízké citovanosti. Novou žádost lze podat za tři roky.

Schůze byla ukončena v 17:30.
Zapsala: J. Robová
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 22. 9. 2014
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