Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce
12. května 2016
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, P. Knobloch, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma
P. Kaplický (na bod 1)

Jednání bylo zahájeno ve 14:10 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi
minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 23. června 2016 od 14:00 v seminární místnosti
KMA.

1. Studijní záležitosti
a) Přijímací zkoušky do bakalářského studia na MFF UK proběhnou 15. 6. 2016 (náhradní

termín 27. 6. 2016) a do navazujícího magisterského studia dne 8. 6. 2016 (náhradní termín
27. 6. 2016). Proděkan M. Rokyta konstatoval, že jednotlivá pracoviště matematické sekce
dodala dostatečný počet zaměstnanců a doktorandů k zajištění průběhu zkoušek z hlediska
dozoru i opravování, tři z nich dokonce nebyli děkanátem využiti. Dále informoval členy
kolegia o počtech přihlášených na jednotlivé studijní programy (Matematika=520,
Informatika=476, Fyzika=316) v porovnání s minulým akademickým rokem (M: – 91, I: + 9,
F: – 179). Úbytek počtu přihlášek na program Fyzika zřejmě souvisí se zavedením přijímací
zkoušky na tento program, pokles u matematických oborů byl zaznamenán především
v počtech zájemců o studium ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska.
b) P. Kaplický seznámil členy KMS s obsahem jednání, která probíhají v rámci pedagogické rady
matematické sekce v souvislosti s přijetím nového vysokoškolského zákona a která se
zabývají přípravou nové akreditace studijních programů (dříve oborů) na matematické sekci.
Stávající akreditace bakalářských a magisterských studijních oborů/programů končí v letech
2019 a 2020. Vzhledem k tomu, že nejsou známy předpisy ani detailnější informace ohledně
institucionální akreditace (např. nejsou zcela jasné rozdíly mezi tzv. profesně a akademicky
zaměřenými bakalářskými studijními programy), probíhá zatím jednání především na úrovni
předběžné diskuze. Zájemci o tuto problematiku jsou zváni na veřejně přístupná jednání
pedagogické rady, která se konají v pondělí od 14:15 v seminární místnosti KMA, a to obvykle
jednou za 14 dní. Nejbližší termín jednání je 16. 5. 2016.
c) M. Rokyta seznámil členy KMS s příručkou Využití výsledků učení na VŠ: příručka pro
pedagogickou praxi a vedení VŠ, kterou vydalo MŠMT v tomto roce a která se zabývá
vymezením základních principů Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR.
2. Věda a výzkum
a) M. Rokyta otevřel diskuzi k návrhu opatření rektora Zásady soutěže Primus, které má být
zveřejněno nejpozději v průběhu června. Projekt Primus vychází z původně plánovaného
projektu Start a jeho cílem je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých
skupin a laboratoří na UK. Hlavním řešitelem projektu má být (podle stávající verze
rektorského opatření) akademický nebo vědecký pracovník max. 12 let od udělení titulu
Ph.D. s mezinárodními zkušenostmi, který zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu
minimálně 6 měsíců. Hlavní řešitel nemusí být v době podání projektu zaměstnancem UK,
avšak musí se jím stát nejpozději do zahájení realizace projektu. Dalšími řešiteli mají být
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nejméně tři studenti doktorského studia nebo post-doktorští pracovníci. V projektu mohou
být dále zapojeni studenti magisterského studia, akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo
techničtí pracovníci. Řešitelský tým může být modifikován i v průběhu řešení projektu,
nejpozději však do 12 měsíců od jeho zahájení. Doba řešení projektu je tři roky, v případě
vynikajících projektů může být zváženo jejich prodloužení o dva roky v tom případě je
nezbytnou podmínkou podání žádosti o ERC grant. Na financování projektu se podílí UK
(z institucionální kapitoly rozpočtu UK) a příslušná fakulta stejným dílem, avšak maximální
roční poskytnutá částka z UK na jeden projekt činí 1,5 mil. Kč. M. Rokyta vyzval členy KMS,
aby se do příštího jednání KMS zamysleli nad vhodnými osobami, které by mohly podat
návrh na projekt do soutěže Primus. Očekává se, že návrhy projektů budou podávány od září
2016, realizace projektů bude probíhat od 1. 1. 2017.
b) M. Rokyta požádal členy KMS o další případné návrhy na kandidáty pro Jarníkovskou
přednášku na podzim 2016. Zatím je podán návrh z KNM na přednášejícího prof. L. Tobisku.
c) M. Rokyta informoval, že na MFF UK byla (v mailu z OVZS z 6. 5.) opět vyhlášena soutěž
o fakultního postdoka s nástupem v říjnu 2016. Termíny jsou ovšem dosti krátké: v prvním
kole tzv. námětů na výzkumné projekty (v podobě, kterou lze nalézt např. na stránce
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2016postphys.htm) je tyto potřeba zaslat nejpozději
do 18. 5. 2016 na adresu ovzs@dekanat.mff.cuni.cz a příslušnému sekčnímu proděkanovi
na vědomí. Po schválení námětů ze strany MFF bude výzva zveřejněna na fakultních
stránkách a na postdocjobs.com s termínem podávání přihlášek na OVZS nejpozději do 29.
6. 2016. M. Rokyta konstatoval, že termín „fakultní postdok“ by spíše nahradil termínem
„sekční postdok“ s ohledem na to, že financování tohoto postdoka jde z poloviny
z příslušného pracoviště a z poloviny ze sekce.
d) KMS diskutovalo otázku finančních nákladů na online přístup k zahraničním odborným
časopisům prostřednictvím knihovny MFF UK. Otázkou je, jak se budou dále vyvíjet poplatky
za tzv. konsorcia (např. Springer). Bylo konstatováno, že zřízení individuálního přístupu ke
konkrétnímu časopisu či zpřístupnění konkrétního článku může přispět ke snížení
celkových nákladů. Další možností by bylo hradit poplatky za přístup k oborově významným
zahraničním časopisům v rámci grantových projektů, pokud to tyto dovolují. Členové KMS
dále souhlasili s návrhem R. Cibulkové zrušit odběr tištěné formy následujících čtyř ruských
časopisů:

Doklady Akademii Nauk (print) (Nauka)

Funkcional‘nyj analiz i jego priloženija (print) (Nauka)

Matematičeskije zametki (print) (Nauka)

Teorija verojatnostej i jeje primenenija (print) (Nauka)
Důvodem je malá čtenost těchto časopisů, která neodpovídá ceně (cca 100 tis. ročně).
Proděkan konstatoval, že dostal podnět od jednoho člena sekce k zachování časopisu
Matematičeskije zametki, že však rozhodla skutečnost, že Zametki jsou překládány do
angličtiny (jako Mathematical Notes) a jsou pro nás zdarma kompletně k dispozici
na http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11006 (plná znění článků).
3. Služební SIM karty
UK uzavřela s firmou Vodafone smlouvu na poskytování telefonních a datových služeb
zaměstnancům UK za snížené ceny. Nabídka se týká pouze zaměstnanců UK, nikoliv jejich
rodinných příslušníků. V současné době je připravována směrnice tajemníka MFF UK k využití
těchto služeb. O podrobnostech bude proděkan informovat po příštím zasedání kolegia děkana.
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4. Vnitřní předpisy UK
V souvislosti s přijetím nového vysokoškolského zákona se budou upravovat vnitřní předpisy
UK tak, aby byly v souladu s tímto zákonem. Pozměňovací návrhy a připomínky k těmto
předpisům mají být podány do 20. 5. 2016 na rektorát. KMS diskutovalo předpis UK, který se
zabývá výběrovým řízením, M. Rokyta zejména seznámil členy KMS s připomínkami, které má
k tomuto řádu vedení MFF UK. Připomínky k vnitřním předpisům UK a podněty k jejich změnám
je možno zaslat M. Rokytovi nejpozději do
18. 5. 2016.
KMS věří, že rektorát po tomto prvním kole sbírání podnětů pak předloží návrhy znění
upravených předpisů s dostatečným předstihem k projednání na jednotlivých fakultách.
5. Personální záležitosti
M. Rokyta připomněl vedoucím pracovišť, že v souvislosti s prodlužováním pracovních smluv,
které končí do 28. 2. 2017, mu mají zaslat podklady příslušných pracovníků, a to do
31. 5. 2016.
V případě prodlužování smlouvy na místo odborného asistenta vyplní uchazeč fakultní formulář,
v ostatních případech vyplní interní formulář matematické sekce. Všechny jsou vedoucím
pracovišť k dispozici na disku matematické sekce.
6. Různé

a) M. Rokyta a J. Robová informovali o úspěšném odvolání k zamítnutí projektu Zvyšování
kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace ke studiu a příprava
k matematickým soutěžím a olympiádám, který byl podán na MŠMT v rámci výzvy OP VVV.
Odvolací komise se ztotožnila s argumenty v odvolání a projekt postupuje do dalšího kola
hodnocení.
b) Červnová schůze KMS se z důvodů zahraničního pobytu M. Rokyty přesouvá na čtvrtek
23. června 2016 od 14:00 v seminární místnosti KMA.
c) M. Rokyta sdělil termín setkání zaměstnanců a doktorandů MFF UK, které se bude konat
v pondělí 20. 6. 2016 od 16:00 v areálu fakulty v Troji.

Schůze skončila v 16:10.
Zapsala J. Robová
Doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS 16. 5. 2016
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