Zápis č. 10 ze schůze Kolegia matematické sekce
22. června 2017
Přítomni:
Hosté:

M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma
P. Kaplický (na bod č. 1)

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase
mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 26. září 2017 od 14:00 v seminární
místnosti KMA.

1. Studijní záležitosti
a) Akreditace na matematické sekci: P. Kaplický informoval o průběhu diskusí o nové
akreditaci matematických programů. Diskuse na sekci probíhají zejména v rámci
pedagogické rady, viz např. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/ped/pedrada.shtml.
Je připraven návrh průběhu prvního dvouletí programu Obecná matematika (OM),
který je až na výjimky společný. Třetí ročník bude připravován ve variantách čtyř
zaměření. Podrobnosti k současnému stavu přípravy prvního dvouletí OM lze nalézt
na stránce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/ped/akre17.shtml. K celosekční
diskusi nad návrhy průběhu studia lze použít také karlínské fórum na adrese
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/. Na tuto stránku je (na přání zejména studentů)
umožněn nově přístup i přes karlínský Eduroam. KMS bude návrh nové akreditace
schvalovat na některé z podzimních schůzí.
b) J. Tůma stručně informoval o průběhu přípravy institucionální akreditace UK.
Institucionální akreditaci plánuje UK podat k 1. 10. 2017. Pro MFF s tím souvisí
povinnost vyplnit do 30. 6. v SIS všechny požadované formuláře.
c) M. Rokyta informoval, že z Fondu nadace Karla Urbánka byli podpořeni tři studenti
MFF UK, z toho jeden z matematické sekce. Fond podporuje výjezdy doktorandů do
USA, podrobněji viz https://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm.
d) M. Rokyta informoval o průběhu WDS-M v Karlíně 15. 6. Zúčastnilo se jej aktivně 24
PhD studentů (12 formou přednášky a 12 formou posteru), na organizaci se významně
podíleli studenti ze SIAM Student Chapter. Ohlasy jsou veskrze pozitivní, studenti
sami mají o podobné akce zájem. M. Rokyta poznamenal, že v příštím roce by bylo
potřeba studentům lépe předem vymezit charakter přednášek, a také pokusit se
optimálně načasovat termín konání akce (vyhnout se kolizi se státnicemi apod.) Více
viz na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS-M/2017/index.html.
e) SKAS jedná o tom, kterou přednášku příštího semestru navrhne vedení MFF
k nahrávání. M. Rokyta v kooperaci s vedoucími pracovišť rozešle zástupcům SKAS
jména přednášejících základních kurzů prvního dvouletí v akademickém roce 2017/18.
Stalo se po KMS: Stalo se.
f) Krajská komise Matematické olympiády pro hl. m. Prahu bude mít nové vedení. Mezi
13 navrženými členy jsou čtyři zástupci matematické sekce MFF UK a jeden zástupce
informatické sekce MFF UK.
g) J. Robová podala informaci, že projekt OP VVV na podporu Matematické olympiády
(podaný KDM) nakonec bude financován, i když původně skončil těsně pod čarou
financovatelnosti.
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h) J. Tůma upozornil na problém výjimečně nadaných středoškolských studentů, kteří
teoreticky mohou studovat na MFF v mimořádném studiu, musí ale platit předepsaný
poplatek za toto studium (5000 Kč), jehož odpuštění je často problematické.
Stalo se po KMS: M. Rokyta získal od proděkana Chmelíka následující odpověď:
Odpuštění poplatku je v pravomoci MFF UK. Je třeba podat žádost k rukám
proděkana Chmelíka a řádně ji zdůvodnit. Poplatek by se měl odpouštět jen výjimečně,
ale u středoškoláků, jejichž rodiče jsou třeba finančně přetíženi, by to jistě šlo.

2. Věda a výzkum
a) M. Rokyta konstatoval, že má informaci o dvou chystaných projektech UNCE
z matematické sekce (KA, MÚUK) a jedné zvažované účasti na UNCE jiné fakulty
(KDM). Termín pro podání návrhu je do 14. 8. 2017. Podmínkou je účast minimálně
tří seniorů a sedmi juniorů (do 8 let od PhD). Podrobnosti jsou v Opatření rektora UK
č. 43/2017, viz http://cuni.cz/UK-8330.html. M. Rokyta upozornil, že v čl. 5 odst. 4.
zmíněné dokumentace je zmínka o tom, že nedostatky přihlášky bude možno na výzvu
opravit do pěti pracovních dnů. Bude tedy dobré být ještě několik dnů po deadline ve
střehu.
b) Ubývá žadatelů o Fulbright distinguished chair (pobyty zahraničních profesorů na
MFF). Na stránce https://www.iiefeedback.org/se/612502254CEEADAD je možno
doporučit osobu, která by mohla v rámci tohoto programu na MFF UK působit.
Prioritně by mělo jít o osobu, se kterou zatím nespolupracujeme na společném
výzkumu.

3. Provoz, rozvoj
a) Pavilon v Troji: MFF UK se nepodařilo vysoutěžit nabídku na zhotovitele stavby za
cenu přidělené dotace z Ministerstva financí, nejnižší nabídka byla o 70 mil. Kč vyšší,
než jsou finance, které jsou z MF k dispozici. (První zmínky o výstavbě pavilonu
v Troji lze dohledat do roku 2010, cca ze stejné doby také pochází dotace MF,
administrativní průtahy stavbu oddálily o téměř 7 let, a dnešní ceny již neodpovídají
realistickým odhadům z dřívější doby). Probíhají jednání s rektorátem o pokrytí
významné části tohoto rozdílu (až 50 mil.) z úrovně UK a také jednání s MF o tom,
zda takový postup je z jejich pohledu možný. Jednání se vyvíjejí dobře (na UK
existuje stavební investice za desítky milionů, která bude odložena cca do roku 2020)
a pokud i dobře dopadnou, bude se moci na podzim začít stavět.
b) Stávající verze Webmaileru („iFIS“) končí k 30. 6., od 1. 7. bude fungovat jeho nová
verze s poněkud jiným uživatelským rozhraním (ale stejným výstupem jako ze
„starého“ Webmaileru) – viz též bod 3d) zápisu č. 6 ze schůze KMS ze dne
23. 2. 2017, http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2017/Zapis_KMS_c.06_2
016-17.pdf. Data o hospodaření lze nalézt i v novém informačním systému Verso/CIS,
který již od začátku roku 2017 běží.
c) Ze stavebních úprav na sekci se na léto plánuje pouze výměna podhledů v některých
pracovnách KMA a výměna dveří v chodbě 3. patra. Rekonstrukce K1 byla odložena
na rok 2018 z toho důvodu, že se podařilo získat na tuto rekonstrukci projekt, v rámci
kterého bude potřeba připravit a provést soutěž na zhotovitele. Prostředky z projektu je
nutno utratit do konce roku 2019.
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d) Druhý monitor u vrátnice je zřízen na žádost Oddělení mediální komunikace MFF a
bude také tímto oddělením na dálku obsluhován. Budou na něm zobrazovány
informace celofakultního významu. Původní karlínský monitor bude stále plnit svou
funkci oznamovatele přednášek a akcí sekce.

4. Personální záležitosti
a) Výsledky jarních konkursů, pořádaných na matematické sekci - byli přijati: na místo
docenta na KNM: Petr Tichý, Václav Kučera, na místo profesora na KMA: Stanislav
Hencl, na místo akademického VP na KA: Alexandr Kazda, na místa odborných
asistentů (OA) v MÚ: Roman Golovko, Karel Tůma, na místo OA na KPMS:
Stanislav Nagy, na místo OA na KDM: Martin Rmoutil. Na místo lektora na KJP:
Lucie Malá a na místo lektora na KTV: Kamila Netíková (roz. Kordíková).
b) M. Rokyta předložil členům KMS k připomínkám první verzi materiálu nazvaného
Garance tarifů pracovníků sekce, který shrnuje výsledky jarních diskusí na KMS o
této problematice. Soubor je otevřen návrhům na úpravu ze strany členů KMS, jeho
schválení se očekává na některé z prvních podzimních schůzí KMS a poté bude
materiál zveřejněn.
c) KMS projednalo prodloužení smluv na dobu určitou čtyř odborných asistentů (úvazek
1,00) a jednoho profesora (úvazek 0,5). Ve všech případech doporučilo prodloužit
smlouvy o tři roky.

5. Různé
a) D. Pražák se dotázal, zda a kdy bude možné odhadnout počet studentů prvního
ročníku, aby bylo možné naplánovat výuku. M. Rokyty sdělil, že zatím ví pouze to, že
bylo podáno o 100 méně přihlášek než loni (čísla z dubna o počtu přihlášek na M: 417,
vloni 520, předloni 611) a jako rozumné se jeví naplánovat šest kroužků pro Obecnou
matematiku. Jakmile budou známa přesnější data, vedoucí pracovišť budou
informováni.
b) P. Knobloch se zeptal, zda budou domluvena a odsouhlasena pravidla kofinancování
projektů v sekci. Podle sdělení M. Rokyty se objevují projekty s různými podmínkami
a pravidly a nelze vše předem jasně stanovit. U již existujících projektů či jejich
variant (např. UNCE) se bude postupovat jako dosud, u nových projektů bude dohoda
o kofinancování vycházet především z pravidel dané zadávací dokumentace a toho,
kolik „nových“ lidí si hlavní řešitel daného projektu chce naplánovat. Obecnou
zásadou kofinancování je, že projekt řešený na jednom pracovišti by neměl finančně
zatížit pracoviště zbývající.
c) M. Rokyta informoval o aktivitě studentů, kteří organizují diskusní setkávání o výuce
a její kvalitě a mají zájem setkat se s pedagogy. M. Rokyta oznámil, že má v úmyslu
spolu s organizátory zmíněného setkávání uspořádat na toto téma na podzim společné
setkání studentů a pedagogů.
d) Proděkan Rokyta vyzval vedoucí pracovišť, aby mu do konce června nahlásili, kdy
budou během léta k dispozici.
e) J. Rataj se dotázal na nové studijní předpisy a na jejich konkrétní implementaci (např.
zveřejňování podmínek k udělení zápočtů v SIS). Podle sdělení M. Rokyty je
příslušný fakultní předpis (stejně jako všechny vnitřní předpisy fakulty) zatím ve
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schvalovacím řízení, rozhodne zítřejší schůze AS UK. V září či začátkem října bude
na sekci k problematice uspořádána instruktáž.
Stalo se po KMS: 23. 6. 2017 schválil AS UK naše vnitřní předpisy, které tak vstoupí
v platnost 1. 10. 2017.

Schůze byla ukončena v 16:25.
Zapsal: J. Rataj
Doplnil a upravil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 30. 6. 2017
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