Zápis č. 10 ze schůze Kolegia matematické sekce
13. června 2019

Přítomni:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen per rollam v čase mezi
minulou a touto schůzí. Příští schůze se uskuteční 26. září 2019 ve 14:00 v seminární místnosti
KMA.

1. Věda a výzkum
a) Probíhá sběr materiálů k hodnocení excelentních výsledků v rámci
vnitrouniverzitního hodnocení vědy. Termíny: výběr publikací do 17. 6.,
zdůvodnění excelence do cca 25. 6. V diskusi zaznělo, tento sběr není dobře
organizován.
b) V univerzitní soutěži monografií uspěla publikace A. Komárka, viz
https://cuni.cz/UK-9801.html.
c) Stalo se po KMS: matematická sekce získala dva nové Primusy. Úspěšní byli
Vítězslav Kala (KA) a Christoph Allolio (zahraniční pracovník, přicházející na
MÚUK). Celkem MFF získala 6 z udělených 21 Primusů. Na MFF byl prodloužen
pouze Primus C. Broma, podrobněji viz https://cuni.cz/UK-7545.html.

2. Studijní problematika
a) Akreditace magisterských a doktorských studijních programů (přesněji žádost
o souhlas s uskutečňováním příslušných programů ze strany RVH UK) byla
postoupena RVH, které tímto běží tříměsíční lhůta na rozhodnutí.
Stalo se po KMS: RVH udělil souhlas s uskutečňováním všech magisterských
programů na 10 let, s výjimkou FPM a učitelských programů matematiky
a deskriptivní geometrie, kterým byl souhlas udělen na 5 let.
b) Termín hodnocení ISP doktorandů oborovými radami bude posunut z konce
listopadu na konec října.
c) Proběhla krátká diskuse na téma motivačních stipendií pro studenty učitelských
programů s cílem zvýšit zájem o učitelské studium. Kolegium děkana pracuje
s verzí, že by se motivační stipendium vyplácelo nikoli po zápisu, ale po zdárném
ukončení učitelského studia, jak na Bc. tak na Mgr. stupni. Zvažuje se také vytvoření
nového resp. aktualizovaného programu na doplnění učitelské kvalifikace v rámci
U3V.
d) Fond Karla Urbánka podpořil dlouhodobý pobyt jednoho studenta matematiky
v USA. Žádostí o stipendium z MS je obecně málo.
e) Stalo se po KMS: Počínaje příštím rokem budou studenti Ph.D. studia honorování
za pomoc s průběhem přijímacích zkoušek drobnou částkou ze stipendijního fondu.
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3. Provoz a rozvoj
a) Na základě žádosti studentských zástupců v AS bylo instalováno pítko v 2. patře
před posluchárnou K1 (a současně další pítka v jiných budovách MFF).
b) Proběhla diskuse o výzdobě rekonstruované posluchárny K1.

4. Personální agenda
a) Evidence originálů docházkových listů bude probíhat na pracovišti a bude elektronicky
sdílena s děkanátem.
b) Kolegium sekce projednalo a schválilo návrhy na vypsání podzimních konkursů
s typickým nástupem od 1. 1. 2020, resp. dle dohody. Konkursy budou vyhlášeny
v první půlce října s očekávanou uzávěrkou přihlášek v první půlce listopadu.
c) Kolegium projednalo žádosti o prodlužování smluv, které končí v období do konce
února 2020.

Schůze byla ukončena v cca 17:00
Zapsal D. Stanovský
Upravil a doplnil M. Rokyta
Schváleno KMS, 30. 6. 2019

2

