Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
26. září 2019
Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
P. Kaplický (do konce bodu Studijní záležitosti)

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 24. října 2019 od 14:00 v seminární místnosti
KMA.
Kolegium sekce na návrh M. Rokyty ustanovilo termíny schůzí na zimní semestr, a to na dny
24. 10. 2019, 14. 11. 2019, 12. 12. 2019, 9. 1. 2020 a 20. 2. 2020, vždy ve 14:00 v seminární
místnosti KMA.

1. Úvod
Přítomní vzali se smutkem na vědomí fakt, že zemřel prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., který
v letech 1999-2005 zastával funkci proděkana pro vědu a zahraniční styky MFF UK. Viz též
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-jaromir-plasek.
2. Studijní záležitosti
a) Kolegium se shodlo na tom, že DPP pro vyučující studenty by měly být sepsány co
nejdříve a doručeny k podpisu M. Rokytovi. Výuka studentů je placena z účtu sekce
300-01/300PROV.
b) SIAM Student Chapter chce oslovit studenty navazujících magisterských programů,
přicházejících k nám z jiných (českých) univerzit. Setkání je naplánováno na 30. 9.
v 16.00 v K6 a za vedení MFF se jej zúčastní proděkani Chmelík a Rokyta.
c) M. Rokyta připomněl běžící termín na nominace bakalářských a diplomových prací na
Cenu děkana. Termín je do 30.9.
d) Kolegium diskutovalo plánované zavedení prémie za úspěšné absolvování učitelského
studia (10 tis. Kč pro absolventy Bc. studia a 20 tis. Kč pro absolventy NMgr. studia),
a to pro studenty, kteří absolvují ve standardní době studia plus nejvýše 2 roky navíc.
Za těchto podmínek bude možno použít k uhrazení uvažované částky stipendijní fond.
Opatření má přispět ke snaze, aby co nejvíce studentů učitelských programů zdárně svá
studia dokončilo.
e) Proděkan V. Kuboň připraví po diskusi s didaktickými katedrami reorganizaci náplně
celoživotního vzdělávání v termínu přibližně do konce roku tak, aby toto studium bylo
atraktivnější pro jeho účastníky a více odpovídalo cílům připravit pedagogy pro výuku
matematiky na druhém stupni základních škol a na středních školách.
f) Dosud byly kompletně jmenovány dvě oborové rady nového doktorského studia (NVM,
PMS). U dalších rad došlo pouze k částečnému jmenování – u některých jejich členů se
vyskytly drobné administrativní potíže formálního charakteru. Předpokládá se však, že
všichni členové zbývajících OR budou po odstranění těchto nedostatků jmenováni do
konce roku. Následovat by mělo převedení studentů „starých“ PhD oborů do nových
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g)

h)

i)

j)

k)

PhD programů. Mechanismus tohoto převodu se opírá o Opatření rektora 12/2019,
https://cuni.cz/UK-9711.html, současně je však podle článku 5 odst. 1 tohoto opatření
nutno vydat opatření děkana, které bude specifikovat podrobnosti tohoto převodu. Toto
opatření plánuje děkan vydat během podzimu.
Je třeba uzavřít novou smlouvu o výuce s FSV, protože ta dosavadní byla uzavřena
pouze do konce platnosti tehdy platné akreditace. V současné době hledají zástupci
MFF a FSV vhodný termín pro schůzku nad tímto tématem.
Tištěná verze Karolinky obsahuje některé nepřesnosti a chyby. Konkrétně z ní vypadl
text, popisující náplň Bc. programu Matematické modelování a na některých místech se
používá nesprávná terminologie („obory“ a „garant oboru“ místo „program“ a „garant
programu“).
Webovská
verze,
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgrstudium/studijni-plany/verze-pro-tisk/studijni-plany-karolinka-2019-2020-bcstudium.pdf, již plány programu Matematické modelování obsahuje.
P. Kaplický vyjasní s V. Kuboněm technické detaily týkající se přípravy studijních
plánů nových magisterských programů, jejichž výuka má začít v akademickém roce
2022/23. Musí se například vyjasnit, zdali půjde jen o úpravu studijních plánů nebo
bude třeba nová akreditace. Předběžně jsou ale zřejmé orientační termíny přípravy:
 Příprava všech materiálů by měla být definitivně hotova do konce roku 2020.
 V průběhu první části roku 2021 by mělo proběhnout příslušné schválení na
všech fakultních úrovních tak, aby RVH UK mohla udělit příslušné oprávnění
nejpozději v září 2021 a mohly tak být s požadovaným ročním předstihem
vyhlášeny podmínky přijímacího řízení do NMgr. studií pro akademický rok
2022/2023.
P. Kaplický informoval, že s určitou nenulovou pravděpodobností nastoupí do anglické
formy navazujícího magisterského studia na matematických programech alespoň dva
studenti.
P. Kaplický dále informoval, že pracovníci informatické sekce budou letos učit předmět
Programování 2 ve dvou verzích, podle staré („Pascal“) i nové („Python“) akreditace.
Předmět Programování 1 pro čerstvě nastupující studenty bude přednášen už jen v nové
verzi.

3. Věda a zahraniční styky
a) Kolegium se shodlo na tom, že na sekci je zájem o vypsání inzerátu na pozici hostujícího
profesora z prostředků OP VVV (s nástupem od 1. 2. 2020 nebo 1. 10. 2020 na jeden
semestr). Stejně tak má kolegium zájem o pozice postdoktorandů placených
z prostředků OP VVV, pokud bude možnost opět takové pozice získat.
b) Výsledky ERC StG nejsou příliš povzbuzující – grant dostal jediný uchazeč z celé ČR,
a sice Filip Kovář z PřF UK.
c) Kolegium diskutovalo o výši dotace na projekty Primus. Bylo konstatováno, že dotace
ve výši až 75 % z prostředků univerzity není automatická, i když uchazeč přichází ze
zahraničního pracoviště, kde strávil příslušnou dobu. Konkrétní výši dotace v intervalu
[50 %, 75 %] navrhuje hodnotící komise na základě posouzení přihlášek kandidátů.
M. Rokyta konstatoval, že by velmi uvítal, aby UK v budoucnu nejprve sdělila, jakou
částí bude ten který Primus dotovat a teprve poté se tázala fakult, zda jsou připraveny
projekt dofinancovat. Obrácené pořadí (jako tomu bylo letos) považuje za nelogické
a nesprávné.
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d) Kolegium se pozastavilo nad novelou Řádu habilitačního řízení UK, především nad
automatickou kontrolou prací (podávaných od 1.10.) programem, který zjišťuje míru
shody s jinými dokumenty. Není jasné, jak zabránit tomu, aby soubory (typicky již
vyšlých) článků, tvořících danou habilitační práci, nebyly vyhodnoceny jako plagiát.
e) Bylo vyhlášeno podávání žádostí do Fondu mobility s interním MFF termínem 23. 10.
do půlnoci.
f) Kolegium bylo také informováno, že bylo vyhlášeno nové kolo projektů GAUK.
Aplikace pro podávání bude spuštěna od 7.10. s interním MFF termínem pro podání do
půlnoci 7. 11.
4. Provoz a rozvoj
a) Kolegium bylo informováno o dokončení rekonstrukce K1 (která ponese i oficiálně
jméno „Posluchárna Bernarda Bolzana“). Slavnostní uvedení posluchárny do provozu
bude dne 11. 10. v odpoledních hodinách. M. Rokyta věří, že do té doby se podaří
odstranit drobné nedostatky, které sice nebrání ve výuce v K1, ale přesto by bylo
žádoucí dokončit K1 dle původních plánů. M. Rokyta také konstatoval, že grafická
výzdoba posluchárny se jemu osobně líbí a že je rád, že před časem oslovil akad. malíře
Z. Netopila.
b) Seminární místnost KMA byla přes léto zrekonstruována – její charakter se mírně
posunul od společenské místností blíže k ryze seminárním potřebám.
c) Kolegium byla také informováno o dodatečné instalaci chlazení do pítka v budově
(v letních měsících se ukázalo, že voda se v kovovém zásobníku v těle pítka příliš
ohřívá), o dokončení rekonstrukce výtahové plošiny pro invalidy u vchodu do budovy,
a také o plánované rekonstrukci hlavního výtahu, která by měla proběhnout do konce
roku 2019.
d) Sekce stále hledá grantovou manažerku. Jednání s konkrétními kandidátkami nebyla
úspěšná. Členové kolegia byli vyzváni, aby pokračovali v aktivním pátrání po vhodných
uchazečích či uchazečkách.
e) Kolegium souhlasně přikyvovalo perspektivě, že MFF bude mít svou „googlovskou“
doménu, kde budou data z mailů a dokumentových serverů Googlu lépe chráněna a bude
tedy možno produkty jako gmail a Google Docs oficiálně používat.

5. Ekonomická problematika
a) Rektorské opatření https://cuni.cz/UK-9922.html zavádí koncept takzvaných Sick
Days, který umožní pracovníkům jednodušší čerpání volna v celkové délce až tří dnů
v roce při zdravotních indispozicích bez formalit a bez ztráty benefitů.
b) Nový modul informačního systému, který se bude týkat cestovních příkazů, bude
spuštěn 1. 10. 2019. Podrobněji se o změně lze dočíst na stránce
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/informacni-systemy/studijniinformacni-system/casto-kladene-otazky/evidence-sluzebnich-cest-esc-zmeny-od-110-2019 . Dotazy k modulu je možné posílat na adresu sis-adm@karlov.mff.cuni.cz.
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6. Personální problematika
a) M. Rokyta připomněl některé rysy nového Řádu výběrových řízení, který vstoupí
v platnost od 1.1.2020. Tento řád umožní mimo jiné dvoukolový výběr a předepisuje
povinnost konat se všemi účastníky výběrového řízení pohovor.
b) M. Rokyta připomněl důležitost voleb do senátu a význam jeho kvalitního obsazení
z řad zaměstnanců pro fakultu. Kolegium bylo vyzváno, aby hledání vhodných
kandidátů aktivně iniciovalo.
c) Kolegium sekce se dohodlo na vypsání následujících konkursů v podzimním termínu,
vždy s nástupem „od 1. 1. 2020 nebo dle dohody“.
 KPMS: docent/ka AP3 v oboru ekonometrie se zaměřením na optimalizaci
a operační výzkum.
 KMA: odborný lektor/ odborná lektorka L2 v oboru matematická analýza.
Předpokládá se zkušenost s výukou matematické analýzy na univerzitní úrovni.
 KMA: odborný lektor/ odborná lektorka L2 na poloviční pracovní úvazek v oboru
matematická analýza. Předpokládá se zkušenost s výukou matematické analýzy na
univerzitní úrovni.
 KDM: odborný asistent/odborná asistentka AP2 v oboru didaktika matematiky.
Zkušenost s výukou matematiky na střední škole je vítána.
 KA: akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice VP2 v oboru
teorie čísel. Podmínkou je alespoň 50% financování z vlastního projektového
zdroje.
 KA: odborný asistent/odborná asistentka AP2 pro zajištění dalšího rozvoje
studijního programu "Matematika pro informační technologie". Podmínkou je
špičkový aktivní výzkum s aplikačními aspekty v některé z oblastí matematiky či
informatiky přímo související s tematikou tohoto studijního programu, perspektiva
brzké habilitace a předpoklady pro působení ve funkci garanta uvedeného
programu.
7. Různé
a) M. Rokyta oznámil, že seznam požadavků na prodloužení smluv sepíše, nechá podepsat
příslušnými vedoucími pracovišť a podá na děkanát tak, aby mohl jít na schvalování VR
v listopadu 2019.
b) D. Pražák se informoval, zdali lze vzít někoho na dočasnou dobu, jako náhradu za
mateřskou resp. rodičovskou dovolenou pracovníka na pozici typu „tenure track“.
Odpověď je pozitivní s tím, že pracovník je přijat na dobu této dovolené.
c) M. Rokyta oznámil, že po jistém přemlouvání a jarních konzultacích s některými členy
akademické obce MFF UK se rozhodl kandidovat na funkci děkana MFF UK pro
období 2020 – 2024. Kolegium sekce tento fakt vzalo s potěšením na vědomí. Mandát
současného vedení MFF končí 5. 9. 2020, nový děkan a nové vedení MFF tedy nastoupí
do funkcí 6. 9. 2020.
Schůze byla ukončena v 17:10.
Zapsal: M. Tůma
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 1. 10. 2019
4

