
 
Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce  

14. května 2013 
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, A. Drápal, B. Opic, P. Knobloch (místo V. Dolejšího),  

  J. Rataj. 

Omluveni:  V. Dolejší. 

 

Schůze byla zahájena ve 14:00. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a 

touto schůzí. Příští schůze KMS (poslední v tomto akademickém roce) se bude konat (mimořádně) 

v pondělí 24. června 2013 v 9:30 v seminární místnosti KMA.  

 

 

Informace M. Rokyty z kolegia děkana: 

 

1. Nové webové stránky MFF UK byly zpřístupněny veřejnosti 9. 5. 2013; jejich inaugurace 

proběhla 13. 5. 2013. Jde zatím pouze o facelift (úpravu grafického vzhledu), složitější a 

důležitější změna (datová struktura, zpřehlednění menu) bude součástí druhé etapy přestavby 

stránek. Jakékoli připomínky ke stávající podobě stránek je potřeba posílat na 

www@mff.cuni.cz.  

 

2. Byla finalizována nová podoba výplatních pásek, které nyní obsahují informaci o tom, 

z jakých zdrojů je jaká část mzdy vyplácena; vedení bude ještě usilovat o zlepšení 

informovanosti o finančních tocích na grantových účtech řešitelů. 

 

3. Byly zveřejněny výsledky elektronické studentské ankety za ZS 2012/13; v souvislosti s tím 

MS požádala M. Rokytu, aby předložil některé připomínky související obecně s anketami 

p. děkanovi (zejména opožděné zasílání papírových anketních listů, jejich nadhodnocené 

počty, posílání lístků na pracoviště garantující výuku, nikoli na pracoviště učitelů); paralelně 

se touto problematikou bude zabývat také pedagogická rada. KMS se rovněž zabývalo 

úplností výstupů ze studentské ankety za ZS 2012/13 a M. Rokyta slíbil, že do konce týdne 

pošle vedoucím pracovišť výsledky všech pracovníků sekce v přehledné tabulce. 

 

4. Dne 11. 6. 2013 proběhnou výběrová řízení na místa pracovníků MS a KJP; v komisích pro 

výběrová řízení budou pod vedením M. Rokyty pracovat tito zástupci KMS (bez titulů): 

    OA na KDM, OA na KMA, docent na KMA: J. Bečvář, M. Opic, 

    OA na MÚUK: A. Drápal, J. Rataj, 

    lektor na KJP: A. Drápal. 

 

Sekční agenda 

 

5. M. Rokyta předložil p. děkanovi návrhy na prodloužení některých pracovních smluv 

pracovníků MS, které byly projednány na minulé schůzi. 

 

6. Kolegium MS s předstihem jednalo o prodloužení pracovních smluv některých pracovníků 

MS v důchodovém věku, kterým končí smlouvy k 31. 12. 2013 a dospělo ke konsensuálnímu 

závěru v tom smyslu, že některým z těchto pracovníků budou prodlouženy jejich smlouvy 

ještě do 28. 2. 2014 (dokončení zimního semestru 2013/14), přičemž dále už jim prodlouženy 

nebudou.  

 

7. Pracovní smlouvy končící k 31. 12. 2013 pracovníků MS, kteří nejsou v důchodovém věku 

(typicky odborní asistenti, lektoři a VP), budou projednávány s předstihem na červnové schůzi 

KMS. 

 

mailto:www@mff.cuni.cz


8. R. Cibulková pošle zaměstnancům MS seznam placených časopisů, které odebíráme a platíme 

pouze on-line, a to „po jednom“, mimo velká konsorcia, aby se zjistil zájem o tato periodika. 

KMS zatím doporučilo přestat odebírat tři časopisy (ESAIM: Probability and statistics, 

RAIRO: Operations research, a Mathematical modelling of natural phenomena), které shodně 

nebyly za poslední tři roky ani jednou navštíveny. R. Cibulková ujistila M. Rokytu, že 

v případě zájmu není problém elektronický odběr časopisu opětovně zahájit. Upozornila také 

na možnost získat konkrétní jednotlivé články  z neodebíraných časopisů pomocí služeb 

knihovny (Meziknihovní výměnná služba) - cena ze zahraničí je 80 Kč za 10 stránek, což 

v případě malého zájmu o časopis vyjde mnohem levněji než jeho pravidelné on-line 

odebírání. 

 

9. Bude otevřen diskusní server proděkana k otázce časopisu AUC: Mathematica et Physica, o 

jehož budoucnosti aktuálně jedná i kolegium děkana. 

 

 

Různé 

 

10. A. Drápal: měla by se zlepšit propagace konference stud-l na podporu větší informovanosti 

studentů.  

 

11. A. Drápal vznesl některé dotazy týkající dovolené; M. Rokyta zjistí podrobnosti o možnostech 

a mechanismech čerpání, určování, převodu a rušení dovolené u tajemníka a podá o tom 

zprávu. 

  

12. Na dotaz J. Bečváře potvrdil M. Rokyta, že seznam pomocníků, pedagogů a opravovačů u 

přijímacích zkoušek, který na základě konsensu MS navrhl M. Rokyta studijnímu oddělení, 

bude studijním oddělením poslán zpět na pracoviště ve formě pověřujícího dopisu. 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:30. 

Zapsal:  T. Cipra 

Doplnil:  M. Rokyta 

Schváleno KMS: 21. 5. 2013 

 

 


