Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
11. října 2012
Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16.00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj.
Host: M. Kulich.
1. Nový proděkan pro matematiku M. Rokyta zahájil první schůzi kolegia matematické sekce
(dále KMS) v akademickém roce 2012/2013 a potvrdil změnu v organizaci schůzí KMS, které
budou začínat v dohodnuté čtvrtky ve 14:30.
2. Příští schůze bude 15. listopadu, jedním z projednávaných bodů bude prodloužení končících
pracovních smluv, vedoucí pracovišť zašlou proděkanovi návrhy spolu s podklady,
připravenými podle dohody KMS z podzimu 2011.
T: do 31. října
3. Sdělení garanta bakalářského studia M. Kulicha:
 systém sběru bakalářských prací zavedený v akademickém roce 2011/12 se osvědčil,
musí se zaběhnout;
 webové stránky „studuj-matfyz“ byly upraveny; kromě stránek věnovaných studiu
matematiky, fyziky a informatiky přibyly stránky věnované studiu učitelství;
 byla diskutována otázka papírových indexů, zda je zrušit či ponechat; názory nebyly
jednotné, celkové vyznění diskuse bylo spíše pro jejich zachování;
 otázka vedení bakalářských prací doktorandy: KMS podporuje návrh garanta Kulicha,
aby počínaje akad. rokem 2013/14 doktorandi standardně nemohli vést bakalářské
práce na MFF jako vedoucí. Mohou být konzultanty a na vedení práce se podílet,
zodpovědnost za práci má však její vedoucí;
 pedagogická rada připravuje návrh standardů bakalářských prací a předloží jej k
diskusi.
4. Sdělení proděkana M. Rokyty:
 vědecká rada MFF UK (dále VR) byla schválena na zasedání AS MFF UK dne 2. října
2012 (viz zápis z tohoto zasedání), má 24 členů, z toho 8 externích. Za matematiku je
v ní 5 interních členů (bez titulů: E. Feireisl, B. Maslowski, L. Pick, V. Souček, J.
Trlifaj) a 3 externí členové. Na prvním zasedání VR (3. 10. 2012) absolvoval úspěšně
habilitační přednášku R. Černý (KMA);
 inzeráty na výběrová řízení budou zveřejněny příští týden, matematická sekce
vypisuje výběrová řízení na tři místa docentů:
Matematický ústav Univerzity Karlovy
 docent v oboru matematika se zaměřením na komplexní analýzu.
Požadavky: vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent), habilitace v
oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu
Katedra algebry
 docent v oboru matematika se zaměřením na neasociativní a
univerzální algebru. Požadavky: vědecká hodnost Ph.D. (nebo
ekvivalent), habilitace v oboru matematika se zaměřením na algebru
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 docent v oboru matematika se zaměřením na matematickou statistiku
a finanční ekonometrii. Požadavky: vědecká hodnost Ph.D. (nebo
ekvivalent), habilitace v oboru matematika se zaměřením na
matematickou statistiku a finanční ekonometrii
 informační tabule ve vrátnici Karlínské budovy běží ve zkušebním (pilotním) provozu,
komentáře jsou vítány; kol. Ulrych připravuje informace týkající se vkládání dat přes
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webovský formulář, vedoucí pracovišť zašlou M. Rokytovi seznam osob, které budou
oprávněny vkládat údaje k zobrazení na informační tabuli, údaje před zobrazením
budou podléhat verifikaci sekčního proděkana či jím pověřené osoby; T: průběžně
 jedná se o zřízení virtuálního Nečasova centra, na připravované smlouvě pracuje
fakultní právnička a prof. J. Málek, u jednání je přítomen děkan, tajemník. Ing.
Lanková a proděkani Trlifaj a Rokyta;
 na stránkách kolegia děkana (dále KD) jsou zveřejňovány plné zápisy ze schůzí KD;
některá témata z KD budou proto na schůzích KMS zmiňovaná jen stručně, s možností
dočíst se o nich podrobněji v zápisech - jde například o podání T. Jirotky (zápis KD
č. 1 z 6. 9. 2012, bod 6);
 M. Rokyta informoval o směrnici, kterou připravil proděkan pro koncepci studia Petr
Kolman po konzultaci s kancléřem UK: studentům budou prominuty prerekvizity,
pokud předmět bude zapisován jako volitelný, a není povinný nebo povinně volitelný
v rámci jím studovaného oboru; tato úprava vyjde jako směrnice děkana 5/2012.
5. M. Rokyta dále informoval o otázce uzavírání nových pracovních smluv. Ve shodě se
zákoníkem práce se zvažuje uzavírání smluv na doby určité na 3+3+3 roky. O vývoji jednání
bude M. Rokyta průběžně informovat. Výběrová řízení na obsazení nových míst je třeba
vypisovat v souladu s Řádem výběrového řízení UK, tj. na konkrétní pracoviště s konkrétním
popisem pozice, nikoli na sekci či fakultu.
6. V souvislosti s financováním PRVOUKu (začal až od 1. 7. 2012) dochází ke změně letošního
rozpočtu, celkový součet zůstává stejný, dochází pouze k přesunu prostředků mezi
jednotlivými podúčty sekce. V této souvislosti byly z prostředků PRVOUKu a rezerv sekce
převedeny určité částky na pracoviště, jejichž rozpočet byl takto navýšen. Vedoucí pracovišť
dostali přehledný materiál, v němž jsou všechny tyto částky uvedeny. Tento materiál stejně
jako rozpisy mezd všech pracovníků do zdrojů, tak, jak byly nastaveny 21. 9. t. r., dostali
vedoucí pracovišť od proděkana i elektronicky. Členové KMS konstatovali, že změny ve
výpočtu náhrad za dovolené podstatně zkomplikovaly situaci v plánování výdajů a čerpání, a
uvítali by přístup k podrobnějším informacím o čerpání (z jakých zdrojů se kolik vyčerpalo).
7. KMS diskutovalo otázku výuky studentů. M. Rokyta bude informovat o tom, jaké stanovisko
zaujme kolegium děkana k této otázce jak z pohledu formálního (výuka honorovaná pomocí
dohod nebo s využitím stipendií), tak z pohledu maximálního týdenního počtu odučených
hodin (stávající doporučení je maximálně 4 hodiny týdně). Nutnou podmínkou výuky studentů
je skutečnost, že všichni akademičtí pracovníci sekce učí alespoň minimální počty hodin,
odpovídající jejich pracovnímu zařazení a pracovnímu úvazku (při plném úvazku: prof. min.
4 hodiny, doc. min. 6 hodin, odb. as. min. 8 hodin, lektor min. 14 hodin). Výuka studentů by
měla být spíše výjimečná; každý učící student musí být odpovídajícím způsobem honorován.
8. M. Rokyta informoval o své schůzce s vedoucím správy budov MFF UK Ing. Novákem.
V plánu stavebních úprav na léto 2013 je nyní (kromě drobných akcí) také rekonstrukce
střechy a výměna všech střešních oken, zvažuje se klimatizace některých pracoven ve 4. patře.
M. Rokyta tlumočil Ing. Novákovi zájem matematické sekce o klimatizaci všech pracoven
v budově, které směřují na jižní stranu. Vedoucí pracovišť sdělí proděkanovi své náměty a
podněty na stavební úpravy pro další roky.
T: průběžně
9. Kolegium matematické sekce souhlasí s nominací M. Kopy do panelu 402 GA ČR.
Diskutovala se i nominace do panelu 403. Nominace budou pravděpodobně podány za celou
fakultu hromadně v listopadu 2012.
10. Kolegium sekce již dříve v emailové korespondenci souhlasilo s návrhem prof. J. Málka na
udělení čestné hostující profesury UK prof. E. Sülimu z Oxfordu (návrh byl již postoupen se
souhlasným stanoviskem kolegiu děkana) a potvrzuje tento svůj souhlas tímto zápisem.
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11. Proděkan Rokyta připomněl významná ocenění, která získali v letošním roce J. Šťovíček (KA,
cena pro mladé vědce do 35 let v teorii reprezentaci na ICRA XV v Bielefeldu), M. Bulíček
(MÚUK, zisk grantu Nadačního fondu Karla Janečka) a L. Barto (KA, cena předsedy GAČR
za projekt "Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra").
Různé:
i.

T. Cipra: připravuje se sloučení tří současných RDSO doktorského studia (M4 –
Pravděpodobnost a matematická statistika, M5 – Ekonometrie a operační výzkum, M7
– Finanční a pojistná matematika) v jedno.

ii.

M. Rokyta: novým členem Akreditační komise se po rezignaci prof. Z. Strakoše stal
od září 2012 doc. J. Tůma (KA). Kolegium sekce mu blahopřeje.

iii.

Na podnět A. Drápala byla diskutována otázka studentských stipendií a projektů
z PRVOUKu v souvislosti s jinými zdroji prostředků pro studenty (projekty GAUK,
SVV, …). M. Rokyta reagoval na otázku stipendií z Prvouku v tom smyslu, že na
jejich statutu začala pracovat rada Prvouk teprve těsně před touto schůzí KMS a že
jednání ještě zdaleka nejsou uzavřena. M. Rokyta také připomněl, že GAUK a SVV je
financován ze stejného univerzitního zdroje a mělo by se tedy dbát na to, aby
nedocházelo k duplicitnímu čerpání – podrobněji viz Grantový řád UK, čl. 1a, body 1.
a 3., jehož znění je možno nalézt na
http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-UZIVGrantUK.doc

V této souvislosti připomněl proděkan Rokyta možnost podávat studentské fakultní
granty (SFG) z fondu studijního proděkana (podávají se do 15. 11.). Viz čl. 3 bod 1, v
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/predpisy/stip_prav.htm

iv.

M. Rokyta: 16. 10. 2012 v 18:30 se bude v refektáři konat zahajovací koncert cyklu
Akademické rezonance, pozvánky již byly rozeslány, vystoupí skupina Asonance.

v.

M. Rokyta: 30. 10. 2012 v 16:00 bude v karlínské knihovně MFF vernisáž výstavy 10
let poté připomínající devastující vliv povodní v roce 2002 na karlínskou budovu.

vi.

M. Rokyta: 29. 11. 2012 se bude konat Den otevřených dveří (DOD), vedoucí
pracovišť zváží větší účast a větší propagaci matematiky na této akci. K budoucí
diskusi byl vznesen podnět, zda by matematická sekce nechtěla v budoucnu uspořádat
matematickou část DOD v karlínské budově.

vii.

M. Rokyta: Vedoucí pracovišť dodají proděkanovi připomínky k uskutečněné
„papírové“ anketě. Cílem je zejména zjistit, zda všechny vyplněné anketní lístky byly
zpracovány. M. Rokyta také požádal vedoucí pracovišť, aby se svými pracovníky
prodiskutovali výsledky ankety, zejména v případě, kdy nejsou dobré.

viii.

Proděkan Rokyta upozornil na (omezenou) možnost placených korektur anglických
článků obecnějšího (nikoli odborného) charakteru prováděných nativním mluvčím lektorem Kabinetu jazykové přípravy.

ix.

Veškeré záležitosti personální a mzdové (včetně grantů) na matematické sekci
vyžadují podle přání děkana (viz zápis KD) podpis proděkana Rokyty. Veškeré
materiály k podpisu proděkanem shromažďuje pí. Pištěková, sekretářka KMA.
Podpisové dny proděkana jsou úterý a čtvrtek, ve výjimečných a urgentních případech
i jindy, ale po dohodě.

Schůze byla ukončena v 17:15.
zapsali: V. Dolejší (do 16:00) a J. Bečvář
doplnil: M. Rokyta
schválilo KMS, 16.10.2012
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