Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce
15. listopadu 2012
Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16.00), B. Opic, J. Rataj, D. Stanovský.
Omluveni: A. Drápal.
Hosté: M. Kulich, M. Zelený.
1. Schůze byla zahájena ve 14:30. Příští schůze bude ve čtvrtek 13. prosince ve 14:30 v
seminární místnosti KMA.
2. Předseda ediční komise M. Zelený seznámil KMS s návrhy publikací do edičního plánu
Matfyzpress pro rok 2013. KMS vyjádřilo souhlas s předloženými tituly a odsouhlasilo tyto
náklady:
Autor
Název
Náklad
Dlab, Bečvář
Od aritmetiky k abstraktní algebře
200
Křepinská et al.
Angličtina pro studenty MFF
500
Zichová
Základy účetnictví
400
Lachout
Teorie pravděpodobnosti
200
3. Garant bakalářského studia M. Kulich předložil KMS návrh Standardů bakalářských prací
(Matematika – odborné obory), které lze nalézt na webových stránkách garanta,
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/uch/index.shtml. KMS tuto koncepci Bc. prací podporuje.
Standardy by měly být (po diskusi v rámci Pedagogické rady i na pracovištích) připraveny do
jara, schváleny kolegiem sekce a vstoupit v platnost v roce 2013/14.
4. Informace M. Rokyty z kolegia děkana:
 Vyšla nová směrnice děkana č. 6/2012 upravující směrnici děkana č. 4/2012 týkající
se čerpání dovolené na MFF UK; nejpodstatnější změnou je skutečnost, že adekvátní
část dovolené lze za splnění jistých podmínek převádět do nového roku. Podrobněji
viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer06.htm.
 Od 1. 1. 2013 dojde k navýšení doktorandských stipendií o 150 Kč měsíčně pro
všechny doktorandy, tj. z 6050 na 6200 Kč měsíčně pro studenty 1. ročníku, a z 7500
na 7650 Kč měsíčně pro studenty 2. až 4. ročníku prezenčního doktorského studia.
Současně se zvyšuje částka za složenou doktorskou zkoušku z 1500 Kč na 2000 Kč
měsíčně. Částka za složenou zkoušku z angličtiny zůstává na 1000 Kč měsíčně.
 Vedoucí pracovišť ve spolupráci s hospodáři dají pokyn hospodářskému oddělení
k případnému přesunu finančních prostředků mezi účty 01 a 04, aby tím odstranili
dopady nerovnoměrného čerpání z těchto účtů v důsledku pozdního začátku
financování Prvouk a letních dovolených;
T: do 19. listopadu
Další korekce bude možno provést ještě o měsíc později.
 M. Rokyta tlumočil požadavek vedení, které doporučuje zavést povinnost při vkládání
publikací do databáze OBD vložit také jejich elektronickou verzi ve formátu pdf;
KMS pověřilo M. Rokytu, aby na kolegiu děkana zjistil jak postupovat, když tato
verze není k dispozici (scanování atd.).
 M. Rokyta seznámil členy KMS s dopadem nového znění Zákoníku práce (v jeho
znění platném od 1. 1. 2012) na uzavírání pracovních smluv:
▪ (§ 39 odst. 2 zákoníku práce):
"Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními
stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního
poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování
pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení." V
důsledku toho budou uzavírány smlouvy s odbornými asistenty a lektory
typicky na 3 x 3 roky. Poznámka: Při uzavření pracovní smlouvy, která mění
pracovního zařazení (například) z pozice odborného asistenta na pozici
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▪

▪

▪

lektora, nejde o novou ("první") smlouvu, neboť jde stále o smlouvu mezi
týmiž smluvními stranami, jde o další smlouvu.
Pracovní smlouvy s profesory a s docenty (pokud již tito měli předtím
uzavřenu smlouvu s MFF UK, typicky prodlužovanou) budou (také v
důsledku toho) uzavírány ihned na dobu neurčitou. Podle dohody sekčních
proděkanů budou v prvním pololetí roku 2013 na celém MFF UK všem
stávajícím docentům v nedůchodovém věku, kteří na MFF pracují na plný
pracovní úvazek, změněny jejich smlouvy na smlouvy na dobu neurčitou.
Pracovní smlouvy na dobu určitou, které byly platné dne 1. 1. 2012, jsou
považovány (jako důsledek změny Zákoníku) za první pracovní smlouvy, a
mohu být po jejich skončení (po době, na kterou byly uzavřeny), prodlouženy
ještě nejvýše o dvakrát tři roky.
Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou
uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi
týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

5. Tvůrčí volno: KMS souhlasí s poskytnutím tvůrčího volna M. Zelenému na letní semestr akad.
roku 2012/2013.
6. KMS projednalo prodlužování pracovních smluv od 1. 1. 2013 ve světle nových výše
zmíněných pravidel. Členové KMS se shodli na jednotném přístupu při prodlužování
pracovních smluv a stanovování výše úvazků na matematické sekci a v tomto smyslu navrhli
děkanovi fakulty prodloužení většiny existujících smluv. Podrobný seznam je součástí
interních materiálů kolegia matematické sekce.
7. Zasedání komise pro výběrová řízení (současně pro všechna výběrová řízení na místa tří
docentů na pracovištích KPMS, KA, MÚUK) se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 11:30
v seminární místnosti KMA, Sokolovská 83. Komise bude pracovat ve složení:
předseda:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.,
členové:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.,
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.,
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.,
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.,
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (MÚ AV ČR),
RNDr. Jan Seidler, CSc. (ÚTIA).
8. Kolegium MS schválilo nominační přihlášky M. Kopy do panelu 402 (GAČR) a P. Lachouta
do panelu 403 (GAČR). Vedoucí kateder byli vyzváni, aby předložili proděkanovi návrhy na
nominace na dvě uvolněná místa do panelu 201 (GAČR), místo M. Feistauera a J. Jurečkové,
kterým končí mandát počátkem roku 2013 a již nemohou v panelu pokračovat.
T: do 30. listopadu
9. Byl projednán návrh stavebních úprav pro budovu Karlín v roce 2013. Členové KMS
souhlasili s následujícím seznamem:
 Klimatizace všech pracoven, majících okna otočená na jih, rozšíření klimatizace
ve 4. patře.
 Zatemnění alespoň půlky oken (blíže tabuli) v posluchárnách K2, K3 tak, aby bylo
možno promítat i při ostrém slunečním svitu, který stávající žaluzie nedokážou
odfiltrovat; případně za tabuli dát plátno (promítá se jen na zeď).
 Místnost č. 307: vymalování a odstranění nefunkčního keramického obkladu
v severovýchodním rohu místnosti. Výmalba v místnostech 185 - 187, 189, 191 a 193.
 Vypracování architektonického návrhu nového vzhledu podhledů a bočních stěn
pracoven přiléhajících na jižní straně chodby katedry algebry tak, aby byla zachována
současná okna mezi chodbou a pracovnami a chodba získala důstojný vzhled, který by
umožňoval údržbu.
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10. Různé:
i.

B. Opic upozornil na některé provozní otázky: zavedení chipů pro elektronický
přístup (vedle stávajících karet), dále vybavení poslucháren papírovými ručníky a
zhasínání osvětlení poslucháren. M. Rokyta se obrátí na všechny zaměstnance MS
s apelem, aby po (zejména odpolední) výuce zhasnuli světla v posluchárnách a
smazali tabuli.

ii.

T. Cipra: informoval KMS o významných oceněních udělených J. Jurečkové (KPMS):
 udělení medaile Jerzy Splawa-Neymana za rozvoj oboru Polskou statistickou
společností ke stoletému výročí této společnosti (duben 2012);
 jmenování do Bernoulli Council (světový výbor Bernoulliho společnosti pro
matematickou statistiku a pravděpodobnost) od roku 2013;
 jmenování do Noether Award Committee v rámci American Statistical
Association navrhující každoročně cenu pro seniora a juniora v oboru
neparametrická statistika.

iii.

J. Rataj vyzval k tomu, aby si pedagogové rezervovali posluchárnu K1 jen na písemné
zkoušky pro velké paralelky, ne již např. na ústní zkoušení či opravování, a
neblokovali tak tuto jedinou velkou posluchárnu v Karlíně ostatním kolegům.

iv.

M. Rokyta informoval, že E. Feireisl (MÚ AV ČR) získal evropský grant ERC.

v.

M. Rokyta upozornil na problémy spojené s programem „Návrat“, jehož podmínky
nejsou nastaveny dobře: uchazeč může grant získat, aniž podepsal jakoukoli smlouvu,
v níž jsou ovšem některé poměrně nevýhodné podmínky jak pro uchazeče, tak pro
fakultu.

vi.

M. Rokyta informoval, že VR udělí dne 5. prosince 2012 ceny za nejlepší bakalářskou
a diplomovou práci. Z matematické sekce ceny získali:
1. za bakalářskou práci:
Vít Musil: Kompaktní a slabě kompaktní operátory v Banachových
prostorech funkcí;
2. za bakalářskou práci:
Alexander Slávik: Set-theoretic methods in module theory;
3. za diplomovou práci:
Lenka Slavíková: Compactness od higher order Sobolev embeddings.

vii.

M. Rokyta: informoval o některých akcích pořádaných MFF UK resp. matematickou
sekcí:
a) 4. 12. 2012: fakultní koncert na závěr roku oslav šedesátiletého výročí
MFF UK;
b) 10. 12. 2012: fakultní koncert v Karolinu;
c) 11. 12. 2012: vystoupení skupiny Humbuk v K1;
d) 18. 12. 2012: vánoční shromáždění matematické sekce.

Schůze byla ukončena v 17:35.

zapsal: T. Cipra
doplnil: M. Rokyta
schváleno KMS: 27. 11. 2012
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