Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
30. září a 3. října 2013

První část schůze se mimořádně z důvodu fakultního termínu pro odevzdání seznamu vypisovaných
výběrových řízení konala v pondělí 30. září 2013 od 12:30 do 13:00 hodin v seminární místnosti
KMA.
Přítomni:

M. Rokyta, J. Bečvář, V. Dolejší, A. Drápal, B. Opic, J. Rataj (nepřítomný T. Cipra
poslal svá vyjádření předem mailem)

Řádná 1. schůze byla zahájena ve čtvrtek 3. října 2013 v 14:30. Zápis z minulé schůze byl schválen
mailem v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se koná ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od
14:30 opět v seminární místnosti KMA.
Přítomni:

M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší, A. Drápal, B. Opic, J. Rataj

Výběrová řízení
1. V předsunuté první části schůze, v pondělí 30. září, bylo projednáno a schváleno vypsání
následujících výběrových řízení, s předpokládaným nástupem k 1. 1. 2014 (není-li uvedeno
jinak):
a) Katedra didaktiky matematiky: docent v oboru didaktika matematiky.
b) Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky: docent v oboru matematika –
pravděpodobnost a matematická statistika.
c) Matematický ústav Univerzity Karlovy odborný asistent v oboru matematika se
zaměřením na matematickou analýzu a geometrii.
d) Katedra matematické analýzy: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na
matematickou analýzu. Předpokldaný nástup: 1. 7. 2014.
e) Katedra numerické matematiky: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na
numerickou a výpočtovou matematiku. Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7.
2014.
f) Katedra algebry: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na kryptologii.
Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7. 2014.
g) Vedoucí katedry didaktiky matematiky.
h) Vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Univerzitní předpisy
Během léta byly vydány nové předpisy, které se týkají mezd, stipendií a organizace doktorských
studijních programů a oborů.
2. Mzdy. Nový vnitřní mzdový předpis UK platí od 1. července, nikoliv však v plném rozsahu.
Některá ustanovení mají datum účinnosti k 1. 10. 2013, jiná k 1. 1. 2014 (zejména navýšení
horních hranic tarifů v mzdových třídách), další až k počátku roku 2015. Předpis posouvá (v
několika krocích) směrem nahoru rozpětí tarifů pro jednotlivé třídy a dovoluje udílet osobní
ohodnocení až do výše 150% procent tarifu (čl. 8 bod 5 uvedeného předpisu) - tento paragraf
je již v této chvíli platný. Osobní ohodnocení nad 100% je však vázáno podmínkou, aby šlo o
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zaměstnance, který je v pracovním poměru alespoň po dobu 3 roky, aby měl úvazek alespoň
70% a aby jeho tarifní mzda byla stanovena alespoň ve výši 90% horní hranice tarifu pro
mzdovou třídu, ve které je zařazen. Podrobnější údaje lze nalézt na stránce
http://www.cuni.cz/UK-4343.html, včetně harmonogramu, podle kterého vstupuje která
změna v platnost.
3. Stipendia. Vstoupil v platnost nový stipendijní řád, jeho nové úplné znění ze dne 18. 6. 2013
je možno nalézt na http://www.cuni.cz/UK-4309.html. Nové znění umožňuje, mimo jiné,
vyplácet formou stipendií doktorandům vyšší částky než dosud. Určuje také limity stipendií,
které je možno vyplatit studentovi z projektu SVV (čl. 7c), proto by bylo dobré, kdyby řešitelé
SVV vzali uvedený článek na vědomí.
4. Doktorské programy a obory a jejich garanti. V souladu se standardy akreditační komise
(http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/264/standardy_pro_garance_03_2011.p
df) a podle novely čl. 23 statutu UK (viz http://www.cuni.cz/UK-5305.html), resp. opatření
rektora UK 10/2013 (http://www.cuni.cz/UK-5298.html) budou postupně vytvořeny funkce
garantů doktorských studijních oborů (ty v podmínkách MFF odpovídají předsedům RDSO) a
garantů doktorských studijních programů (v podmínkách MFF jsou to předsedové oborových
rad). Strategie fakulty směřuje k tomu, že garant oboru a předseda RDSO budou jedna a táž
osoba. Stejně tak bude jednou osobou obsazena funkce garanta programu a předsedy oborové
rady. Ne vždy bude možné zachovat současný stav, neboť garanti budou muset být (podle
standardů AK) zaměstnáni na MFF na 100%. Nového uspořádání by mělo být dosaženo
k počátku roku 2014.
Možná koupě domu
5. Proděkan Rokyta informoval o tom, že dům na adrese Sokolovská 109/88 je k prodeji. Vedení
MFF UK se zabývalo jeho iniciativou, zjistit, za jakých podmínek by bylo možno dům koupit
a adaptovat. Dům je památkově chráněný a v ne příliš dobrém stavu, takže adaptace by nebyla
úplně snadná. Kolegium sekce přijalo aktivitu proděkana s povděkem a vyjádřilo záměru svou
podporu. Proděkan oznámil, že chce ke snaze o hledání nových prostor v Karlíně otevřít
celosekční diskusi (poprvé na Setkání s proděkanem dne 11. 10. 2013).

Granty, projekty, ceny
6. Opatřením rektora UK č. 19/2013 (http://www.cuni.cz/UK-5314.html) bylo vyhlášeno další
kolo soutěže GA UK. Nejzazší termín pro předání návrhů nových projektů na fakultu je 13.
listopad 2013. O účasti v soutěži je nutné předem informovat vedoucího příslušného
pracoviště. Nejzazší termín pro předání návrhů pokračujících projektů na fakultu je stanoven
na 14. leden 2014.
7. Na Bolzanovu (univerzitní) cenu byly podány 3 návrhy za informatiku, 2 za fyziku, žádný za
matematiku.
8. Na cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci je počet návrhu 3xF, 3xI, 4xM. Analogická cena
za práci diplomovou vykazuje tyto počty podaných návrhů: 3xF, 4xI, 2xM.
9. Proděkan Rokyta vyzval vedoucí pracovišť, aby na svých pracovištích šířili osvětu týkající se
studentských fakultních grantů. Jde o formu účelového stipendia, podrobněji viz
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/stip_prav.htm, čl. 3, bod 1. Ze sekce matematika
dosud žádný takový projekt v historii projektů SFG nevzešel, přitom nejde o složitou
administrativu s velkou šancí na úspěch. Pracoviště nabídky projektů zveřejňují do 15. října a
studenti žádosti podávají do 15. listopadu.
10. Proděkan informoval o tom, že v interní soutěži MFF projektů Tematického okruhu II:
Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů bylo podáno celkem 6
žádostí, u nichž celková požadovaná hodnota dvojnásobně převýšila částku, o kterou je možno
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UK žádat. Vedení fakulty vybralo 4 nejlepší projekty, které doporučilo po příslušné redukci
finančních prostředků postoupit na UK. Viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm.
Počty zapsaných studentů
11. Z hlediska sekce matematiky pozorujeme letos nárůst v počtu zapsaných studentů. Loni bylo
zapsáno k 30. říjnu 182 studentů Bc. studia, v den konání schůze bylo letos dosaženo čísla
215, které navíc ještě není konečné. Je pozorován pokles u studentů Finanční matematiky, což
je, zdá se, způsobeno ztížením přechodu u tohoto oboru z bakalářského na magisterské
studium, v důsledku čehož volí více studentů tohoto studia cestu „přes obecnou matematiku“.
U fyziky dochází k mírnému poklesu počtu zapsaných studentů, u informatiky k velmi
mírnému nárůstu. Podrobněji zachycuje situaci na matematických oborech následující tabulka
(z údajů ze studijního oddělení do tabulky zachytil M. Kulich):
Bc
MOM

2013 2012
147 110

Změna [%]
33,6

MFMAT
MMIB
Celkem
MDUZV
MIUZV
Celkem

25
23
195
11
9
20

38
20
168
9
5
14

-34,2
15,0
16,1
22,2
80,0
42,9

Všichni

215

182

18,1

Mgr
MSTR

2013 2012 Změna [%]
9
6
50,0

MSTR-A
MMIB
MA
NVM
MMFT
FPM
FPM-A
PMSE
Celkem
UMI
UMDG
Celkem

2
8
9
2
3
18
1
28
80
2
6
8

0
18
6
4
5
25
0
28
92
2
5
7

Všichni

88

99

-55,6
50,0
-50,0
-40,0
-28,0
0,0
-13,0
0,0
20,0
14,3
-11,1

Další sekční agenda
12. Dočerpání účtů kateder. Vedoucí pracovišť byli proděkanem upozorněni, že je nutné do konce
roku vyčerpat finanční prostředky kateder tak, aby na účtech pracovišť zbývaly částky
nanejvýš pěticiferné.
13. FSV. Proděkan Rokyta informoval o uspokojivém výsledku jednání s dr. Gregorem (FSV).
Výuka MFF pro FSV zůstává zachována v nezměněném rozsahu a strany se dohodly na
oboustranně přijatelném způsobu výpočtu finanční kompenzace. Roční bilance MFF zůstává
aktivní. Dohodlo se také, že výuka pro FSV, konaná našimi pedagogy, bude částečně probíhat
v posluchárnách na Karlově či v Tróji, za předpokladu, že se nejprve obsadí výuka MFF.
14. Akreditační komise. Proděkan Rokyta připomněl, že podle požadavků AK je potřeba podávat
zprávy o uskutečňování některých studijních programů a oborů. K 30. 9. 2013 byla podána
zpráva o uskutečňování studijního oboru Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání dvouoborové Bc. studium. Další zprávy nás čekají v listopadu 2016 (o personálním
zabezpečení NMgr. oborů MMIB, FPM a PMSE).
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15. Ubytovávání hostů a vrátnice. Stává se, že (mimo standardní pracovní dobu) přijede host,
který má prostřednictvím svého hostitele/ubytovatele objednáno ubytování v prostorách
karlínské budovy, ve vrátnici však o tom nevědí. Ubytovávání hostů není sice výslovně mezi
povinnostmi vrátných, ale podle dohody proděkana Rokyty a paní Olšinové (správa budov) je
lze o to požádat. Je však třeba, aby ubytovatel (například prostřednictvím sekretářky katedry)
včas předal do vrátnice informace a potřebné propriety (karta, klíče).
16. Klimatizace. Proděkan Rokyta informoval o přípravě projektu klimatizace budovy Sokolovská
83. Cílem je v této chvíli klimatizace všech pracoven s okny, jež míří na jih, a všech pracoven
v podkroví. Některé aspekty však ještě nejsou plně vyřešeny, například otázka připravenosti
vedení elektřiny na zvýšený příkon. Finančně se náročnost projektu pohybuje (pro rok 2014)
v rozmezí 2-2,5 milionu korun.
17. Taláry. Přehled termínů, pro které je třeba zajistit důstojnou reprezentaci sekce:
a) Čestný doktorát UK prof. A. Joshimu 30. 10. 2013 v 14:00 hodin. (Karolinum)
b) 7. 11. imatrikulace (Karolinum)
c) 19. 11. bakalářské promoce (refektář)
d) 20. 11. doktorské promoce (Karolinum)
e) 11. 12. magisterské promoce (Karolinum)
O konkrétních požadavcích na počty osob do talárů přijdou podrobnější informace z děkanátu.
18. Fulbright Distinguished Chair. Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí je možno získat
profesora na pozici Fulbright Distinguished Chair (kofinancuje Fulbrightova nadace a MFF).
Nabídky zahraničním profesorům dělá CIES, je však žádoucí, abychom pro kolo, které bude
mít uzávěrku v létě 2014, zprostředkovali tuto informaci vhodným možným kandidátům už
v průběhu tohoto akademického roku.
19. Učící studenti. Proděkan vyzval vedoucí pracovišť, ať mu do týdne předloží seznam učících
studentů, aby s nimi mohl uzavřít dohody na výuku.
T: 11. 10. 2013
Různé

i.
ii.

iii.

B. Opic pozval všechny na přednášku PhDr. Jany Vlčkové, Ph.D. (PedF UK) s názvem
Rétorika v kostce, která bude ve středu 30. října od 17:20 v posluchárně K1.
J. Rataj se dotázal na to, jestli a kdy budu k dispozici výsledky ankety za LS 2012/13. M.
Rokyta odpověděl, že po vyhlášení vítězů děkanem dne 2. 10. se očekává, že děkan výsledky
ankety v dohledné době zpřístupní.
M. Rokyta upozornil (v souvislosti s vypsáním 11. kola soutěže GAUK), že studenti ze SIAM
Student Chapter opět připravili 2 setkání pro žadatele, a sice 15. října (17:20, K1) - informace
o podávání žádostí, a 29. října (17:20, K1) - setkání nad předběžnými verzemi žádostí.

Schůze byla ukončena v 16:30.

Zapsal: A. Drápal
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 7. 10. 2013
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