Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce
12. prosince 2019

Přítomni:
Host:

M. Rokyta, M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma
Petr Kaplický (na bod 1)

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 9. ledna 2020 od 14:00 v seminární místnosti
KMA.

1. Studijní agenda
a) Studentská anketa bude otevřena od 6. 1. do 19.2.2020.
b) V komisi pro přípravu příkladů k přijímacím zkouškám z matematiky pro Bc. studium
působí P. Honzík a M. Rmoutil a jako koordinátor přípravy příkladů pro přijímací řízení
na NMgr. studium M. Johanis.
c) Akreditaci MFF pro habilitační řízení v oboru historie a didaktiky matematiky
a informatiky skončí platnost v lednu 2020, o projednání nové akreditace zatím nemáme
z NAÚ žádné zprávy. Po schválení nové akreditace se uvažuje o zmírnění podmínek
k habilitaci oproti současnému stavu, kdy jsou i na didaktické habilitace uplatňována
kritéria odborných oborů.
d) V souvislosti s diskusí o didaktických otázkách zmínil M. Rokyta znovu nutnost revize
studijních plánů CŽV pro zvyšování odbornosti učitelů středních škol a druhého stupně
ZŠ.
e) Univerzita jedná o zavedení možnosti společného absolvování bakalářského či
magisterského studia na UK a partnerské univerzitě (joint degree, cottutelle).
f) Nově v doktorském studiu musí o převedení z prezenční do kombinované formy studia
vždy požádat student (viz Studijní a zkušební řád UK, https://cuni.cz/UK-8916.html,
čl. 10, odst. 11). Může tak docházet k tomu, že doktorandi budou setrvávat
v prezenčním studiu i po uplynutí standardní doby studia. Doktorandské stipendium je
však přiznáváno studentům v prezenční formě studia pouze po standardní dobu studia,
viz Stipendijní řád UK, https://cuni.cz/UK-8893.html, čl. 12 odst. 1.

2. Věda a výzkum
a) Metodika 17+ hodnocení vědy (na úrovni MŠMT) stále není zcela připravena, z pěti
modulů je [téměř] připraven pouze modul č. 2 (bibliometrie), který vychází uspořádání
odborných časopisů do kvartilů podle AIS. Na úrovni univerzity bude probíhat
hodnocení metodou kolegy doc. Daniela Münicha (CERGE-EI). Pro rok 2020 UK
rozdělí peníze na vědu až do výše loňské dotace podle dosavadních kritérií a případné
peníze převyšující tuto částku podle nové metodiky. Může se však stát, že peníze na
vědu přijdou na UK a tedy i na fakulty ve dvou etapách a tedy tvorba rozpočtu po první
etapě bude obtížnější než v předchozích letech.
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3. Provoz a rozvoj
a) Prod. Rokyta oznámil, že vyplatí plošné mimořádné odměny z přebytku sekce
(pracovně to lze nazvat „část 13. platu“), a to proporčně podle velikosti garantovaného
tarifu jednotlivých pracovníků.
b) Byly zakoupeny licence Maple a budou přihlášeným zájemcům v brzké době
nainstalovány.
c) Pavilon v Troji bude převzat 13. 12. 2019 (stavba), kolaudace (po dokončení
zbývajících prací, zejména po osazení nábytkem a technikou) proběhne na konci února
2020. Zkušební provoz bude zahájen v březnu, pravidelná výuka bude probíhat od října
2020.
d) Fakulta stanovila investiční výhled na roky 2020 – 2025. Součástí jsou mj. nová kotelna
v Karlíně, dokončení opláštění dosud neopláštěných budov v Troji a půdní vestavba Ke
Karlovu 3.
e) Pro sekci bylo zakoupeno párové zařízení na dálkový přenos. Stabilní část bude
umístěna v K1. Mobilní část bude možné využít v libovolné místnosti např. pro
konkursní pohovory na dálku.

4. Personální záležitosti
a) Na pozici grantové manažerky Matematické sekce nastoupí od 1. 1. 2020 paní Ing. Irena
Vaňatová (úvazek 0,6).
b) Na OVZS nastoupí 1. 1. 2020, paní Mervová, která nahradí odcházející Ing. Hockovou.
c) V podzimním kole konkursů byli na Matematickou sekci přijati Zuzana Patáková
(odborná asistentka na KA), Kristýna Kuncová (úvazek 0,5) a Václav Vlasák (lektoři na
KMA) a Martin Branda (docent na KPMS). Vedoucí katedry jazyků zůstává i pro druhé
období PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
d) Děkan doporučuje udělovat více medailí MFF. Návrhy na udělení medaile lze podávat
prostřednictvím sekčního proděkana.
e) KMS projednalo návrhy na prodloužení pracovních poměrů pracovníků sekce, kterým
končí smlouva v době do 31. 8. 2020. Prodloužení pracovních smluv pracovníků,
kterým končí smlouva v období 1. 9. 2020 – 28. 2 2021 bude projednáno nejpozději na
dubnovém zasedání KMS.
f) Návrhy pracovišť na konkursy v jarním kole budou projednány na příští schůzi KMS,
tedy 9. 1. 2020.
5. Různé
a) M. Rokyta žádá vedoucí pracovišť o sdělení očekávaných zůstatků pracovišť na účtech
01 a 04 a o kontrolu vyplácených tarifů nejpozději v pondělí 16. 12. 2020.
b) M. Rokyta připomenul pozván na koncert Humbuku (16. 12. v 20:00 v K1) a vánoční
setkání pracovníků a doktorandů sekce (17. 12. od 18:00 v knihovně matematické
sekce).
c) AS MFF UK vyhlásil na svém prosincovém zasedání volbu tzv. kandidáta na děkana na
22. 4. 2020 (senátem zvoleného kandidáta na děkana musí ještě jmenovat rektor).
Přihlášky pro kandidaturu na děkana lze podávat do 18. 3. 2020 do 18:00.
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d) KMS diskutovalo o výsledku voleb do AS MFF a konstatovalo, že volební pravidla
vykazují jistou nestabilitu.
e) D. Stanovský se dotázal, zda je v plánu navýšení míst k sedění v knihovně, s tím, že
některé nepoužívané časopisy by mohly být z knihovny deponovány. Z diskuze
vyplynulo, že vedoucí knihovny není jasné, zda je navýšení míst k sezení potřebné.
f) J. Rataj upozornil na havárii severní větve vodovodního odpadu. Podle informace se
možná jedná o únik z tlakového rozvodu a správa budov situaci intenzivně řeší. Zdá se
však, že do konce roku se již nenajde firma, která by měla kapacitu na vykonání
odpovídajících prací a že tedy bude vše opraveno až po Novém roce.

Schůze byla ukončena cca v 16:30
Zapsal: J. Rataj
Upravil a doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 16. 12. 2019
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