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          Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

14. listopadu 2013  
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16:00), A. Drápal, B. Opic, J. Rataj 

Host:  M. Zelený (do 14:45) 

Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a touto schůzí. Příští schůze se koná 

ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 14:30 opět v seminární místnosti KMA. 
 

 

 

1. Ediční plán 
 

Předseda ediční komise M. Zelený seznámil členy KMS s návrhy publikací do edičního plánu 

nakladatelství Matfyzpress pro rok 2014. KMS vyjádřilo souhlas s vydáním předložených titulů a 

odsouhlasilo tyto náklady:  

 

Autor   Název      Náklad   Pozn. 

J. Kopáček  Matematická analýza nejen pro fyziky (II) 200 ks  reedice 

J. Kopáček a kol. Příklady z matematiky pro fyziky (V)  100 ks  reedice 

P. Čihák a kol.  Matematická analýza pro fyziky (V)   100 ks  reedice                 

I. Netuka  Metrické prostory    100 ks  první vydání                                                                      

 

2. Bolzanova cena 

V souladu se statutem Výroční ceny Nadačního fondu Bernarda Bolzana (NFBB, viz stránku  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm) byly členům KMS předloženy dne 21. října 2013 

k hodnocení tři soutěžní práce resp. soubory prací. Členové KMS hodnotili tyto práce tak, že každý na 

základě materiálů, které měl k dispozici, stanovil pořadí prací, které pak sdělil mailem pouze 

proděkanovi. Ten na této schůzi oznámil, že výsledek je jednoznačný: 7 ze 6 členů KMS se shodlo na 

stejném jménu. KMS proto doporučuje správní radě NFBB udělit „Výroční cenu Nadačního fondu 

Bernarda Bolzana“ za matematickou sekci RNDr. A. Slavíkovi, Ph.D. (KDM) za soubor tří prací na 

téma Zobecněné diferenciální rovnice. 

 

3. Návrhy na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (OVHP) a 

Expertních panelů RVVI 

V důsledku toho, že v červnu 2013 byla přijata tzv. „Metodika 2013“ (pro hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, viz stránku  

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899)
1
, budou v dohledné době vznikat dvě 

kategorie hodnotících panelů:  

 Oborové verifikační a hodnotící panely (OVHP): tato skupina panelů slouží k hodnocení 

monografií (které budou nyní hodnoceny zvlášť) a také výsledků, které v minulých letech 

hodnoceny nebyly (výsledky, publikované v časopisech nemajících IF apod.) 

                                                           
1
 Aktuální přesné znění této Metodiky je uvedeno na adrese 

http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899
http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf
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 Expertní panely RVVI, sloužící k hodnocení tzv. excelentní produkce, tj. vědecké 

produkce, kterou instituce samy vybraly jako svoji nejlepší. 

Výzva k podávání návrhů na členy zmíněných panelů, statuty a jednací řády těchto panelů jsou zde: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255, včetně kompletního seznamu oborových 

panelů, do kterých je možno kandidovat. 

 

Kandidáti se do těchto panelů hlásí sami, a to prostřednictvím webovských formulářů, které jsou 

vystaveny na adresách 

             http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs  (pro české kandidáty), 

             http://ovhp.isvav.cz/?lang=en  (pro zahraniční kandidáty). 

Do obou druhů panelů mohou kandidovat jak čeští tak zahraniční kandidáti. V české verzi formulářů 

má uchazeč možnost určit, zda kandiduje do OVHP nebo do Expertního panelu, může přitom také 

kandidovat do obou z nich (fakulta doporučuje, aby uchazeči nezavrhovali ani tuto možnost). 

V anglické verzi není tzv. „pro jednoduchost“ možnost zvolit, do kterého z panelů uchazeč kandiduje. 

Kandidát, vyplňující formulář, může v obou jazykových mutacích zvolit, do které z oborových variant 

panelů kandiduje (nás se týká zejména obor Matematické vědy). Je možno kandidovat do více 

oborových panelů současně (nejvýše však do pěti). Součástí formuláře jsou také údaje o nejvýše 10 

nejlepších výsledcích uchazeče. 

 

Nominační postup (podle informací, známých k 13. 11. 2013) je následující: 

 Vedoucí pracovišť předloží členům Kolegia matematické sekce jména jednotlivých 

kandidátů do uvedených panelů; pokud KMS vysloví s nominací těchto kandidátů souhlas, 

je potřeba od každého z kandidátů získat následující údaje:  

o jméno, příjmení, tituly a kontakty (zejména platnou emailovou adresu), 

o seznam panelů, do kterých uchazeč kandiduje, 

o krátké odborné strukturované CV. 

Proděkan sekce prosí, aby mu byly uvedené údaje každého schváleného kandidáta 

doručeny elektronicky do 22. 11. 2013, ať už prostřednictvím vedoucího pracoviště, nebo 

přímo samotným kandidátem, na adresu rokyta@karlin.mff.cuni.cz. Proděkan poté zajistí 

včasné předání těchto údajů na OVZS. 

 Schválení kandidáti se nejpozději do 25. 11. 2013 přihlásí sami vyplněním výše 

uvedených webovských formulářů. 

 Kandidaturu uchazečů „za MFF“ doporučí rektorátu UK děkan MFF UK. Splnění všech 

výše uvedených bodů je přitom nutnou podmínkou takového doporučení. 

 

KMS se jednoznačně usneslo, že podporuje kandidaturu zaměstnanců, kteří tuto do dnešního dne již 

oznámili: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., doc. RNDr. David 

Stanovský, Ph.D., a  prof.  RNDr.  Luděk Zajíček, DrSc. Ke kandidatuře případných dalších 

pracovníků či zahraničních expertů se KMS vyjádří per rollam. 

 

4. Časopis AUC 

Proděkan MS informoval, že se kolegium děkana (KD) rozhodlo požádat rektorát UK o zastavení 

vydávání časopisu Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica. KD se touto otázkou 

zabývalo cca 1 rok, všechna zjištění, ke kterým v této době došlo, shrnul proděkan pro matematickou 

sekci do  devítistránkového materiálu, který je veřejně přístupný na diskusním fóru 

http://forum.karlin.mff.cuni.cz v rubrice, věnované časopisu AUC. 

5. Personální záležitosti 
 

a) Proděkan MS informoval, že uzávěrka přihlášek na vypsané pozice ve výběrových řízeních (jejich 

podrobný seznam byl zveřejněn v předchozím zápisu z KMS) byla 13. 11. 2013 v 16:00 hod. Do 

každého výběrového řízení se přihlásil/a alespoň jeden uchazeč/uchazečka, s výjimkou pozice 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255
http://ovhp.isvav.cz/?lang=cs
http://ovhp.isvav.cz/?lang=en
mailto:rokyta@karlin.mff.cuni.cz
http://forum.karlin.mff.cuni.cz/
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odborného asistenta v oboru matematika se zaměřením na kryptologii. Všechna výběrová řízení 

na daná místa se budou konat dne 2. prosince 2013 dopoledne. 

 

b) Bylo projednáno prodlužování smluv zaměstnanců matematické sekce po 31. 12. 2013. Členové 

KMS dosáhli shody u všech projednávaných pracovních smluv. Proděkan nyní předloží děkanovi 

všechny žádosti o prodloužení smluv hromadně. Proděkan současně požádal vedoucí pracovišť, 

aby s výsledkem jednání seznámili příslušné pracovníky, včetně komentářů, které na schůzi KMS 

zazněly.  

 

6. Studijní záležitosti 
 

a) Proděkan MS vyzval vedoucí pracovišť, aby zaslali garantovi M. Kulichovi jména pracovníků, 

kteří se budou podílet na vytvoření příkladů pro přijímací zkoušky pro Mgr. studium v roce 2014. 

 

b) Proděkan podal informaci o vznikajícím vnitřním předpisu o studiu. Upozornil na některé změny, 

které proděkan Kolman v tomto předpisu navrhuje (například kontrolu studia už po 1. semestru 

nebo rozdělení státní zkoušky na dvě samostatné části) a vyzval všechny členy matematické sekce, 

aby se zúčastnili diskuse o tomto důležitém předpisu na http://forum.karlin.mff.cuni.cz (fórum 

matematické sekce). Je potřeba se vyjádřit operativně, nejpozději do: T: 25. listopadu 2013 

 

c) Byla zopakována podrobná informace o výuce vedené studenty: Se studenty je uzavírána paušální 

dohoda o výuce na dobu příslušného semestru, která slouží pouze k tomu, že je tímto s nimi 

navázán pracovně právní vztah s MFF - mohou tedy učit a udělovat zápočty. Pokud již student má 

s MFF uzavřenu nějakou dohodu, lze tento krok vynechat. Výplata za výuku, reflektující počet 

odučených hodin, je pak realizována formou stipendia. Student může zapisovat zápočty do indexu 

i do SISu, pro onu druhou činnost je však třeba, aby tajemník příslušného pracoviště přidělil 

takovému učícímu studentovi v SISu roli „učitel s právy omezenými“ příp. „učící student“. 

V opačném případě vedoucí pracoviště určí, kdo bude do SISu (případně i do indexu) zápočet 

zapisovat. 

 

d) Proděkan MS informoval o počtu studentů, zapsaných na program matematika – odborné obory 

(je zapsáno 194 studentů, vloni 164), resp. učitelství MDg. (11, vloni 9), učitelství MInf (10, vloni 

5). Do navazujících magisterských oborů je zapsáno 87 (vloni 102) studentů. Tento poslední údaj 

je v korelaci se situací z roku 2010 (nástup bakalářských studentů bez přijímacího řízení). 

 

 

7. Cestovní příkazy pro studenty 
 

Proděkan MS podrobně informoval o postupu, který je třeba dodržet, když student jede na „služební 

cestu“ (informace od p. Trojánkové): Má-li student uskutečnit služební cestu (tuzemskou nebo 

zahraniční), musí vyplnit cestovní příkaz (a to i tehdy, pokud se žádné náklady neproplácejí;  jde 

především o pojištění studenta ze strany MFF, na cestě, na kterou jej MFF vysílá).  Aby student mohl 

vyplnit cestovní příkaz, musí buďto mít uzavřen s MFF pracovně právní vztah (dohodou pokrývající 

alespoň dobu cesty) nebo (pokud takovou dohodu přirozeně uzavřenu nemá) mít s MFF uzavřenou 

tzv. „Smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad“ (na tuto smlouvu se nic nevyplácí). Formulář této 

smlouvy poslal proděkan všem vedoucím s prosbou, aby jej předali na sekretariáty svých pracovišť. 

Proděkan bude apelovat na to, aby byl tento formulář vhodně vystaven. 

 

8. Provoz a rozvoj 
 

a) Proděkan MS informoval, že na základě znaleckého posudku fakulta/univerzita upouští od 

uvažovaného záměru koupit dům č. p. 109 v Sokolovské ulici v Praze. Bylo zjištěno, že střešní 

http://forum.karlin.mff.cuni.cz/
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konstrukce a některé zdi nejsou v dobrém stavu, hlavní překážkou se však ukázala skutečnost, že 

na dům je uvaleno zástavní právo, což majitel při jednáních s MFF zatajil. 

 

b) Proděkan MS připomněl, že vedoucí pracovišť mají do 15. 11. 2013 zaslat své požadavky na 

opravy, investice, modernizace a další stavební úpravy vedoucímu správy budov Ing. 

M. Novákovi. 

 

9. Různé 
 

a) Proděkan oznámil, že Rada Prvouk vypisuje výběrové řízení na pozici postdoka na MS, plně 

hrazenou z prostředků Prvouk. Inzerát bude zveřejněn na http://www.mathjobs.com. Uzávěrka 

přihlášek je 31. 1. 2014, nástup na roční pozici s možností prodloužení je 1. 10. 2014. 

 

b) M. Rokyta informoval o tom, na jakých vysokých školách studují vítězové matematické 

olympiády, konkrétně III. kola kategorie A, 62. ročníku MO konané v Jihlavě, v době 17. - 20. 3. 

2013. Z 21 maturantů mezi vítězi MO kategorie A jich 16 nastoupilo ke studiu na MFF, což je 

možno považovat za uspokojivé. 

 

c) Proděkan MS vyzval vedoucí pracovišť, aby zajistili hospitace na výuce těch pracovníků, kteří ve 

studentské anketě vykazují nedobré výsledky. 

 

d) Členové KMS konstatovali, že aktivita členů matematické sekce při kandidování do AS MFF UK 

byla velmi nízká. O to více si lze cenit kandidatury 3 pracovníků sekce (A. Komárek, M. Omelka, 

D. Šmíd), kterým KMS tímto vyslovuje poděkování. Stalo se po schůzi KMS: všichni naši 

kandidáti byli zvoleni do AS MFF UK a členové KMS jim k tomu blahopřejí. 

 

e) KMS podpořilo návrh proděkana jmenovat do Propagační komise za matematickou sekci kolegy 

P. Pyriha, J. Staňka, P. Surynkovou a Z. Šíra. 

 

f) Byl schválen kalendář na rok 2014, který bude sestávat z porotou nejlépe hodnocených fotografií 

soutěže FotoFest. 

 

g) Byl diskutován návrh vést na nějakých fakultních stránkách seznam bývalých pedagogických a 

vědeckých pracovníků fakulty/sekce/pracovišť.  

 

h) KMS jednoznačně podpořilo návrh udělit pamětní univerzitní medaili (zatím nejmenovanému) 

dlouholetému spolupracovníkovi MFF UK při příležitosti jeho životního jubilea.  

 

i) KMS pověřilo proděkana MS zjistit, zda je možné zlepšit organizaci imatrikulací (tak, aby časová 

délka imatrikulace nepřekročila únosnou mez zejména v souvislosti s tím, že studenti jsou nyní 

nuceni stát bez hnutí na místě desítky minut). 

 

j) Vánoční koncert skupiny Humbuk se bude konat v pondělí 16. 12. 2013 od 20:00 hod. 

v posluchárně K1. 

k) Předvánoční setkání zaměstnanců a doktorandů MS se uskuteční ve čtvrtek 19. 12. 2013 od 18:00 

hod. v prostorách matematické knihovny v Karlíně. 

 

Schůze byla ukončena v 18:00.  
Zapsal: B. Opic 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS:   20. 11. 2013 

http://www.mathjobs.com/

