Zápis č. 4 ze schůze Kolegia matematické sekce
23. ledna 2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Schůze byla zahájena v 12:30. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou
a touto schůzí. Příští schůze se koná ve čtvrtek 20. února 2014 od 14:00 v seminární místnosti KMA.

1. Personální záležitosti
a) M. Rokyta informoval o návrzích nových garantů studijních programů a oborů. Návrhy byly
předem projednány jak s navrhovanými uchazeči, tak s odstupujícími garanty. KMS s návrhy
souhlasilo a doporučilo jejich předložení studijnímu proděkanu Chmelíkovi a k projednání
v kolegiu děkana, a to takto:
Bakalářské studium






Garant bakalářského studijního
programu Matematika

doc. Mgr. Petr Kaplický, PhD.

Garant oboru Matematika se zaměřením
na vzdělávání (dvouoborová), CZ i ANG
(a odpovídajícího dobíhajícího oboru
Matematika zaměřená na vzdělávání zahájení do 2011, akred. do 2015)

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Garant oboru Deskriptivní geometrie
se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborová)

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

(místo M. Kulicha)
(místo J. Bečváře)

(místo J. Bečváře)

Magisterské studium







Garant magisterského studijního
programu Matematika

doc. Mgr. Petr Kaplický, PhD.

Garant oboru Učitelství matematiky
pro SŠ (dvouoborové studium)
(akreditace v rámci mezifakultního studia)

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Garant oboru Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Garant oboru Učitelství matematiky-DG
pro SŠ

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Garant oboru učitelství matematiky pro SŠ
v kombinaci s odbornou matematikou
(neotevíráno od 2013/14, nahrazeno CžV)

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

(místo M. Kulicha)
(místo J. Bečváře)

(místo J. Bečváře)
(místo J. Bečváře)
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(místo J. Bečváře)

b) KMS schválilo na základě návrhů vedoucích pracovišť prodloužení pracovních smluv
zaměstnanců sekce, které končí do 30. 9. 2014 včetně. (Prodloužení pracovních smluv, které
končí v období 1. 10. až 31. 12. 2014, budou projednány na kolegiu sekce před letními
prázdninami.)
c) KMS vzalo se souhlasem na vědomí podání inzerátu na přijetí pracovníka MÚ UK s úvazkem
50%. Jde o práci technického redaktora CMUC.
d) M. Rokyta informoval o úpravě tabulek tarifních mezd s platností od 1. 1. 2014 a potvrdil, že
tato tabulka bude zohledněna při úpravách mezd zaměstnanců sekce k 1. 4. 2014 (v návaznosti
na nový rozpočet MFF a sekce). U technických pracovníků a sekretářek je novým mzdovým
předpisem vynuceno jejich přeřazení do jiné mzdové třídy, aniž dojde k jakékoli změně
celkové výše jejich mzdy. Toto bude provedeno k 1. 2. 2014 proděkanem, po konzultacích
s příslušnými vedoucími pracovišť.
e) KMS projednalo návrhy na udělení medailí MFF UK a doporučilo je k projednání na kolegiu
děkana.

2. Ekonomické záležitosti, rozvoj
a) M. Rokyta podal předběžné informace o výsledcích hospodaření MS za rok 2013. Podrobné
informace budou k dispozici až po účetní uzávěrce (doúčtování všech grantů apod.) Zůstatky
(ať již kladné či záporné) se promítnou do rozpočtu pracovišť při sestavování nového rozpočtu
sekce. M. Rokyta konstatoval, že výsledky hospodaření sekce jsou uspokojivé, podařilo se
dodržet všechny předpokládané finanční limity.
b) Na schůzi zazněla zmínka o nedostatečném světle dataprojektorů v některých posluchárnách
(např. K3, K6). M. Rokyta potvrdil, že obecně je dobré dávat podněty na větší technické
úpravy či investice do budovy před koncem kalendářního roku (pro zařazení do finančního
plánu správy budov), že však tento podnět bude možno vyřešit z provozních prostředků sekce.
Vyzval současně k podávání takovýchto podnětů do cca konce února, aby je mohl zohlednit
při březnovém sestavování rozpočtu. Jedním z takových podnětů je například i podnět
V. Dolejšího provést revizi regulátorů teploty na radiátorech v budově.
T: 28. 2. 2014
c) M. Rokyta informoval o návrzích rekonstrukce suterénu budovy, případná rekonstrukce by
proběhla v roce 2015. Jde o část suterénu, která má okna do Pobřežní ulice. Příští schůze KMS
se bude zabývat možným využitím suterénu v kontextu využití celé budovy.
Stalo se po KMS: M. Rokyta uložil rozpracované varianty rekonstrukce v elektronické podobě
do úložiště dokumentů kolegia matematické sekce.

3. WDS, soutěže
a) KMS se zabývalo organizací „Dne doktorského studia matematické sekce“, který nahradí
matematickou část celofakultního WDS a který proběhne v červnu 2014. Podrobnosti konání
této akce budou upřesněny po diskusi s předsedy RSDO, resp. garanty doktorského studia
(předsedy RDSO). A. Drápal zmínil možnost zapojení studentů doktorského studia do
přípravy a organizace této akce.
b) KMS doporučilo upravený organizační řád mezinárodní matematické soutěže „Náboj“ ke
schválení děkanem MFF.
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4. Příprava rozpočtu 2014
M. Rokyta připomněl termíny dodání podkladů pracovišť pro tvorbu rozpočtu 2014:



výkony pracovišť ve výuce (kritéria 1–4):
publikace (kritérium 5):

T:
T:

31. 1. 2014
28. 2. 2014

5. Informace z kolegia děkana
a) Dne 5. února 2014 proběhnou na zasedání VR MFF UK habilitační přednášky RNDr. Petra
Somberga, Ph. D. (MÚ UK) a RNDr. Pavla Příhody, Ph.D. (KA). M. Rokyta připomněl, že
účast hostů z pracoviště či sekce uchazeče bývá vědeckou radou vnímána pozitivně.
b) M. Rokyta připomněl možnost dávat návrhy na různé ceny (viz dříve mailem zaslaný materiál
s přehledem těchto cen, tentýž materiál je také k nalezení v úložišti kolegia sekce). Termín pro
podání návrhu na udělení ceny je většinou k nalezení ve statutu příslušné ceny (viz odkazy
v tabulce cen).
c) M. Rokyta informoval o schválení Pravidel pro organizaci studia Akademickým senátem
MFF UK. Tato pravidla vstoupí v platnost až po schválení AS UK (jde o vnitřní předpis).
Stalo se po KMS: M. Rokyta rozeslal členům KMS znění Pravidel, schválené AS MFF UK.
d) M. Rokyta informoval o návrhu možnosti srážet částky za stravenky přímo z mezd
zaměstnanců. Předpokládá se, že zaměstnanci, kteří tuto možnost nebudou využívat, budou
platit za stravenky dosavadním způsobem. Podmínkou bezhotovostní platby za stravenky je
souhlas každého takového zaměstnance se skutečností, že mu budou prováděny srážky ze
mzdy. Vedoucí pracovišť prodiskutují obě možnosti na svých pracovištích a nahlásí
proděkanovi zájem zaměstnanců o hrazení stravenek prostřednictvím srážky ze mzdy, a to do
T: 28. 2. 2014

e) Na základě podnětu studentské komory AS MFF UK je organizováno nahrávání přednášek a
jejich umisťování na web. Podmínkou je kromě souhlasu vyučujícího také možnost zpětné
editace nahrávky. Zodpovědnou osobou je doc. RNDr. Z. Lustigová, CSc. Většina členů KMS
se k užitečnosti resp. potřebnosti takových nahrávek staví spíše zdrženlivě.
f) Děkan fakulty vypsal Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK. Statut ceny je k dispozici
na http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm. Členové KMS dodají proděkanu
sekce návrhy do
T: 31. 1. 2014
6. Různé
a) J. Rataj upozornil na nejasnosti z hlediska oprávnění akademických pracovníků k zápisu
zkoušek a zápočtů do studijního informačního systému resp. indexu. Ne všichni, kterým je
systémem SIS povoleno známku zapsat, by měli toto právo mít. M. Rokyta slíbil zeptat se na
názor studijního proděkana.

Schůze byla ukončena v 16:00.
Zapsala: J. Robová
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 30. 1. 2014
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