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Zápis č. 2 ze schůze Kolegia matematické sekce 

9. října 2014  

 

 
Přítomni:    M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová, J. Tůma 

 

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto 

schůzí. Zbylé dvě schůze v tomto občanském roce se uskuteční 13. listopadu a 11. prosince 2014 vždy 

od 14:00, a to opět v seminární místnosti KMA.  

 

 

1. Úkoly z minulého kolegia 

 

a) Na dotaz doc. Knoblocha z minulé schůze, zda by neměli vrátní kontrolovat neznámé osoby, 

vstupující do budovy v době, kdy je uzavřena, odpověděl proděkan, že záležitost probral s paní 

Olšinovou, která přislíbila, že se tak bude dít u těch osob, které nebudou mít na kartě nebo 

klíčence nahrán přístup do budovy.  

b) Ohledně zabezpečení 3. a 4. patra, konkrétně výměnu dveří se čtečkou ve 3. patře jednal 

proděkan rovněž s pí Olšinovou a dostalo se mu ujištění, že akce bude realizována ještě letos.  

 

 

2. Věda a výzkum 

 

a) Dne 6. 10. 2014 proběhly v karlínské budově úspěšně (průběžné) obhajoby grantů ERC-CZ 

prof. J. Málka a doc. S. Hencla. Průběh řešení obou grantů byl označen jako excelentní. Oběma 

řešitelům se dostalo vysoce pochvalných komentářů jak ze strany zástupců MŠMT, tak od 

přítomného prorektora pro vědeckou činnost doc. Konvalinky. Řešení grantů dále pokračuje 

podle plánu. 

b) 31. 10. 2014 v 11 hod. se v knihovně MÚ AV ČR koná panelová diskuse na téma „ERC a 

matematika v ČR“, http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf. Zájemci o 

granty typu ERC by se mohli této diskuse účastnit. 

c) Proděkan upozornil na to, že pracovníci sekce málo využívají Fond mobility UK (fakultní 

uzávěrka žádostí byla dnes v poledne) - ze sekce byl podán jediný návrh. Pracovníkům i 

studentům lze doporučit stránku http://www.cuni.cz/UK-357.html se základními informacemi.  

Možnosti fakultního dofinancování Fondu mobility (který poskytuje jen část prostředků) je 

potřeba hledat zejména v grantových prostředcích, případně z prostředků pracovišť, částečně je 

možno se také obracet na Prvouk v rámci jeho prostředků na cesty a hosty.  

d) Proděkan sekce seznámil kolegium s tím, že do soutěže o „Výroční cenu Nadačního fondu 

Bernarda Bolzana o nejlepší vědeckou práci v matematice za rok 2014“, 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm,  došly k datu uzávěrky 30. 9. 2014 tři přihlášky. 

V jednom případě jde o soubor dvou prací jednoho autora, ve dvou případech vždy o jednu 

práci daného autora. Proděkan zajistí recenze všech prací a nejpozději do konce října poskytne 

vše členům kolegia sekce tak, aby KMS mohlo na své schůzi 13. 11. doporučit správní radě 

Nadačního fondu udělení ceny. 

 

 

3. Studijní problematika 

 

a) Proděkan sekce informoval o současném stavu projednávání novely vysokoškolského zákona. 

Poslední znění nemá k dispozici ani vedení fakulty ani vedení UK, podle sdělení od třetích osob 

http://www.math.cas.cz/documents/pozvanka_panel_ERC.pdf
http://www.cuni.cz/UK-357.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm
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v něm však stále figuruje zrušení oborů a jejich nahrazení programy. Došlo údajně pouze 

k relaxaci termínů v rámci přechodného období.  

b) V zimním semestru tohoto akademického roku bude natáčena přednáška NMAF051 

Matematická analýza 1 (pro fyziky) doc. M. Pokorného (MÚ UK). Proděkan mu děkuje za 

ochotu podstoupit tuto ne zcela příjemnou proceduru. 

c) Na cenu děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci se na fakultě sešlo dohromady 

celkem 19 návrhů, což je rekordní počet.  

d) Proděkan sekce seznámil s plánovanou transformací RDSO. Podle rozhodnutí vedení MFF 

UK je potřeba do 5. 11. navrhnout složení nové oborové rady, která by měla mít cca 15 členů 

(místo současných více než 100). Proděkan již z pozice předsedy oborové rady za tím účelem 

svolal schůzku garantů doktorských oborů a předsedů RDSO, a to na 16. 10. 2014 od 14:15. 

Dalším krokem v transformaci bude poté změna ve složení RDSO, jejichž předsedy se stanou 

garanti jednotlivých oborů doktorského studia.  To je potřeba učinit nejdéle do 30. 9. 2015, v 

souladu s přechodným obdobím, které je specifikováno ve Směrnici děkana 7/2014, 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm. Přitom dojde také k zániku komisí K ve 

formě, ve které jsou známy nyní. 

e) Dne 24. 10. 2014 proběhne ve 14:00 hod. v K1 setkání se studijními proděkany F. Chmelíkem a 

P. Kolmanem v rámci nepravidelného semináře matematické sekce „Povídání o učení“, viz též 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/Povidani/. 

f) Proděkan Rokyta informoval o tom, že doc. Z. Šír požádal o uvolnění z funkce sekčního 

koordinátora propagace a současně doporučil do této pozice dr. P. Surynkovou, která s tímto 

projevila souhlas. Členové KMS tuto změnu schválili. Proděkan na základě toho učiní příslušné 

formální kroky. M. Kulich doporučil v souvislosti s touto změnou kooptovat dr. Surynkovou do 

Pedagogické rady matematické sekce, s čímž členové KMS rovněž souhlasili. Proděkan 

uvědomí garanta programu matematika P. Kaplického. 

g) Členové KMS diskutovali o projektu KREDO i o otázkách, které jsou členům vedení MFF 

kladeny z rektorátu v rámci tohoto projektu. Jednou z nich je i dotaz, jaké jsou naše zkušenosti 

se strukturou studia Bc.+Nmgr.= 2+3 roky. Proděkan konstatoval, že není zcela jasné, jestli 

odpovědi na položené otázky budou mít nějaký faktický vliv na skutečnou změnu. V krátké 

diskusi se členové KMS shodli na tom, že vše by si vyžádalo diskusi delší a podrobnou. Tato by 

však měla svou relevanci až po vyjasnění situace kolem znění nového vysokoškolského zákona.  

 

 

4. Provoz a rozvoj 

 

a) Klimatizace: Proděkan sekce seznámil se současným stavem výběrového řízení na klimatizaci 

budovy v Karlíně. V této chvíli není ještě stále jisté, jak dopadne rozhodování ÚOHS, podle 

některých náznaků však není vyloučeno, že k němu dojde v relativně krátké době. S ohledem na 

to je potřeba si s předstihem rozmyslet, jak bychom zareagovali v případě, že by ÚOHS nám dal 

za pravdu. Zda snahou zahájit stavbu ještě letos i s rizikem nekomfortu při výuce a provozu 

budovy nebo zda odložit celou realizaci až na příští léto s rizikem ztráty garance ceny či 

možného opakování výběrového řízení se všemi jeho obtížemi. KMS se této otázce bude 

intenzivně věnovat zejména v diskusi per rollam. 

Stalo se po KMS: V diskusi per rollam převládl názor, že přijatelným kompromisem by bylo 

zahájení prací ještě letos, pokud se to ukáže jako nutné, ale pouze vně budovy, případně nejvýše 

v suterénu, s tím, že by se vedení fakulty mělo pokusit vyjednat s vítěznou firmou podmínky, 

které by co nejméně zatížily chod semestru (i s úvahami o pracích konaných mimo standardní 

pracovní dobu). Proděkan se ve středu 15. 10. sejde s vedoucím správy budov Ing. Novákem, 

proděkanem pro rozvoj L. Skrbkem a projektantem klimatizace, a to u nás, v karlínské budově, 

aby zvážili všechny možnosti.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer07.htm
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/Povidani/
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b) Dále proděkan sekce seznámil se stavem plánu na rekonstrukci počítačové učebny K11 - jejího 

vybavení novými počítači. Vše je nyní ve stádiu zpracovávání projektu, který jsme na toto 

získali, úředním aparátem rektorátu resp. ministerstva.  

c) Proděkan pro rozvoj Z. Němeček rezignoval na svou funkci ke dni 30. 9. 2014, jak oznámil už 

při svém nástupu do funkce před dvěma lety. Novým proděkanem pro rozvoj se stal prof. RNDr. 

Ladislav Skrbek, DrSc., bývalý vedoucí katedry fyziky nízkých teplot.  

d) Proděkan sekce dále informoval o úvahách upravit některou z poslucháren K4 nebo K5 tak, aby 

mohla sloužit jako druhá počítačová učebna. Vše závisí i na vývoji finanční situace (klimatizace 

aj.). Proděkan již zahájil předběžná jednání s dr. Ulrychem. V této souvislosti upozornil J. Rataj 

na špatnou akustiku v těchto posluchárnách. Proděkan slíbil, že prověří možnosti podobné 

akustické úpravy, k jaké už v minulosti došlo v posluchárnách K2 a K3. 

 

5. Různé 

 

a) Proděkan sekce připomněl termín 30. 10. na vkládání informací o akcích pořádaných pracovišti 

sekce v roce 2015 na příslušné místo na sekčním webu, alespoň pro ty akce, které již mají své 

webovské stránky.  

b) Dne 27. 1. 2015 proběhne první společná tzv. Jedna noc s informatikou a matematikou, a to 

v budově na Malostranském náměstí.  

c) J. Tůma poskytl základní informaci o plánovaném novém oboru NMgr. studia zaměřeného na 

nové aplikace matematiky. 

d) J. Robová se dotázala na možnosti propagace studia učitelství na DOD. Proděkan ji odkázal na 

doc. M. Cieslara, který je koordinátorem dopoledního programu v Národním domě na 

Vinohradech, resp. na dr. V. Žáka, který koordinuje odpolední program učitelských oborů, příp. 

na doc. J. Felcmana, který je koordinátorem odpoledního programu oboru Matematika na Malé 

Straně. 

e) Proděkan sekce informoval o tom, že inzeráty na nové pozice na MFF UK vyjdou v tisku 

s největší pravděpodobností v týdnu od 13. 10. do 17.10. 

Stalo se po KMS: inzeráty byly zveřejněny na úřední desce MFF UK dne 16. 10. 2014, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20141015.htm, současně vyjdou v deníku Lidové noviny 

v příloze Akademie dne 21. 10. 2014. Uzávěrka přihlášek je 19. 11. 2014 v 16:00.  

 

 

 

Schůze byla ukončena v 16:00.  

Zapsal: J. Tůma 

Doplnil: M. Rokyta 

Schváleno KMS:   16. 10. 2014 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20141015.htm

