Zápis č. 10 ze schůze Kolegia matematické sekce
18. června 2015
Přítomni:
J. Tůma

M. Rokyta, V. Dolejší (za P. Knoblocha), M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová,

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto
schůzí. Následující schůze se (v případě potřeby) uskuteční 24. září 2015 od 14:00, a to opět v
seminární místnosti KMA.

1. Provoz a rozvoj
a) V letošním plánu na instalaci klimatizace není spojovací chodba v podkroví mezi křídly budovy
směřujícími do Sokolovské a do Pobřežní. Proděkan Rokyta bude jednat s proděkanem pro rozvoj
a vedoucím správy budov o dodatečné instalaci klimatizace v této chodbě během první poloviny
roku 2016.
Stalo se po KMS: Jednání s Ing. Novákem (vedoucí správy budov), M. Olšinovou a proděkanem
pro rozvoj Skrbkem proběhlo 22. června ráno. Bylo konstatováno, že (také díky loňskému odvolání
jedné z firem proti výsledku výběrového řízení a následnímu rozhodnutí ÚOHS) bylo potřeba
v této etapě realizovat tu část klimatizace, která odpovídá původnímu vysoutěženému návrhu. Jak
Ing. Novák tak proděkan Skrbek přislíbili, že povedou jednání, která by měla vést k tomu, aby se
v nejkratší možné době dokončila klimatizace v karlínské budově podle dohody z dubna 2014 (tj.
klimatizovány pracovny s okny do Sokolovské, celé podkroví, a pracovny s okny do dvora na jih či
na východ).
b) Do posluchárny K1 bude instalován nový stůl z masivu a s deskou z umělého kamene, předtím
bude vyměněna podlahová krytina v přední části (tj. u tabule - výměna podlahové krytiny v celém
zbytku posluchárny je v plánu na příští rok). Na těle stolu budou vyvedeny zásuvky 220V a
konektory VGA, HDMI a USB. Akce bude částečně financována správou budov a částečně z
prostředků sekce, ušetřených díky nižší vysoutěžené ceně akustické úpravy karlínských
poslucháren.
c) Kolegium diskutovalo o budoucím využití nově rekonstruovaných prostor v suterénu. Vznikne
tam cca 15–20 pracovních míst, z toho 3–4 by mohli obsadit postdoci, zbytek by byl sdílen mezi
doktorandy. Tyto prostory budou zařízeny nábytkem a počítačovou technikou z prostředků sekce v
průběhu září (setkání s architektem, který prostory navrhne, je 25. 6.). Proděkan Rokyta vyzval
vedoucí pracovišť o odhad počtu aktivních doktorandů a počtu existujících míst pro doktorandy na
každém z pracovišť.
Termín: 20. 9. 2015
d) Proděkan Rokyta na základě pověření děkana požádal vedoucí pracovišť, aby mu do rána dne
30. 6. předložili plány dovolených všech zaměstnanců na léto 2015. Z plánů musí být patrné, že
vyčerpání celé dovolené do konce roku 2015 je u všech pracovníků reálné.
e) Z RUK přišel dotaz, zdali se MFF nechce vzdát alespoň části budoucích hostinských pokojů v
Petrské, k nimž by podle předchozího ujednání měla mít MFF (potažmo matematická sekce)
přednostní rezervační právo. Sekce nestojí o to, aby se toto ujednání měnilo.
Stalo se po KMS: kolegium děkana dne 22. 6. 2015 podpořilo stanovisko KMS.
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f) Dne 1. 6. 2015 nabyl účinnosti novelizovaný organizační řád MFF, jehož důsledkem je mj.
transformace Kabinetu jazykové přípravy na Katedru jazykové přípravy. Vedením katedry JP byla
do konce roku 2015 pověřena A. Křepinská s tím, že na podzim bude vypsáno výběrové řízení na
místo vedoucí/ho KJP.
g) Ze dvora v Karlíně byla nedávno ukradena dvě kola. Kolegium diskutovalo o možných opatřeních
pro zabránění krádežím kol a shodlo se na tom, že vrátní by měli otevírat průjezd do ulice teprve
poté, co se přesvědčí, že kolo si odváží jeho právoplatný majitel (zaměstnanec nebo student MFF
UK).

2. Studijní problematika
a) Od 1. 7. vstupuje v platnost aktualizovaný předpis o postgraduálním studiu. Proděkan Rokyta
informoval o změnách oborové garanty doktorských oborů, předsedy RDSO i vedoucí pracovišť.
Probíhá jednání o převedení studentů z oborů 4M5 a 4M7, jimž končí akreditace k 31. 12. 2015,
do oboru 4M9 (k datu ukončení akreditace).
Stalo se po KMS: M. Rokyta jednal v pondělí 22. 6. se studijním proděkanem Chmelíkem a byl
ujištěn, že všichni studenti oborů 4M5 a 4M7 budou převedeni do oboru 4M9 (ke dni, který
následuje po dnu ukončení akreditace, tj. k 1. 1. 2016), a to „automaticky“. Prod. Chmelík sdělí
Ing. Rejnušové, aby uvědomila o tomto vývoji všechny studenty, tj. i ty, kteří už si podali žádost o
převod k 1. 10. 2015. Student bude mít možnost, pokud si to z nějakých důvodů explicite přeje,
trvat na svém převedení do 4M9 už k 1. 10. 2015.
b) Rigorózní komise některých oborů budou vyžadovat personální rekonstrukci. Rigorózní řízení je
vázáno na magisterskou akreditaci, návrhy na jmenování komisí jsou v kompetenci příslušných
oborových garantů. Sekce se k této otázce vrátí na podzim, kdy bude provedena rekonstrukce
všech rigorózních komisí.
c) Na stránce pro uchazeče o bakalářské studium byly zveřejněny doporučené vstupní znalosti pro
program Matematika shrnující znalosti z matematiky, které by začínající bakalářský student měl
ze střední školy ovládat.
d) Fyzikální sekce zvažuje znovuzavedení přijímacích zkoušek na bakalářský studijní program
Fyzika, a to pouze z matematiky. Součástí tohoto procesu bude také jednání o složení skupiny,
která příklady k přijímací zkoušce připravuje. Skupina by měla být rozšířena o zástupce fyzikální
sekce. Prod. Kolman stojí o to, aby příklady pro přijímací zkoušku z matematiky byly jednotné
pro všechny tři odborné programy.
Stalo se po KMS: AS MFF UK schválil dne 24. 6. 2015 dokument Podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2016/17, ve kterém je explicite zakotveno, že i na bakalářský program Fyzika se
konají přijímací zkoušky, a to z matematiky. Skupinu, která připravuje příklady pro přijímací
zkoušky, bude potřeba doplnit o zástupce fyzikální sekce.
e) Předběžné výsledky přijímacích zkoušek na bakalářské studium: Matematika (včetně učitelství)
284 pozvaných (vloni 391), 235 přišlo (vloni 301), 151 bylo úspěšných (vloni 208), dalších 352
má zkoušku odpuštěnou (vloni 298). Vloni se zapsalo 274 studentů matematiky (včetně učitelství),
což je cca 40% ze všech podaných přihlášek (vloni 689, letos 636). Při použití stejné konstanty lze
učinit hrubý odhad, že by se letos mohlo zapsat 253 studentů matematiky (včetně učitelství). Pro
informaci: Informatika 235 pozvaných, 136 přišlo, 83 bylo úspěšných, dalších 232 má zkoušku
odpuštěnou. Bioinformatika 29 přišlo, 14 úspěšných. Na fyzice má 495 uchazečů zkoušku
odpuštěnou.
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f) Jsou k dispozici předběžné výsledky ankety za letní semestr, jejich oficiální zveřejnění je vázáno
jednak na vypořádání připomínek členů komise pro anketu, jednak na verifikaci pana děkana.
Odhaduje se, že výsledky budou oficiálně zveřejněny v řádu malých týdnů.
g) Pokud v knihovně není dostatek skript pro nějaký předmět, lze požádat paní Cibulkovou o jejich
dokoupení.

3. Personální záležitosti
a) Antonín Slavík byl s platností od 1. 6. 2015 jmenován docentem. Konkurs na místo docenta na
KDM bude vypsán v podzimním termínu.
b) Na matematické sekci se konala v jarním termínu čtyři výběrová řízení. Na volná místa byli přijati
následující pracovníci: Václav Kozmík na místo odborného asistenta v oboru ekonometrie na
KPMS, Jan Večeř na místo docenta v oboru finanční matematika na KPMS, Marek Cúth na místo
odborného asistenta v oboru matematická analýza na KMA, Miroslav Tůma na místo profesora na
KNM.

4. Různé
a) Jan Rataj upozornil, že ne všechny požadavky na Správu budov podané katedrami cestou přes
proděkana sekce na rok 2015 byly zahrnuty do plánu prací. Katedry přitom nevědí, které z nich
byly schváleny a které nikoli, a z jakého důvodu. Kolegium sekce vyzývá k lepší komunikaci mezi
Správou budov a pracovišti.
b) Schůzka Pedagogické rady v pondělí 15. 6. byla věnována způsobu zkoušení v předmětech
Matematická analýza 1 a Lineární algebra a geometrie 1.

Schůze byla ukončena v 15:45.
Zapsal: M. Kulich
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 29. 6. 2015
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