Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce
29. září 2015
Přítomni:
Hosté:

M. Rokyta, P. Knobloch, M. Kulich, B. Opic, M. Pokorný (12:30-13:00 za J. Rataje),
J. Rataj (13:00-14:15), J. Robová, J. Tůma
M. Zelený (na první bod)

Jednání bylo zahájeno ve 12:30 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto
schůzí. Termíny příštích schůzí byly kolegiem naplánovány na 15. října, 12. listopadu, 10. prosince,
14. ledna a 25. února, vždy od 14:00 hod. Schůze se opět budou konat v seminární místnosti KMA.

1. Statut nakladatelství MatfyzPress
Směrnicí děkana č. 12/2015 (viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer12.htm) je upraven
charakter ediční činnosti MFF UK a jsou vymezeny kompetence zainteresovaných orgánů. Směrnice
nabyla účinnosti 1. 7. 2015. Na KMS byla podána informace o této směrnici (mj. bylo konstatováno,
že v nakladatelství existují dvě edice: odborná a populárně propagační, a že kolegium sekce již nadále
nerozhoduje o tom, jaké publikace budou zařazeny do edičního plánu - podrobněji viz uvedený
odkaz).

2. Stavební úpravy
Proděkan podal informaci o všech stavebních akcích i jiných drobných úpravách v karlínské budově
v letních měsících.
i)
Byla dobudována 1. etapa klimatizace (financovaná z prostředků správy budov), po
zkušebním provozu ve druhé dekádě srpna byl spuštěn ostrý provoz dne 27. 8.
2015.
ii)
Tři místnosti v suterénu pro doktorandy a postdoky (zřízené na náklady správy
budov) byly kompletně zařízeny nábytkem (financovala sekce M), nyní dochází
k jejich osazování počítači (opět financováno z prostředků sekce M). Vzniklo tak
18 nových pracovních míst (8+6+4), která budou v průběhu října dána do
používání. Členové KMS si nové místnosti na závěr schůze prohlédli.
iii) Byla provedena akustická úprava poslucháren K4, K5, K6, K7, K8, K9 a K12
pomocí odrazy pohlcujících panelů (financováno společně z prostředků správy
budov a sekce M). Následná měření ukázala, že délka ozvěny se v průměru
zmenšila 4-5 násobně.
iv) Z finančních prostředků sekce dochází v současné době k přeměně posluchárny K4
v druhou počítačovou karlínskou učebnu.
v)
Byly provedeny úpravy v posluchárně K1 (nové přímé osvětlení tabulí, nový stůl,
nové lino u tabulí, úprava umyvadla).
vi) Ve všech posluchárnách byly umístěny rádiem řízené hodiny a držáky na papírové
ručníky.
KMS děkuje jak pracovníkům karlínského IT oddělení tak správy budov za ochotu i nadstandardní
práci, kterou v průběhu letních měsíců v Karlíně odvedli.
Další etapa instalace klimatizace je plánována na jaro roku 2016, v létě 2016 by pak měla být
dokončena revitalizace posluchárny K1 (nové lino v celé místnosti, obnova lavic, obnova panelů na
zdech, nové podhledy). Plánuje se rovněž vybavit všechny projektory v budově rozhrnaním HDMI.
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3. Místnosti pro doktorandy a postdoky v suterénu
Vedoucí pracovišť diskutovali o rozdělení míst pro doktorandy a postdoky a konstatovali, že by bylo
vhodné, aby všichni doktorandi, kteří se aktivně vyskytují v Karlíně, měli vyhrazený stůl (nikoli nutně
pouze jejich), prostory, kam by si mohli uložit věci, a místnost, ve které by mohli pravidelně pracovat.
Konkrétní rozdělení míst bude upřesněno v průběhu října v souvislosti s uvedením místností do
používání.

4. Konkurzy
KMS navrhlo děkanovi, aby v podzimním termínu vypsal výběrová řízení na 4 místa docentů (3 místa
na KA, 1 místo na KDM).

5. Studijní záležitosti
a) Proděkan M. Rokyta podal informaci o výsledku testů na Albeři. Tyto výsledky zpracoval do
podrobné zprávy, která je veřejně přístupná na http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/, tamtéž
je i podrobná zpráva o následném úvodním kurzu středoškolské matematiky.
b) Proděkan M. Rokyta informoval o počtu zapsaných studentů do bakalářského a navazujícího
magisterského studia na MFF UK. Do prezenčního bakalářského studia na program
Matematika je zapsáno 244 studentů a do navazujícího magisterského studia na program
Matematika je zapsáno 64 studentů (stav k 30. 9. 2015, 11:15 hod.) - jde o čísla včetně
studentů učitelství. Definitivní čísla budou známa cca v půlce října.

c) Bylo připomenuto, že do 30. 9. 2015 mohou předsedové a místopředsedové státních
zkušebních komisí podat proděkanovi Chmelíkovi návrhy do soutěže o nejlepší
bakalářskou a diplomovou práci. Navrhovatelé by měli zaslat kopii návrhů na vědomí
garantům příslušných oborů (programů) a vedoucímu pracoviště.
T: 30. 9. 2015
d) V SISu bylo dokončeno přenastavení rolí (učitel-zkoušející, učitel-zkoušející
s omezenými právy, učitel-cvičící). Proděkan vyzval vedoucí pracovišť, aby
prostřednictvím svých tajemníků zkontrolovali, že všichni učící studenti mají
přiřazenu roli učitel-cvičící. Viz též bod 1a) zápisu ze schůze KMS z 9. 2. 2015:
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2015/Zapis_KMS_c.06_2014-15.pdf.
e) Bylo konstatováno, že v informačních brožurkách o studiu matematiky na MFF jsou
uvedeny nepřesné údaje. Do 14. října 2015 je třeba provést aktualizaci textu těchto
brožurek (zodpovídají vedoucí pracovišť, změny je třeba zaslat proděkanovi MS a
garantu P. Kaplickému).
T: 14. 10. 2015
f) Do konce října 2015 by mělo být aktualizováno složení rigorózních komisí. Příslušné
návrhy zašlou garanti oborů Mgr. studia proděkanovi MS.
T: 31. 10. 2015
6. Různé
a) J. Robová připomenula, že 30. 9. 2015 se konají oslavy 50. výročí založení KDM. Kromě
pracovníků KDM se oslav zúčastní dalších 86 osob.

Schůze byla ukončena v 14:15.
Zapsal: B. Opic
Doplnil: M. Rokyta
Schváleno KMS: 6. 10. 2015

2

