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                         Zápis č. 5 ze schůze Kolegia matematické sekce  

                                                21. února 2013  

 
 

Přítomni: M. Rokyta, J. Bečvář, T. Cipra, V. Dolejší (do 16:00), A. Drápal (do 17:00), B. Opic,  

J. Rataj.  

 

Schůze byla zahájena v 14:30. Zápis z minulé schůze byl schválen mailem v čase mezi minulou a 

touto schůzí. Příští schůze bude ve čtvrtek 21. března 2013 v 14:30 v seminární místnosti KMA.  

 

 

Rozpočet MS:  

 

1) KMS diskutovalo principy konstrukce rozpočtu MS pro rok 2013. Proděkan seznámil členy 

KMS s návrhem drobných korekcí rozpočtu proti předchozím letům. Relativně dlouhá  

diskuse nebyla na tomto KMS uzavřena, stane se tak na příštím KMS. 

 

2) Byl mírně modifikován dokument „Systém hodnocení pracovišť MS podle výkonu“, zejména 

v souvislosti s tím, že na MS již není výzkumný záměr. Modifikovaný dokument je přílohou 

k tomuto zápisu. 

 

3) Vedoucí pracovišť MS dodají do 11. 3. 2013 proděkanovi sekce podklady pro hodnocení 

pracovišť podle bodu 5 včetně separátů (viz dokument zmíněný v předchozím bodu). 

 

 

Sdělení proděkana:  

 

Věda a výzkum 

 

4) Na MS pokračují i v letošním roce 2 projekty PRVOUK, a sice P47 (matematický) a P15 

(didaktický). Proděkan Rokyta informoval členy KMS, že pro dělení financí mezi nimi 
použije stejné schéma jako v loňském roce. 

 

5)  GAČR letos vyhlásí soutěž Centra excelence v základním výzkumu. 

 

6) Byla podána základní informace o projektu Horizont 2020, který od příštího roku nahradí 

Rámcové programy (RP – v současnosti běží 7. RP). Do 6. 3. se hledají experti do poradních 

skupin programu Horizont 2020. Podrobněji viz zápis ze 14. schůze KD ze dne 6. 2. 2013, bod 
1f). 

 

7) Informace o cenách:   

a) KD schválilo nominaci monografie  

J. Krajíček: Forcing with random variables and proof complexity, London 

Mathematical Society Lecture Note Series, No. 382, Cambridge University 

Press, (2011), 264pp. ISBN-13: 9780521154338.   

do tzv. „Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze“ (podle 

opatření rektora 3/2011, http://www.cuni.cz/UK-3695). 

b)  Již dříve byla KD schválena nominace dvou publikací matematické sekce na „Cenu 

rektora za nejlepší publikace, učebnice a skripta roku Univerzity Karlovy v oborech 

přírodovědných a matematicko-fyzikálních“ (její statut viz 

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena ) – dále jen Cena „R“. Šlo o 

monografii  

http://www.cuni.cz/UK-3695
http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena%20
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T. Cipra, Penze: kvantitativní přistup, 1.vyd., EKOPRESS, Praha 2012, 422 str. 

(http://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=30173) 

a skriptum   

Jurjen Duintjer Tebbens, Iveta Hnětynková, Martin Plešinger, Zdeněk Strakoš, 

Petr Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody). 

Matfyzpress Praha, 1. vydání, 328 str., ISBN 978-80-7378-201-6, duben 2012. 

https://sites.google.com/site/maticovevypocty/home 

http://mathmac.cuni.cz/matfyzpress-analyza-metod-pro-maticove-vypocty/.   

Podle sdělení RUK (které přišlo až po podání nominací na Cenu „R“) existuje nová 

univerzitní cena, „Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku“ (statut viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4261.html), dále jen Cena „J“. Tato cena od letošního roku 

nahrazuje výše zmíněnou Cenu „R“. Protože oznámení této skutečnosti z RUK přišlo 

až po uzávěrce aplikací na Cenu „R“, RUK na dotaz děkanátu MFF všechny nominace 

MFF na Cenu „R“ uznal jako nominace na tuto novou cenu, Cenu „J“. 

 

8) Akademická rada AV ČR schválila dne 19. 2. 2013 smlouvu o zřízení virtuálního Nečasova 

centra. Centrum zahájí činnost 2. 5. 2013 odpoledne slavnostním shromážděním, jehož 

součástí bude i přednáška hostujícího profesora UK, Endre Süliho (Oxford University). 

 

9) Základní občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky), při Ph.D. obhajobách (i těch, konaných na 

Karlově) bude hradit ta sekce, z které pochází obhajující student doktorského studia. 

 

Ekonomické záležitosti 

 

10) Uzavírané Dohody DPČ nebo DPP nemohou obsahovat financování z více finančních zdrojů, 

pro každý zdroj musí být uzavřena samostatná dohoda.  

 

11) Na KD dne 20. 2. 2013 proběhlo jednání o výplatních páskách a byla přislíbena náprava 

nedostatků ve výpisu zdrojů na nich uváděných. 

 

12) Každý zaměstnanec MFF UK, který má s MFF UK uzavřenu pracovní smlouvu, dostane 

zdarma čip, otevírající stejné dveře jako otevírá jeho karta zaměstnance. Případnou ztrátu čipu 

bude třeba neprodleně oznámit, aby došlo k jeho zablokování. Náklady na pořízení náhradního 

čipu ponese zaměstnanec, půjde však o cenu v řádu desítek Kč. 

 

13) Problém odvodů ve výši 35% v jejich rozdělení na sociální a zdravotní pojištění (34%) a 

odvody do FKSP (1%) bude vyřešen jejich odděleným  „rozpočtováním“ ve WEBMAILERu. 

 

14)  Správci zdrojů mohou zadávat studentům stipendia pomocí SISu. Proděkan vyzval 

pracovníky, aby tento způsob udělování stipendií používali co nejčastěji. Jednak odpadá 

papírování a jednak studenti uvidí v SIS u takto zadaných stipendií zdroj, ze kterého 

stipendium pochází. 

 

Provozní záležitosti 

 

15) Ve dvoře budovy MFF v Karlíně bude instalován stojan se stříškou pro zavěšení jízdních kol. 

 

16) Proděkan upozornil na skutečnost, kterou mu připomněla správkyně karlínské budovy paní 

Olšinová, a sice že prostor dvora není určen k celodennímu parkování aut zaměstnanců, ale že 

parkování má být pro zaměstnance omezeno na dobu nezbytnou k nakládání nebo vykládání 

materiálu z vozidla. Viz 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/budovy/kampus/karlin.htm, kde se mj. praví: „Ve 

dvoře je místo pro 3 vozidla hostů či dodavatelských firem.“ 

 

http://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=30173
https://sites.google.com/site/maticovevypocty/home
http://mathmac.cuni.cz/matfyzpress-analyza-metod-pro-maticove-vypocty/
http://www.cuni.cz/UK-4261.html
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/budovy/kampus/karlin.htm
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17) Proděkan seznámil členy KMS s plánem stavebních akcí v budově MFF UK v Karlíně. O tom, 

která položka seznamu bude skutečně realizována, rozhodne mj. i výše fakultě přidělených 

financí na rok 2013. 

 

 

  

Nová budova (pavilon) v Troji (informace z KD) 

 

Předpokládané termíny zahájení a dokončení výstavby nového pavilónu MFF UK (viz Zápis č. 3 ze 

schůze Kolegia matematické sekce ze dne 13. prosince 2012) jsou nereálné, neboť dosud nebyla 

odstraněna stavební uzávěra v místě plánované výstavby. Předpokládaný termín dokončení stavby byl 

posunut na rok 2016.  

 

MS ani FS nemají ohledně nové budovy v Troji žádné požadavky na pracovny. IS přišla 

s požadavkem na umístění některých svých oddělení do alespoň jednoho patra trojské budovy. Tento 

požadavek byl posléze upraven tak, aby zůstalo zachováno patro s posluchárnami, neboť členové KD 

se shodli na tom, že malé posluchárny jsou logickým a takřka nezbytným doplňkem velké 

posluchárny, do Troje plánované. Proděkan MS dále tlumočil trvající zájem MS o sborovnu či 

sborovny a zřízení dětského koutku. Protože uvedené návrhy IS si vyžádají změnu projektové 

dokumentace, bude za tímto účelem zřízena pracovní skupina 

 

Kolegium MS nominovalo do této pracovní skupiny jako svého zástupce proděkana Rokytu. 
 

 

 

schůze skončila v 17:50 

zapsal:  B. Opic  

doplnil: M. Rokyta  

schváleno členy KMS:  26. 2. 2013 


