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Zápis č. 8 ze schůze Kolegia matematické sekce 

15. května 2014 
 

 

Přítomni:  M. Rokyta, A. Drápal, V. Dolejší, M. Kulich, B. Opic, J. Rataj, J. Robová  

Hosté:   J. Bečvář, T. Cipra 

 

Schůze byla zahájena ve 14:00 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto 

schůzí. Příští schůze (poslední v tomto semestru) se bude konat mimořádně v pátek 20. 6. 2014 

(hodina bude upřesněna až po 4. 6., po projednání návrhů na nové vedoucí pracovišť na VR MFF UK, 

a podle časových možností těchto nových vedoucích pracovišť, kteří by se měli schůze KMS již jako 

hosté zúčastnit), a to opět v seminární místnosti KMA. 

 

1. Poděkování 

M. Rokyta na začátku schůze poděkoval:  

 V. Dolejšímu a A. Drápalovi za práci, kterou vykonali ve funkcích vedoucích kateder 

v uplynulém období, s ohledem na to, že zmínění pánové již znovu nekandidují na místa 

vedoucích, která tedy opouštějí 30. 6. t. r. 

 

 M. Kulichovi a J. Bečvářovi za práci, kterou vykonali ve funkcích garantů programů resp. 

oborů bakalářského a magisterského studia. Dne 26. 4. 2014 byli jmenováni jejich nástupci P. 

Kaplický (garant bakalářského i magisterského studijního programu Matematika), J. Robová 

(garant všech učitelských oborů, bakalářských i magisterských, s výjimkou těch, které 

souvisejí s deskriptivní geometrií) a Z. Šír (garant všech učitelských oborů, bakalářských i 

magisterských, které souvisejí s deskriptivní geometrií). 

 

2. Věda a výzkum 

a) Od příštího roku budou věda a výzkum hodnoceny podle Metodiky 2013, jejíž součástí je i 

hodnocení excelentních publikací. Podle informace z RUK provede předběžný výběr těchto 

výsledků cca 20. května rektorát UK, a zašle ho fakultám. Do 20. 6. 2014 pak RUK očekává 

z úrovně fakult upřesnění tohoto seznamu. Ke každému výsledku - těch, které vybere RUK i 

těch, které doplní fakulta – musí fakulta napsat krátké zdůvodnění excelentnosti, a proč jej 

fakulta zařazuje do toho kterého panelu. 

 

b) Proděkan M. Rokyta obdržel 6 návrhů na hostující profesory (2+2 návrhy z KPMS, 2 společné 

návrhy z KMA a MÚ UK).  

Stalo se po KMS:  M. Rokyta vyzval na základě informace od děkana vedoucí odpovídajících 

pracovišť, aby připravili návrhy na jmenování hostujících profesorů podle Metodiky a 

s pomocí formulářů, které jsou k dispozici na stránce: http://www.cuni.cz/UK-1072.html. 

         Termín:  15. 6. 2014 

 

c) UK připravuje stanovisko směrem ke grantové agentuře ČR, ve kterém je připravena 

zpochybnit stávající úplný zákaz pořízení a financování údržby jakýchkoli přístrojů a zařízení 

z oblasti IT. Očekává se, že tento zákaz bude ze stany GAČR v dohledné době přehodnocen. 

 

d) Byla vyhlášena výzva k podávání návrhů projektů česko-francouzské spolupráce (aktivita 

MOBILITY): interní termín MFF je stanoven na 24. 7. 2014. Podle informací OVZS lze 

očekávat postupné vyhlášení dalších aktivit MOBILITY; nelze bohužel vyloučit, že termíny 

pro podání těchto aplikací budou spadat do prázdninového období.  

http://www.cuni.cz/UK-1072.html
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e) Cca k 30. 5. 2014 bude vyhlášena soutěž na místa univerzitních postdoků (očekává se však 

vypsání jen cca 11 pozic na celé UK). Podrobnosti k harmonogramu lze nalézt na stránce 

http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4. 

 

f) Příští rok bude s největší pravděpodobností vyhlášeno další kolo projektů UNCE (tuto 

informaci sdělil ústně na zasedání VR MFF UK prorektor Konvalinka).  

 

g) M. Rokyta informoval o kauze časopisu CEJM (Central European Journal of Mathematics), 

jehož vydavatel De Gruyter (bez konzultace s Editorial Board časopisu) převedl časopis 

CEJM pod režim „Open Access“. Způsob jednání i nejasné finanční nároky pro autory vedly 

významnou většinu redaktorů a členů Editorial Advisory Board k myšlence založit nový 

časopis s názvem European Journal of Mathematics, jehož vydávání by se mělo ujmout 

nakladatelství Springer. 

 

3. Organizační záležitosti 

a) Děkan fakulty vydal dne 13. května 2014 Směrnici č. 3/2014 „Opatřeni k harmonogramu 

akademického roku 2014/2015“, http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/. Akademický rok i 

výuka v něm začínají ve středu 1. 10. 2014. 

 

b) Došlo ke změně statutu soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší 

bakalářskou a diplomovou práci (viz Směrnice děkana č. 2/2014 na adrese 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm). 

 

c) Rektor UK očekává do 30. 6. 2014 připomínky k vnitřním předpisům UK; během léta 

proběhne celkové zhodnocení těchto předpisů a na podzim budou předloženy návrhy na jejich 

novelizaci. Vedení MFF UK má zájem například na úpravách znění Řádu výběrového řízení 

UK v Praze. 

 

d) Došlo (dochází) již k úpravám některých předpisů, které nesnesly odkladu, takovou je 

například změna Opatření rektora č. 9/2014, týkající se habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem: nový výnos je účinný od 5. 5. 2014. Viz: http://www.cuni.cz/UK-

5750.html. Aktuálně dochází k dílčí změně přílohy č. 2 Statutu UK, viz 

http://www.cuni.cz/UK-5738.html, dílčí změně Grantového řádu UK, viz 

http://www.cuni.cz/UK-5739.html, a dílčí změně Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, viz 

http://www.cuni.cz/UK-5740.html. 

 

4. Studijní záležitosti 

a) Připravuje se nový Stipendijní řád MFF UK, zejména jde o změny v oblasti prospěchového 

stipendia. To by měli dostat všichni studenti, jejichž průměrný prospěch se bude nalézat v 

předem definovaných mezích (výše stipendia bude odstupňovaná).  

 

b) Ve stadiu těsně před realizací je také zavedení stipendia pro doktorandy za oborově 

významnou publikaci, které má doplnit stipendium za složení doktorské zkoušky a stipendium 

za složení zkoušky z angličtiny. 

 

5. Karlínské záležitosti 

 
a) K datu uzávěrky přihlášek na WDS se přihlásilo 28 studentů a studentek. Na stránce 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/ucastnici.php lze nalézt jejich seznam a také 

program matematického WDS. 

http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm
http://www.cuni.cz/UK-5750.html
http://www.cuni.cz/UK-5750.html
http://www.cuni.cz/UK-5738.html
http://www.cuni.cz/UK-5739.html
http://www.cuni.cz/UK-5740.html
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/ucastnici.php
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b) Do soutěže na vybudování klimatizace v karlínské budově se přihlásil dvojciferný počet firem. 

Dne 27. 5. 2014 dojde k tzv. otevírání obálek s nabídkami těchto firem, kterého se zúčastní 

prod. Rokyta.  

 

6. Různé 

 Byly diskutovány tyto otázky: 

 Jak pokročily práce na zabezpečení 4. patra: akce je ve stadiu cenové nabídky. 

 

 Evidence bývalých pracovníků MS na webových stránkách MS: pokud bude ze strany 

pracovišť vůle udržovat aktuálním seznam svých bývalých pracovníků na stránkách 

sekce, bude mít smysl tento zavést; v opačném případě lze zvážit, zda takový seznam 

nemají udržovat na svých stránkách ta pracoviště, která jej chtějí mít.  

 

 Využívání platebních fakultních karet: optimální je mít na pracovišti jednu fakultní 

platební kartu (např. psanou na vedoucího pracoviště), kterou by při platbách 

využívali pracovníci daného pracoviště. 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 15:30 hod. 

Zapsal:  B. Opic 

Doplnil:  M. Rokyta 

Schváleno KMS: 26. 5. 2014 


