
1 
 

Zápis č. 9 ze schůze Kolegia matematické sekce 

20. června 2014 
 

 

 

Přítomni:  M. Rokyta, P. Knobloch (zástupce V. Dolejšího), M. Kulich, B. Opic, J. Rataj,  

  J. Robová  

Hosté:   T. Cipra, J. Tůma 

 

Schůze byla zahájena v 9:30 hod. Zápis z minulé schůze byl schválen v čase mezi minulou a touto 

schůzí. Příští schůze (první po prázdninách) byla svolána na čtvrtek 11. 9. 2014 v 16:00, a to opět 

v seminární místnosti KMA, s tím, že se uskuteční jen tehdy, bude-li k projednání dostatek agendy. 

Proděkan upřesní konání či nekonání schůze začátkem září. 

 

1. Informace proděkana sekce 

a) Společnost RSJ projevila zájem o spolupráci s MFF UK při podpoře konferencí, škol a 

workshopů spolupořádaných MFF UK, a to formou sponzoringu. Proděkan jednal s pány 

Antonem Tyutinem a Jakubem Petráskem (zástupci RSJ). Všichni tři zmínění se shodli na 

tom, že jejich společným cílem je dlouhodobější a veřejně prezentovaná spolupráce RSJ a 

matematické sekce při sponzoringu vybraných akcí. RSJ bude (na doporučení z MFF) vybírat 

akce, na jejichž financování se bude podílet. Základem těchto mechanismů má být 

transparentní seznam konferencí a škol. Technická realizace tohoto požadavku ze strany sekce 

je již připravena (Ing. Richter připravil webovský formulář, umožňující vkládání sekčních 

akcí). Další jednání se zástupci RSJ proběhnou cca v říjnu, do té doby by měl být na stránce 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2  seznam všech akcí, usilujících o tuto 

podporu. Proděkan vyzval vedoucí pracovišť, aby určili zodpovědnou osobu, která obdrží od 

J. Richtera administrativní přístup na stránku. Proděkan vyslovil přání, aby stránka sloužila 

nejen pro účely sponzoringu ze strany RSJ, ale i jako informativní stránka o akcích sekce pro 

celou karlínskou komunitu. 

Termín určení zodpovědných osob z pracovišť:      do 31. 8. 2014 

Termín vložení v dané chvíli známých akcí:      do 30. 9. 2014 

b) Po jednání s informatickou sekcí došlo k dohodě o tom, že po několik let konaná „Jedna noc 

s informatikou“ se bude v příštím akademickém roce konat jako společná akce obou sekcí pod 

názvem „Jedna noc s matematikou a informatikou“. Akce proběhne 27. 1. 2015 odpoledne a 

večer v budově MFF na Malostranském náměstí. Organizačně akci zajistí koordinátoři 

propagačních akcí sekce informatické (M. Děcký) a matematické (Z. Šír).  

c) Výběrové řízení na zhotovitele klimatizace v karlínské budově dosud nebylo kvůli formálním 

postupům a předepsaným lhůtám ukončeno; v důsledku se očekává opoždění počátku prací, 

které započnou až počátkem července. Podmínkou pro zhotovitele zůstává dokončení 

klimatizace do konce srpna. Aktuální informace bude proděkan zveřejňovat na své stránce. 

d) Do konkursu na místa „fakultních postdoků“ na matematickou sekci se přihlásili tři kandidáti 

(na pozici vypsanou a kofinancovanou MÚUK), dva byli vyřazeni z důvodu nesplnění 

požadavků, kladených na tuto pozici. O dalším postupu ohledně jediného zbylého kandidáta 

rozhodne výběrová komise (ve složení proděkan sekce, ředitel MÚUK a odborný garant 

vypisované pozice) do 30. 6. 2014. 

e) Proděkan M. Rokyta obdržel dva návrhy (dvě témata) na vypsání míst „univerzitních 

postdoků“, a to od J. Krajíčka a J. Málka. Oba návrhy budou předány Kolegiu děkana 

k dalšímu zprocesování. KMS bere informaci se souhlasem na vědomí. Postdoka z větší části 

financuje UK, kofinancování těchto postdoků zajistí příslušné pracoviště. 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2
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f) Kolegiu děkana budou rovněž postoupeny čtyři návrhy na jmenování hostujících profesorů 

UK, jde o tyto profesory: Andrea Cianchi (Firenze), Willi Jäger (Heidelberg), Eva Vedel 

Jensen (Aarhus), Rudolf  Beran (Davis). 

g) Na RUK vzniklo „Evropské centrum“ v čele s  prof. PhDr. Lenkou Rovnou, CSc., 

prorektorkou pro evropskou problematiku. Podle úvodní prezentace této nové administrativní 

jednotky rektorátu, kterou vyslechl proděkan sekce na setkání s představiteli rektorátu dne 16. 

6., jsou její cíle charakterizovány takto: 

 posílení UK jako „Research University“ 

 propojení zástupců jednotlivých fakult ke sdílení zkušeností 

 povzbuzení a pomoc fakultám při podávání grantů 

 vytvoření harmonogramu podávání grantů, jejich databáze a jednoduššího manuálu 

h) Proděkan oznámil, že prof. Z. Strakoš rezignoval k 30. 6. na členství v Radě Prvouku MS. 

Jeho nástupce v Radě navrhne po konzultacích s členy Rady koordinátor, jeho nominaci musí 

schválit vědecká rada MFF UK a poté tzv. „podléhá posouzení prorektora pro tvůrčí a ediční 

činnost“ (viz http://www.cuni.cz/UK-4189.html).  

i) S obtížemi a administrativními komplikacemi se rozjíždí první ročník hodnocení excelentních 

publikací v rámci II. pilíře Metodiky 2013. Pokyny k administraci, zejména z úrovně MŠMT, 

byly poměrně turbulentní a nepříliš uživatelsky vstřícné. Je otázkou, jestli komplikované 

pojetí této nové administrativy vyváží potenciální výhody hodnocení excelence pomocí peer 

review.  

 

 

2. Výběrová řízení na matematické sekci 

KMS rozhodlo o návrhu na vypsání následujících výběrových řízení (s nástupem od 1. 1. 2015): 

a) docent v oboru matematická statistika (pracoviště: KPMS) 

b) docent v oboru algebra (pracoviště: KA) 

c) odborný asistent v oboru teorie pravděpodobnosti (pracoviště: KPMS) 

d) odborný asistent v oboru matematická statistika (pracoviště: KPMS) 

e) odborný asistent v oboru matematická logika (pracoviště: KA) 

U všech těchto konkursů na místa s nástupem od 1. 1. 2015 je žádoucí, aby inzeráty byly zveřejněny 

na stránkách MFF UK co nejdříve; zajistí sekční proděkan. 

 

3. Prodlužování smluv pracovníků sekce 

KMS rozhodlo o návrzích na prodloužení pracovních poměrů. Ve dvou případech doporučilo 

prodloužit smlouvu odborného asistenta, ve třech dalších případech doporučilo prodloužení smlouvy 

doplnit změnou pracovního místa (odborný lektor, vědecký pracovník). Dále kolegium doporučilo 

prodloužit jednu docentskou a 6 profesorských smluv a změnu jedné profesorské smlouvy na smlouvu 

na místo vědeckého pracovníka. V osmi případech z výše uvedených 13 kolegium konstatovalo, že jde 

o poslední smlouvu, která je s daným pracovníkem uzavírána. 

 

4. Různé 

a) J. Robová, J. Rataj: dotaz na zabezpečení 4. patra. Vedoucí dotčených kateder nadále preferují 

výměnu dveří se čtečkou ve 3. patře a pokusí se dojednat se správou budov hledání výhodnější 

nabídky na dodávku. Otázka financování bude konkrétně dořešena po prázdninách. 

http://www.cuni.cz/UK-4189.html
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b) M. Kulich: KPMS přijala novou sekretářku na 0,75 úvazku. Při té příležitosti M. Kulich 

oznámil, že na inzerát se přihlásilo více než 100 uchazečů, z nichž přes 20 bylo vysoce 

kvalifikovaných. 

c) J. Rataj učinil dotaz na výsledek soutěže o cenu děkana za nejlepší monografii a učebnici MFF 

UK – proděkan oznámil, že výsledek již byl vyhlášen a je k dohledání na webu MFF. M. 

Rokyta zaurguje navrácení publikací. 

d) J. Rataj poskytl informace o inzerátu na místo technického redaktora CMUC (0,5 úvazek, 

nástup 1. 9. 2014), J. Rataj vyzval k dalšímu šíření informace o tomto místě. 

e) M. Rokyta připomněl, že do 30. 6. by uvítal informace o dosažitelnosti zástupců pracovišť 

v letních měsících. 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 13:15 hod.  

Zapsal:  J. Rataj 

Doplnil:  M. Rokyta 

Schváleno KMS:  24. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 


