Zápis 04/2013
z 10. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
23. 5. 2013, 12:30-14:30, seminární místnost KMA
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín

Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Josef Málek, Jan Malý,
Luboš Pick,Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj

Omluveni:

Bohdan Maslowski, Jan Krajíček

1. Informace koordinátora
Koordinátor Rokyta poskytl členům Rady některé informace, mající souvislost s vědeckou činností
matematické sekce:




Granty GAČR: z MFF bylo letos podáno 84 žádostí na standardní nebo postdokovské granty,
z toho 50 na fyzikální sekci, 23 na sekci informatické a 11 na sekci matematické, o celkové
požadované částce cca 97 mil. Kč (ročně). MFF rovněž podala 6 žádostí o tzv. „Centra
excelence GAČR“, z toho 4 z fyzikální sekce (hl. řešitelé, bez titulů: Bičák, Davídek, Custers,
Janeček), 1 z informatické sekce (Hajič), a 1 z matematické sekce (Málek). MFF se dále jako
spolunavrhovatel účastní podání 9 dalších žádostí o „Centra excelence“, a to 6 z fyzikální
sekce, 1 z informatické sekce, a 2 z matematické sekce (Jurečková, Drápal). Jde celkově o
poměrně velké počty žádostí, procento úspěšnosti nelze očekávat příliš vysoké.
V soutěži monografií UK obsadili místa, která zaručují finanční ohodnocení, tito pracovníci
MFF UK: 15. místo Pultr, 22. místo Krajíček, 28. místo Mrázová. Všem pracovníkům
blahopřejeme, zejména členu Rady Prvouk P47, prof. Krajíčkovi.

2. Stav prostředků na cestování z Prvouk
Rada schválila předložené žádosti o podporu cest a zvaní hostů z Prvouk a vzala na vědomí, že termín
pro podávání žádostí na druhé pololetí je 31. 5. 2013 (viz též http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/). Stav a
využití prostředků je dobré, do nynější chvíle podané žádosti se pohybují na cca 80% všech prostředků
pro cesty a zvaní hostů alokovaných. Doplnění po schůzi, ze dne 7. 6. 2013: týden po uzávěrce všech
žádostí evidujeme žádosti na úrovni cca 91% alokovaných prostředků.
3. Diskuse o personálním stavu matematické sekce
a) Koordinátor seznámil členy Rady Prvouk s tím, že na matematické sekci jsou aktuálně vypisovány
4 odborné konkursy, vždy s nástupem od 1. 7. 2013. Sedmičlenné konkursní komise, kterým
předsedá proděkan matematické sekce (M. Rokyta) a které mají vždy po dvou zástupcích z řad
členů Rady Prvouk, po dvou z řad vedoucích pracovišť, člena z MÚ AV ČR a člena z ÚTIA, jsou
svolány na 11. 6. 2013. Jde o tato místa:
Katedra matematické analýzy:
•
•

docent v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu.
odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu a topologii.

Matematický ústav Univerzity Karlovy
•

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu a geometrii.
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Katedra didaktiky matematiky
•

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na algebru a deskriptivní geometrii.

b) Koordinátor seznámil členy Rady s aktuální věkovou strukturou stálých zaměstnanců matematické
sekce i s tím, kterým z nich skončí pracovní smlouva k 28. 2. 2014, a odejdou tak z fakulty do
důchodu. Současně poukázal na poměrně vysoké množství pracovníků matematické sekce, kteří
již dovršili, či v dohledné době dovrší, věk 70 (resp. u profesorů 67 či u docentů 65) let.
Koordinátor uvedl, že kvalitní a výkonní pracovníci, ať již z vědeckého či pedagogického
hlediska, mají na matematické sekci své místo bez ohledu na věk, že je však mít stále na paměti
kontinuální generační výměnu, tak, aby nedošlo v blízké či středně vzdálené budoucnosti k situaci,
kdy by byl ohrožen z personálních důvodů rozvoj některých tradičních vědeckých oborů,
pěstovaných na matematické sekci, či výuka povinných předmětů.
c) Koordinátor připravil a předal členům Rady pracovní materiál, zachycující situaci jednotlivých
vědních disciplín matematické sekce z hlediska jejich personálního obsazení. Rada konstatovala,
že tento materiál, jakkoli je zatím nehotový a jakkoli nemůže z principu věci být zcela přesný
(někteří pracovníci nejsou jednoduše „zaškatulkovatelní“, někteří pracují ve více vědeckých
směrech), je dobrým výchozím krokem k tomu, aby si členové Rady učinili přehled i o vědeckých
disciplínách, které sami nepěstují. Koordinátor vyzval členy Rady, aby mu poslali podněty a
návrhy k doplnění tohoto materiálu, a konstatoval, že podle jeho názoru by se další kroky mohly
uskutečnit ve třech etapách:
 Doplnění zmíněného materiálu za účelem učinit si přesnější přehled o situaci.
 Diskuse o dalším vývoji vědeckých oborů na matematické sekci.
 Návrhy případných konkrétních kroků.
Koordinátor zdůraznil, že přehled typu „kdo se čemu věnuje“ nemá sloužit k bezprostřednímu a
mechanickému aplikování, tedy ani k jednoduchým úvahám typu „této disciplíně se téměř nikdo
nevěnuje, nepodporujme ji“, ani k jednoduchým úvahám typu „této disciplíně se téměř nikdo
nevěnuje, je potřeba ji podpořit“. Situace je vždy daleko složitější, svoji roli zde hraje i přítomnost
či naopak absence výrazné osobnosti schopné „táhnout obor“ resp. „založit a pěstovat školu“,
velmi důležité je vždy také to, aby povinná výuka, navázaná na daný obor, měla vždy zajištěn
dostatečný počet kvalitních vyučujících. Koordinátor je však přesvědčen o tom, že daný přehled je
dobré mít. S touto poslední větou souhlasili všichni přítomní členové Rady.
4.

Různé
 L. Pick vznesl dotaz, zda by se Rada neměla věnovat i otázce rušení odběru některých
časopisů, jak bylo nedávno navrženo v mailu vedoucí karlínské knihovny R. Cibulkové.
Vyslovil názor, že by nemělo docházet k ukvapenému rušení odběru časopisů. Koordinátor
Rokyta odpověděl, že běžící celosekční hlasování o tomto bude podrobeno důkladnému
rozboru a že jde zejména o časopisy, splňující následující podmínky: (a) dříve byly součástí
velkých odebíraných konsorcií jako jakýsi jejich bonus, tedy jde o časopisy, jejichž odběr si
explicite nikdo nevyžádal; (b) poté, co vypadly z těchto konsorcií, začala je matematické
sekce odebírat za setrvačnosti, ovšem za poplatek; (c) nikdo je poslední tři roky nečetl.
V takovéto situaci je možná lepší přestat daný časopis odebírat a ušetřené prostředky věnovat
například na financování pořízení kopií konkrétních článků v rámci meziknihovní výměnné
služby. Je samozřejmé, že bychom se také nejprve ujistili, jestli daný časopis zvykově či dle
dohody neposkytujeme nějakému třetímu subjektu (MÚ Žitná atd.)

Poznámka k zápisu (9. 6. 2013): s ohledem na povodňovou situaci v Karlíně (resp. na MFF) byl tento
zápis dohotoven a poslán ke schválení členům Rady až dne 9. 6. 2013.
Zapsal M. Rokyta, 23. 5. 2013 (draft) a 9. 6. 2013 (upravená verze),
schváleno po korekturách Radou Prvouk dne 14. 6. 2013
vystaveno dne 17. 6. 2013
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