Zápis 06/2013
z 12. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
14. 11. 2013, 12:30-13:50, seminární místnost KMA
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín

Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Josef Málek, Jan Malý,
Bohdan Maslowski, Luboš Pick,Vladimír Souček, Jan Trlifaj

Omluveni:

Zdeněk Strakoš

1. Informace koordinátora
a) Dům v Karlíně: Koordinátor Rokyta informoval, že na základě znaleckého posudku i dalších
zjištěných skutečností fakulta upouští od uvažovaného záměru koupit dům č. p. 109
v Sokolovské ulici v Praze. Bylo zjištěno, že střešní konstrukce a některé zdi nejsou v dobrém
stavu, hlavní překážkou se však ukázala skutečnost, že na dům je uvaleno zástavní právo, což
majitel při jednáních s MFF zatajil.
b) Časopis AUC: Koordinátor informoval, že se KD rozhodlo požádat rektorát UK o zastavení
vydávání časopisu Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica. Kolegium děkana
se touto otázkou zabývalo cca 1 rok. Všechna zjištění, ke kterým v této době došlo, shrnul
proděkan pro matematickou sekci do devítistránkového materiálu, který je veřejně přístupný
na diskusním fóru http://forum.karlin.mff.cuni.cz v rubrice, věnované diskusi o časopisu
AUC.
2. Pozice postdoka z prostředků Prvouk
V souladu s předběžnými úvahami (viz například minulý zápis ze schůzky rady Prvouk) schválila
Rada Prvouk text inzerátu, kterým se vypisuje pozice postdoka z prostředků Prvouk s nástupem od
1. 10. 2014. Inzerát bude zveřejněn na stránkách http://www.mathjobs.com. Uzávěrka přihlášek je
31. 1. 2014, pozice je vypsána na 1 rok s možností prodloužení. Rada Prvouk pověřila
koordinátora, aby vystavil inzerát také na (vznikající) anglické mutaci stránek Prvouk P47 a zjistil
možnosti vystavení inzerátu na oficiálních stránkách MFF UK.
Text inzerátu je uveden v příloze k tomuto zápisu.
3. Hodnocení a ocenění publikací za rok 2012
Hlavním bodem této schůze byla diskuse o letošním hodnocení publikací a odměňování jejich
autorů z prostředků Prvouk. Koordinátor připravil a rozeslal všem členům Rady tabulku se všemi
cca 360 publikacemi členů matematické sekce, rozčleněnou podle druhy a typu publikací. Členové
Rady se dohodli na dvoukolovém mechanismu hodnocení, který vychází z loňského systému
s drobnými modifikacemi. Přesný popis tohoto mechanismu, včetně výsledků a přehledné
statistiky o všech publikacích členů matematické sekce bude součástí příštího zápisu ze schůzky
Rady Prvouk.
4. Výběrová řízení na matematické sekci
Koordinátor Prvouk informoval, že uzávěrka přihlášek na vypsané pozice ve výběrových řízeních
byla 13. 11. 2013 v 16:00 hod. Do každého výběrového řízení se přihlásil/a alespoň jeden
uchazeč/uchazečka, s výjimkou pozice odborného asistenta v oboru matematika se zaměřením na
kryptologii. Všechna výběrová řízení na daná místa se budou konat dne 2. prosince 2013
dopoledne. Do každé z výběrových komisí byli jmenováni dva zástupci Rady Prvouk.
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5. Různé
a) V. Souček informoval o situaci v podávaných projektech GAČR. Zatímco počet projektů
celkově stoupá a počet prostředků se příliš nemění, počet projektů podaných členy
matematické sekce klesá.
b) Koordinátor připomněl členům Rady možnost udělit z prostředků Prvouk odměnu resp.
mimořádné vědecké stipendium studentům PhD a Mgr. studia.
c) J. Málek navrhnul, aby přednáška „The dynamics and evolution of terrestrial planets in our
solar system and beyond”, kterou prosloví dne 16. 12. 2013 P. J. Tackley (Institute of
Geophysics, Department of Earth Sciences, ETH Zurich) byla přednáškou kolokviální.
Přednáška k připomenutí nedožitých 84. narozenin prof. J. Nečase je organizována v rámci
semináře z Mechaniky kontinua. Členové Rady Prvouk s tímto vyslovili souhlas.

Zapsal M. Rokyta
Schváleno po korekturách Radou Prvouk dne 23. 11. 2013
Vystaveno dne 25. 11. 2013

Příloha: text inzerátu z bodu 2 tohoto zápisu

Call for PostDoc Positions in Mathematics
School of Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles
University in Prague, invites applications for a postdoctoral position


in any area of pure or applied mathematics

Applicants should have a PhD degree obtained within the period from October 1, 2007 to
September 30, 2014.
The position offers:



1 year contract starting from October 1, 2014, with the possibility of a one year
renewal in case of mutual interest
An equivalent in CZK of 1.800 EUR per month – base pay

Interested candidates should submit:





CV
list of publications
brief description of research expertise and short research project (1–2 pages)
three reference letters (to be sent by the reference writers to the email address
rokyta@karlin.mff.cuni.cz)

Submissions should be emailed to rokyta@karlin.mff.cuni.cz not later than January 31, 2014.
Shortlisted candidates may be invited for an interview. All candidates will be informed about
the result before March 15, 2014.
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