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Zápis 01/2014 

ze 14. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

6. 2. 2014, 12:30-14:00, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín 

 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jan Krajíček, Jan Malý, Luboš Pick, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš, 

Jan Trlifaj 

Omluveni:     Jaromír Antoch, Josef Málek, Bohdan Maslowski 

 

1. Cesty a hosté z Prvouk 

M. Rokyta konstatoval, že pro první pololetí eviduje celkem 32 relevantních žádostí o podporu 

vědecké mobility s celkovou odhadovanou výší nákladů cca 530 tis. Kč (z toho na cesty cca 440 

tis. Kč). Pokud vyjdeme z odhadované částky, kterou bude možno na tuto kapitolu rozpočtu 

věnovat (a sice jako vloni cca 900 tis. - 1 mil. Kč), je oněch 530 tisíc na první pololetí o něco více 

než polovina roční částky. Přesto se členové Rady dohodli, že v této fázi nedojde k další redukci 

požadavků a že případné omezení by přišlo na řadu až v závěru roku. 

 

 

2. Diskuse o odborných časopisech 

Členové Rady Prvouk se krátce vrátili k diskusi o seznamu kvalitních časopisů, která byla 

zahájena na minulé schůzce. Shodli se na tom, že pro každý vědní obor existují časopisy, v nichž 

publikovat znamená, že příslušný článek je vysoce kvalitní. Implikace však rozhodně neplatí 

naopak, existují vysoce kvalitní články, vyskytující se v časopisech, které mohou být mimo 

jakkoli sestavený seznam.     

 

3. Post-doc z prostředků Prvouk 

Koordinátor Rokyta informoval, že na inzerát na pozici postdoka z prostředků Prvouk (viz zápis 

z minulé a předminulé schůzky Rady Prvouk) obdržel ke dni uzávěrky (31. 1. 2014) celkem 87 

přihlášek. 30 z nich však vykazovalo zásadní formální nedostatky, kvůli kterým nemohly být 

přihlášky akceptovány. U dalších 9 přihlášek došlo k tomu, že sice k 31. 1. 2014 obsahovaly 

drobné formální nedostatky, tyto však byly na emailové upozornění koordinátora do dvou dnů 

napraveny. Konečně, 48 přihlášek bylo po formální stránce úplných. Přítomní členové Rady 

jednoznačně podpořili myšlenku, že do 1. kola výběrového řízení na uvedenou pozici má 

postoupit všech těchto 9 + 48 = 57 přihlášek. Členové Rady také konstatovali, že reakce od 87 

uchazečů z celého světa je velmi pozitivním signálem zájmu o matematiku na MFF UK. 

 

M. Rokyta připravil (s pomocí ochotných studentů) excelovou tabulku, která shrnuje základní 

údaje o všech zmíněných 57 uchazečích a spolu s kompletními materiály těchto uchazečů je 

vystavil v internetovém úložišti Rady Prvouk P47, které nechal za tím účelem zřídit.    

 

Výběrovou komisi pro pozici postdoka, financovanou z prostředků Prvouk, tvoří právě všichni 

členové Rady Prvouk P47. Ti, kteří byli přítomni na této schůzce, dohodli následující postup: do 

ranních hodin dne 20. 2. 2014 pošlou všichni členové Rady koordinátorovi excelovou tabulku 

s vyznačenými kandidáty, které považují za vhodné resp. za nevhodné pro postup do užšího 

výběru. M. Rokyta vyhodnotí všechny údaje a výsledky předloží Radě k další diskusi na její 

schůzce dne 20. 2. v 12:30, s cílem sestavit na této schůzce užší výběr kandidátů. 

Nezanedbatelnou roli bude v této fázi hrát také konzultace se zaměstnanci matematické sekce. 
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4. Bilanční zpráva za roky 2012 a 2013 

Koordinátor poděkoval za zaslané dílčí materiály k bilanční zprávě (viz též zápis z předchozí 

schůzky) a konstatoval, že v období do data příští schůzky (20. 2.) má další domácí úkol: předložit 

Radě k diskusi znění bilanční zprávy tak, aby mohla být připravena a odeslána do termínu 28. 2. 

 

 

Schůzka byla ukončena v 14:00. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno Radou Prvouk dne 10. 2. 2014 

 

 

 

 


