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Zápis 03/2014 

z 15. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

20. 2. 2014, 12:30-14:00, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Josef Málek, Jan Malý, Bohdan 

Maslowski, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš 

Omluveni:     Luboš Pick, Jan Trlifaj 

Host:  Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, UK Praha 

 

1. Úvod, Bilanční zpráva 

M. Rokyta (také z důvodů přítomnosti hosta z RUK) provedl krátké shrnutí aktivit Prvouku P47 - 

Matematika. Konstatoval, že za necelé dva roky existenci Prvouk jde o patnácté setkání Rady a že 

zápisy z těchto setkání jsou veřejně vystaveny na webovských stránkách Prvouk P47, 

http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/. Zdůraznil poté zejména tyto momenty, které jsou pro Prvouk 

P47 specifické:  

 financování vědecké mobility řešitelů Prvouk a jejich hostů, zejména podpora cestování 

mladších nadějných pracovníků a také vědecky zdatných pracovníků, kteří z různých 

důvodů nedosáhli na vlastní účelový zdroj financování; 

 vypsání konkursu na pozici typu „postdok“ z prostředků Prvouk - přítomnost zahraničních 

kvalitních matematiků je neoddiskutovatelným přínosem pro vědecký rozvoj sekce; 

 cílené odměny pro konkrétní pracovníky na základě jejich vědeckých publikací. 

M. Rokyta také potvrdil, že u něj vznikající Bilanční zpráva bude kromě standardních informací 

spojených s řešením projektu, zmiňovat i právě uvedené tři momenty. Bilanční zprávu, kterou 

sepisuje na základě podnětů od členů Rady Prvouk v těchto dnech, pošle k náhledu a připomínkám 

nejpozději koncem tohoto týdne. 

 

Prof. Royt reagoval pozitivně zejména na zmínku o cíleném odměňování pracovníků na základě 

dobře definovaného kritéria (publikace) a také na skutečnost, že část mzdových prostředků Prvouk 

bude využita k financování pozice typu „postdok“. 

 

Na explicitní dotaz prof. Royta zda existují mezi členy Rady nějaké připomínky k dosavadnímu 

fungování projektu typu Prvouk, zazněly zejména obecné podněty směrem ke snížení 

administrativy. V souvislosti s Bilanční zprávou se například nezdá nutné, aby její „slohová část“ 

byla vyžadována v délce minimálně tří stran nebo aby se v Bilanční zprávě uváděl (a pracně 

editoval) širší seznam vyšlých publikací (s instrukcí „nejvýše 50-60 publikací“). Seznam publikací 

je možno nalézt v RIV, za této situace by možná stačilo v Bilanční zprávě uvést pouze počty 

publikací v jednotlivých kategoriích, doplněné případně o seznam nejlepších 5-10 publikací. Prof. 

Royt naslouchal členům Rady Prvouk P47 velmi pozorně. 

 

2. Post-doc z prostředků Prvouk 

V návaznosti na závěry minulé schůzky poslali všichni členové Rady koordinátorovi své 

hodnocení 57 uchazečů, kteří postoupili do 1. kola výběrového procesu. M. Rokyta jim za to 

poděkoval. Výsledky tohoto tajného hlasování byly podrobeny zevrubné diskusi. Bylo 

rozhodnuto, že vzniklý seznam 21 uchazečů o pozici „postdok z Prvouk“, kteří tímto postoupili do 

2. kola výběru, pošle (spolu se základními údaji o nich) koordinátor pracovníkům sekce cestou 

vedoucích pracovišť s prosbou, aby mu podali zprávu o tom, zda:  

 by přítomnost některého z uchazečů na matematické sekci povazovali za přínos pro rozvoj 

příslušné vědecké disciplíny; 
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 existuje mezi zaměstnanci sekce případně někdo, kdo s někým adeptů na místo postdoka již 

spolupracoval, spolupracuje, chtěl by spolupracovat, atd. 

 

Stalo se po schůzce Rady Prvouk: M. Rokyta tak z pozice proděkana pro matematiku učinil hned 

následující den, a stanovil vedoucím pracovišť termín do neděle 2. března 2014. 

 

Cílem druhého kola bude  na základě všech (tedy i těchto, ale nejen těchto) informací učinit do 

15. 3. 2014 výběr cca jednociferného počtu kandidátů, které by bylo možno oslovit, pozvat je na 

interview atd. Termín 15. 3. 2014 je termín, který byl stanoven v inzerátu na uvažovanou pozici 

na serveru mathjobs.org (viz https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/5554). 
 

4. Rozvaha hospodaření Prvouk na rok 2014 

Koordinátor představil Radě Prvouk v krátké prezentaci návrh rozvahy hospodaření Prvouk 2014 

v porovnání s předchozími dvěma roky. Konstatoval, že oproti loňsku došlo ke krácení 

„vědeckých“ financí cca o 6%, jde o rovnoměrný pokles přes všechny sekce MFF UK. Pokles byl 

způsobem zejména tím, že na fyzikální sekci skončily výzkumné záměry, tvořící součást 

institucionálního financování vědy. Drobným převrstvením rozpočtu matematického Prvouku se 

toto promítne do poklesu mzdových prostředků z Prvouk cca v rozmezí 3-4%. M. Rokyta 

zdůraznil, že z pohledu celého rozpočtu matematické sekce ještě nelze nic ve smyslu „méně nebo 

více než vloni“ konstatovat. Stále ještě není nic známo o financích, které dostaneme za výuku. 

Tyto údaje mohou částečnou bilanci sekce vylepšit nebo i zhoršit. Teprve v návaznosti na to 

sestaví z pozice proděkana sekce i koordinátora Prvouk návrh celého rozpočtu sekce. 

V prezentované rozvaze Prvouk P47 došlo po dohodě členů Rady Prvouk pouze ke kosmetické 

úpravě v položce provozních prostředků a jako taková byla tato rozvaha schválena.   

5. Různé 

a) J. Antoch upozornil na požadavek, aby autoři monografií, vydaných v zahraničí, sami 

zakoupili a dodali do Národní knihovny jeden výtisk monografie. Tento požadavek je 

důsledkem nařízení Rady vlády, podrobněji např. http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/lib.htm, 

rubrika „Bibliografie“. M. Rokyta sdělil, že situací se zabývá jak vedení fakulty, tak, podle 

jeho informací, vedení UK. Cílem je vytvořit efektivní mechanismus, který by tuto povinnost 

sejmul z beder samotných autorů monografií. Pro letošní rok navrhl M. Rokyta, že příslušné 

výtisky autorů z matematické sekce zakoupí z prostředků matematické sekce a že situaci řeší 

cestou vedoucích pracovišť. Prof. Royt sdělil, že se tímto problémem bude zabývat i kolegium 

rektora UK. 

b) J. Krajíček připomněl, že by bylo dobré se zabývat vhodným kandidátem pro Jarníkovskou 

přednášku s rozumným časovým předstihem. M. Rokyta poděkoval za připomenutí a sdělil, že 

již od podzimu k dnešnímu dni oslovil dva potenciální řečníky, že však jeden explicite odmítl 

z důvodů časové zaneprázdněnosti a druhý se mu zatím neozval. 

c) Z. Strakoš oznámil, že včera se konal první workshop uchazečů o ERC granty, z matematické 

sekce jde o 4 osoby, které podání grantu plánují. Požádal členy Rady o pomoc při nalézání 

dalších perspektivních kandidátů - uchazečů o tento typ grantů.  

d) Z. Strakoš také připomněl, že v období 31. 1. 2014–31. 3. 2014 probíhá 1. kolo Grantové 

soutěže nadace Neuron (pro mladé vědce do 40 let), viz http://www.nfneuron.cz. V diskusi si 

také členové Rady ujasnili, že existuje ještě Cena Neuron pro mladé vědce (do 40 let) a také 

Cena Neuron za přínos světové vědě. 

 

Schůzka byla ukončena v 13:45. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno Radou Prvouk dne 26. 2. 2014. 
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