Zápis 08/2014
z 21. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
13. 11. 2014, 12:30-13:45, seminární místnost KMA
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín
Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Vít Dolejší, Josef Málek, Jan Malý,
Bohdan Maslowski,Vladimír Souček

Omluveni:

Jan Krajíček, Luboš Pick, Jan Trlifaj

1. Informace koordinátora
a) Koordinátor informoval o vývoji v personálním složení oborových rad doktorských studijních
programů (OR) a příslušných RDSO. Po schůzce garantů doktorských oborů a předsedů
stávajících RDSO s garantem doktorského programu dne 16. 10. 2014 došlo ve zmíněném grémiu
per rollam ke shodě na navrhovaném složení nové OR. Návrh personálního složení nové OR
vychází z principu, že interními členy OR budou pouze garant programu a příslušní garanti oborů,
což je 11 osob. OR byla poté doplněna o 6 externích členů, aby byla splněna podmínka, že
alespoň třetina členů OR nesmí být akademickým pracovníkem fakulty. Nové OR budou muset
být schváleny z úrovně rektorátu. Jakmile se tak stane, budou muset být nově jmenovány i RDSO
podle postupu, který specifikuje nová směrnice děkana.
b) Členové Rady diskutovali o novém kole projektů UNCE, které bude vypsáno na jaře 2015
(stávající projekty UNCE nadále pokračují). Jelikož zatím nejsou známy žádné, ani interní
informace o novém kole, je nutno sledovat stránku http://www.cuni.cz/UK-3761.html a být
připraven pružně reagovat v případě, že by pravidla pro nové UNCE umožnila sestavit týmy,
které by podle stávajících pravidel sestavit možné nebylo.
c) Byl vytvořen seznam potenciálních žadatelů o ERC granty, jehož smyslem je hlavně
zprostředkování vyšší informovanosti těchto osob o záležitostech týkajících se ERC grantů.
Univerzitním koordinátorem příprav grantů ERC je prof. Z. Strakoš, někdejší člen Rady Prvouk
P47. Bylo by také vhodné na fakultní úrovni angažovat (i když jen na specifikovanou dobu)
pracovní sílu, která by mohla žadatelům o ERC granty pomoci.
2. Hodnocení publikací v roce 2014 (= za rok 2013)
Členové rady diskutovali podrobnosti letošního kola hodnocení publikací za rok 2013.
Koordinátor seznámil členy Rady s počty publikací, které budou hodnotit. V diskusi došlo ke
shodě, co se týče drobných úprav loňské strategie hodnocení. Hodnocení proběhne v týdnu do
20.11. Podobnější zpráva o celém hodnocení bude součástí příštího zápisu ze schůzky Rady
Prvouk.
3. Různé
a) M. Rokyta vyzval všechny členy Rady, aby pomohli doplnit seznam všech akcí sekce (které tím
mohou usilovat o podporu ze strany RSJ) nejpozději do konce listopadu.
b) Členové Rady diskutovali o současně probíhajícím kole nominací do panelů GAČR. V této chvíli
jsou známy, co se týče panelu 201, nominace V. Součka a J. Nešetřila. Členové Rady podpořili
myšlenku většího počtu nominací z matematické sekce. Koordinátor podotkl, že z pozice
proděkana sekce již vyzval mailem z 23. 10. vedoucí pracovišť, aby na jednání kolegia sekce,
které bude právě dnes od 14:00, přinesli další návrhy nominací.
Schůzka byla ukončena v 13:45.
Zapsal M. Rokyta
Schváleno Radou Prvouk 8. 12. 2014
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