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Zápis 06/2015 
z 28. schůzky Rady PRVOUK P47 – Matematika 

 

5.11.2015, 12:30-13:30, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

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

 
1. Informace koordinátora 

a) Koordinátor informoval o probíhající rekonstrukci oborových rad doktorských 
programů i o administrativních obtížích, které ji provázejí. V průběhu října byla většina 
členů původní OR programu Matematika již odvolána, byli však omylem odvoláni 
i někteří z těch, kteří v OR měli zůstat. MFF požádá o dojmenování těchto členů do OR 
tak, aby mohla OR začít pracovat ve složení, které schválil VR MFF UK v lednu resp. 
březnu 2015. V další fázi dojde ke jmenování nových RDSO. Koordinátor sdělil, že 
návrhy na členy nových RDSO očekává od garantů příslušných doktorských oborů, kteří 
se stanou z definice předsedy těchto nových RDSO. Podle předpisu pak projedná složení 
nových RDSO nová OR. Děkan pak navrhne tato složení rektorovi UK, který nové RDSO 
jmenuje. Především z důvodu ukončení činnosti dvou RDSO k 31. 12. 2015 probíhá 
v této době také revize textu tzv. doktorské karolinky.  

b) Dochází rovněž k rekonstrukci rigorózních komisí především z toho důvodu, že někteří 
předsedové a místopředsedové těchto komisí již ukončili své působení na MFF UK. 
Návrhy nových rigorózních komisí shromažďuje M. Rokyta od vedoucích pracovišť, 
kteří je připravují v koordinaci s garanty Mgr. oborů, neboť právo udělit titul RNDr. je 
akreditováno současně s magisterskou akreditací. Členové Rady PRVOUK krátce 
diskutovali o smysluplnosti titulu RNDr. Koordinátor poznamenal, že dokud má MFF 
právo udělovat titul RNDr. akreditováno, a někdo podá na fakultu přihlášku k rigorózní 
zkoušce, musí fakulta tuto zorganizovat a do 30 dnů zaslat uchazeči vyrozumění 
o termínu jejího konání. Za tím účelem je nutné mít i jmenovány příslušné rigorózní 
komise. 

c) Členové Rady PRVOUK obsáhleji diskutovali o iniciativě člena Vědecké rady MFF UK, 
prof. P. Jungwirtha, aby do procesu prodlužování smluv odborných asistentů vstupovala 
v nějaké formě VR MFF i obecně o roli vědeckých grémií v personální politice vysokých 
škol. Prod. Trlifaj pozval členy Rady PRVOUK na jednání VR MFF UK dne 2. 12., kdy se 
má o zmíněné iniciativě na půdě VR diskutovat. 
 

2. Odměny z PRVOUK za publikace 2015 
Členové Rady se dohodli na mechanismu, jakým budou hodnotit publikace v letošním 
kole; půjde o publikace, vydané v průběhu roku za rok 2014. Systém bodování zůstává 
stejný jako v loňském roce. Koordinátor do 10. 11. pošle zpracovaný excelový soubor 
s připraveným a vytříděným seznamem všech cca 280 publikací sekce za rok 2014. Celé 
hodnocení by mělo být provedeno před 19. 11., tak, aby odměny bylo možno vyplatit 
v listopadové výplatě. Výstupem tohoto hodnocení bude opět podrobná zpráva 
o oceněných publikacích.  

 
  
Schůzka byla ukončena v 13:30. 
Zapsal M. Rokyta. 
Schváleno Radou PRVOUK, 13. 11. 2015. 


