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Zápis 02/2012 

z 2. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

3.4.2012, 12:30, seminární místnost KMA 

 

Přítomni (bez titulů):     Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Josef Málek, Jan Malý, Bohdan 

Maslowski, Vladimír Souček, Luboš Pick 

Omluveni (bez titulů):      Jan Krajíček, Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj 

Hosté (bez titulů):     Jindřich Bečvář, Ivan Netuka, Bohumír Opic, Josef Štěpán 

 

Průběh: 

1) Koordinátor Rokyta poděkoval za zaslané příspěvky do vznikající přihlášky. Konstatoval, 

že celkem obdržel na 30 stran materiálu, které zredukoval jednoduchým odstraněním 

duplicit na cca 25 stran. Další úpravy/redukce/doplnění budou nutné vzhledem 

k nesourodosti dodaného materiálu.  V dílčích textech lze přes jejich rozdíly vypozorovat 

některé společné prvky, např. v pasáži o indikátorech zlepšení postavení našich vědních 

disciplin se často objevují: 

 publikace v kvalitních časopisech, vydávání monografií u kvalitních 

vydavatelů 

 počet zvaných plenárních přednášek na mezinárodní konference 

 rozvíjející se spolupráce jak na národní tak na mezinárodní úrovni 

 zájem špičkových vědců o naše projekty, účast na nich, zájem o post-doc 

místa a místa hostujících profesorů 

 (případně) členství v edičních radách špičkových časopisů 

V dílčích textech se objevily návrhy dalších kroků vedoucích k možnému zlepšení 

postavení vědy, pěstované na matematické sekci, např. 

 zkvalitnění práce s mladými talentovanými vědci, zapojení mladých 

pracovníků do výzkumu 

 mezioborové a meziinstitucionální semináře, podpora spolupráce s AV ČR 

a jinými fakultami a vysokými školami v ČR, podpora spolupráce 

stávajících úspěšných vědeckých týmů 

 podpora konferencí a workshopů 

 

M. Rokyta navrhl koncepci přihlášky tak, že body h (popis), i (kritické zhodnocení), j 

(kroky ke zlepšení a indikátory) budou psány vždy každý společně pro celou sekci, 

s rozlišením na jednotlivé vědní směry v rámci struktury každého z těchto bodů, s 

vyjmenováním společných momentů, eventuálně se zdůrazněním specifiky té které 

discipliny. 

 

Diskutována (Štěpán, Antoch, Málek, Pick, Maslowski, Opic) byla otázka zkvalitnění 

systému vnitřního hodnocení, zmíněna byla také možnost vnějšího auditu vědecké úrovně 

sekce, kde je však potřeba zvážit cenu v poměru k očekávaným výsledkům a jejich 

využití.  
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M. Rokyta byl vyzván, aby  

(a) poslal všem členům rady pro informaci dílčí texty do přihlášky, psané 

zástupci vědních disciplin sekce 

(b) na základě porovnání všech dílčích textů specifikoval jejich autorům co je 

potřeba v textech doplnit 

 

Další harmonogram prací na přihlášce: M. Rokyta do konce týdne napíše a pošle první 

draft celkového textu, který poté projde procesem připomínkování. 

 

2) Rada dále diskutovala o finančních otázkách (v návaznosti na rozpočet pro rok 2012 a též 

na předchozí bod). Členové rady se shodli na tom, nízká stipendia na PhD studiu nutí část 

studentů pracovat a nevěnovat se tedy vědecké práci; cestu vidí členové rady jednak 

v zjišťování možností na zvýšení doktorandských stipendií (i formou tlaku na vedení MFF 

UK), jednak ve vypisování cílených projektů na podporu talentovaných mladých lidí (a to 

s využitím části prostředků Prvouk, ale i projektů SVV, a v koordinaci s ostatními zdroji 

financí pro studenty), například odměňováním kvalitních bakalářských a diplomových 

prací, kvalitních článků a významných vědeckých počinů studentů Mgr. a PhD studia. 

Přesný status těchto projektů bude předmětem dalších diskusí s termínem cca:  

        červen 2012; 

 

3) M. Rokyta vyzval členy rady k diskusi o rozdělení kompetencí mezi radou a 

koordinátorem v otázce odměn, jak to vyžaduje tzv. příloha k přihlášce, která musí být 

napsána do:    14.5 2012. 

  

 

4) Přítomní členové rady tichým souhlasem schválili koordinátorem navrženou koncepci 

vznikajících webových stránek Prvouku P47 a souhlasili s vystavováním zápisů ze 

schůzek na této webové stránce. Připomínky k její podobě i uspořádání jsou nadále 

koordinátorem průběžně vítány. Koordinátor požádá správce karlínského webu o přidělení 

adresy stránkám Prvouk a poté oznámí členům sekce jejich existenci. 

 

 

Zapsal M. Rokyta,  3.4.2012 


