Zápis 03/2013
z 9. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
4. 4. 2013, 12:30-14:30, 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, Jan Trlifaj (do 13:30)

Omluven:

Luboš Pick

1. Cesty, post doc, Fond Mobility, aj.
 Rada Prvouk souhlasila s tím, aby koordinátor ověřil písemným dotazem na rektorát možnost
využití části prostředků určených na odměny například pro dofinancování hostů z Fondu
mobility, či na částečnou úhradu mzdových nákladů sekčních post-doců.
 Rada schválila předložené žádosti o podporu cest a zvaní hostů z Prvouk a vzala na vědomí, že
termín pro podávání žádostí na druhé pololetí je 31. 5. (viz též
http://prvouk.karlin.mff.cuni.cz/).
 Rada vzala na vědomí, že v souladu s emailovou konverzací členů Rady i na základě výzvy
z kolegia matematické sekce, dal sekční proděkan podnět k vypsání postdokovského
jednoletého místa v oblasti neasociativní algebry (jak podotkl proděkan pro vědu J. Trlifaj,
název oblasti bude možná ještě upřesněn), supervizované doc. Stanovským, s nástupem v říjnu
2013.
 Rada Prvouk má dále v plánu dát podnět k vypsání místa sekčního postdoka cca v říjnu 2013,
s uzávěrkou přihlášek cca na přelomu roků 2013/2014, přičemž shortlist resp. oznámení
výsledků bude směřováno do jara 2014, s nástupem v období červen - říjen 2014 (po vzájemné
dohodě a možnostech vítězného aplikanta). Pozice by měla být vypsána na dva roky, s co
nejširší matematickou specifikací.
2. Stipendia (a cesty) pro studenty
Po poměrně dlouhé diskusi, ve které byly znovu pobírány všechny možnosti a mechanismy udělování
stipendií studentům, došli členové Rady k tomu, že rada Prvouk bude:


Podporovat cesty studentů z Prvouk aplikováním stejných pravidel jako při podporách cest
zaměstnanců.



Na základě doporučení a zdůvodnění členů Rady a následného rozhodnutí Rady udělovat
mimořádná stipendia mimořádně úspěšným studentům. Všichni přítomní se shodli na tom, že
by se měl klást důraz na slovo mimořádný.

3. Diskuse o výběrových řízeních (konkurzech)
V diskusi o způsobech přijímání nových pracovníků na matematickou sekci zaznělo několik podnětů.
Šlo zejména o tyto:
a) Je-li na MFF zvykem pořádat dvě kanonická kola vypisování výběrových řízení (jaro,
podzim), mohla by být informace o tomto pravidelném otevírání pozic uvedena někde na
stránkách MFF. Koordinátor slíbil, že tuto možnost prověří, s tím, že by se tedy mělo zároveň
v této obecné informaci uvést, že ne vždy se na všechna pracoviště vypisují konkurzy, neboť
je potřeba respektovat názor příslušných vedoucích pracovišť (podle Organizačního řádu MFF
čl. 3 odst. 6 a) předkládá po projednání se sekčním proděkanem děkanovi návrhy na vypsání
výběrových řízení pro přijímání nových pracovníků vedoucí pracoviště). I tak by ale nějaká
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forma informace o tom, že pravidelně na jaře a na podzim se vyplatí sledovat, jestli MFF něco
nevypisuje, mohla být potenciálním uchazečům prospěšná.
b) Inzeráty by mohly být zveřejňovány po dobu delší než 30 dnů (30 dnů je minimum, které
stanovuje Řád výběrového řízení UK). Stalo se po schůzce: koordinátor byl ze strany
děkanátu ujištěn, že toto je v moci vedení fakulty, pokud se toto tak dohodne.
c) Šlo by vypisovat inzeráty i v cizím jazyce resp. zveřejnit v cizojazyčném médiu? Stalo se po
schůzce: vypsání inzerátu v cizím jazyce nic nebrání, je-li záměrem vypisovatele cílit i na
osoby nemluvící česky. Už na schůzce bylo diskutováno a vyjasněno, že místo akademického
pracovníka s sebou nese povinnost výuky v předepsaném rozsahu. Je zde ovšem také varianta
vypsat výběrové řízení na vědecké místo, které s sebou nenese povinnost učit.

Zapsal M. Rokyta, 4. 4. 2013, korektury uzavřeny a zveřejněno 5. 5. 2013
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