
1 
 

Zápis 05/2013 

z 11. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

10. 10. 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, Luboš Pick, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj 

Nepřítomni:      - 

   

1. Informace koordinátora 

 Zasedání AS MFF UK: dne 9. 10. 2013 jednal Akademický senát MFF UK o podpoře 

jednotlivých kandidátů na rektora UK. Výsledky tajného hlasování (o každém z kandidátů se 

hlasovalo zvlášť, s možnostmi pro-proti-zdržel se):  

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.:     1 – 17 – 3 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.:   14 –  6  –  1 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA:    9 –  5  –  7 

AS MFF UK dále ke svému vyjádření přijal doplňující usnesení: „AS MFF UK vyjadřuje 

naději, že nový rektor podstatně zefektivní činnosti RUK a sníží byrokratickou zátěž.“ Toto 

doplňující usnesení bylo přijato poměrem hlasů 21 – 0 – 0. Volba rektora UK se uskuteční 25. 

října t. r. od 10:00. (Podrobněji viz též dopis předsedy AS MFF UK doc. J. Dolejšího 

předsedovi AS UK, prof. J. Hálovi, http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/2013-

podpora.pdf ) 

 Jarníkovská přednáška: členové Rady konstatovali, že propagace Jarníkovské přednášky 

byla dobrá a vyústila ve velmi slušnou účast. Přednáška prof. Nešetřila byla vesměs přijata 

příznivě. Členové Rady přijali se souhlasem návrh, aby byli kandidáti na příští Jarníkovskou 

přednášku osloveni s předstihem, nejlépe co nejdříve. Koordinátor slíbil, že tak po 

konzultacích o vhodných jménech neprodleně učiní. Na dotaz J. Malého odpověděl M. 

Rokyta, že odkaz na stránku Jarníkovské přednášky dá do zápisu z této schůzky, což tímto 

činí: http://www.mff.cuni.cz/veda/prednasky/. 

 Dům v Karlíně: koordinátor informoval Radu o tom, že v Karlíně je k dispozici nebytový 

prostor – dům, který by se dal využít pro potřeby sekce. Podrobněji seznámí koordinátor 

z pozice proděkana sekce pracovníky sekce o této variantě na své besedě 11. 10. 2013 a na 

diskusním fóru matematické sekce, http://forum.karlin.mff.cuni.cz/  

 

 

2. Stav prostředků na cestování z Prvouk 

Koordinátor předal členům Rady vytištěný přehled všech dosud uskutečněných cest a návštěv hostů, i 

žádosti na další takovéto výdaje. Bylo konstatováno, že prostředky, vyčleněné na cestování a zvaní 

hostů jsou v podstatě vyčerpány (je vyčerpáno nebo alokováno 96,8% prostředků, což v praxi 

znamená, že z vyčleněné částky 1 mil. Kč zbývá jen cca 30 tis. Kč).  

Doplnění po schůzi: koordinátor zaslal všem řešitelům Prvouk hromadný mail s touto informací.  

3. Pozice postdoka z prostředků Prvouk 

Členové Rady diskutovali o podrobnostech vypsání místa postdoka z prostředků Prvouk. Nultou verzi 

návrhu připraví na základě této diskuse koordinátor a předloží ji členům Rady ke korekturám tak, aby 

inzerát na tuto pozici mohl být zveřejněn ve vhodných mediích cca do měsíce.  

 

4. Výběrová řízení na matematické sekci 
 

Koordinátor seznámil členy Rady Prvouk s tím, že na matematické sekci je aktuálně vypisováno 8 

výběrových řízení, s předpokládaným nástupem k 1. 1. 2014 (není-li uvedeno jinak), a sice: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/2013-podpora.pdf
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a) Katedra didaktiky matematiky: docent v oboru didaktika matematiky.  

b) Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky: docent v oboru matematika – 

pravděpodobnost a matematická statistika. 

c) Matematický ústav Univerzity Karlovy odborný asistent v oboru matematika se 

zaměřením na matematickou analýzu a geometrii.   

d) Katedra matematické analýzy: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na 

matematickou analýzu. Předpokládaný nástup: 1. 7. 2014.   

e) Katedra numerické matematiky: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na 

numerickou a výpočtovou matematiku. Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7. 

2014. 

f) Katedra algebry: odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na kryptologii. 

Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7. 2014. 

g) Vedoucí katedry didaktiky matematiky. 

h) Vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky. 

 

Více viz též Zápis č. 1 ze schůze Kolegia matematické sekce z 30. září a 3. října 2013, 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2014/Zapis_KMS_c.01_2013-14.pdf, bod 1. 

 

 
  

5.  Různé 

 J. Trlifaj upozornil na možnost získat na pozici Fulbright Distinguished Chair zahraničního 

odborníka, částečně hrazeného Fulbrightovou nadací a částečně MFF UK, který však sám 

musí na tuto pozici aplikovat. Bude vhodné pro nejbližší kolo podávání žádostí (1. 8. 2014) 

rozšířit tuto informaci vhodným zahraničním kandidátům. Viz též Zápis č. 1 ze schůze KMS, 

http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2014/Zapis_KMS_c.01_2013-14.pdf, bod 18. 

 J. Antoch konstatoval, že administrativní zátěž pracovníků při některých činnostech (přijímání 

zahraničních hostů, nominace studentských prací do soutěže o cenu děkana) je neúměrně 

vysoká. M. Rokyta odpověděl, že ohledně ceny děkana lze věc zjednodušit úpravou stávající 

interní směrnice a informoval členy Rady, že proděkan Chmelík už na tomto problému 

pracuje. Ohledně druhého uváděného problému slíbil spolu s J. Trlifajem, že na kolegiu 

děkana ověří, zda došlo k úpravě příslušného formuláře, kterou na jaře KD navrhlo, a sice aby 

byly místo data narození požadovány údaje o cestovním pasu. 

 Z. Strakoš informoval členy Rady o termínech vypsání projektů ERC (European Research 

Council). Očekává se, že:  

o Projekty „ERC - Starting Grants“ budou vypsány cca v prosinci, s uzávěrkou 25. 3. 

2014 a se zahájením cca v lednu 2015. Předpokládá se, že projekty budou určeny pro 

řešitele do 7 let od ukončení PhD. Projekty jsou charakterizovány sloganem „získání 

vědecké nezávislosti“.  

o Projekty „ERC - Consolidator Grants“ budou vypsány cca v březnu 2014 a 

předpokládá se, že projekty budou určeny pro řešitele v rozmezí cca od 7 do 12 let od 

ukončení PhD. Projekty jsou charakterizovány sloganem „vybudování vědeckého 

týmu“.  

o Projekty „ERC - Advanced Grants“ budou vypsány cca v září 2014. 

Poměr, v jakém budou děleny finance mezi tyto tři kategorie, je 5 : 4 : 3, v uvedeném pořadí 

kategorií.  Z. Strakoš vyzval k iniciativě v podávání zmíněných projektů a k tomu, aby se 

zájemci o tyto projekty neváhali na něj obrátit. 

  

  

 

 

Zapsal M. Rokyta,  

schváleno po korekturách Radou Prvouk dne 22. 10. 2013 

vystaveno dne 22. 10. 2013 
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