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Zápis 03/2014 

z 16. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

 

20. 3. 2014, 12:30-13:55, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Josef Málek, Jan Malý, Bohdan 

Maslowski, Luboš Pick, Zdeněk Strakoš 

Omluveni:     Vladimír Souček, Jan Trlifaj 

 

1. Organizační záležitosti 

Přítomní členové Rady Prvouk vyhověli na začátku schůze požadavku koordinátora posunout obě 

zbývající schůzky Rady v tomto semestru (tedy 24. 4. a 22. 5.) na 11:30, vždy v seminární 

místnosti KMA. V prvním případě je na matematické sekci plánována od 12:30 kolokviální 

přednáška, ve druhém jde o časovou kolizi s jinou akcí v seminární místnosti KMA. 

 

 

2. Post-doc z prostředků Prvouk 

Koordinátor Rady konstatoval, že cesta k nalezení prvního postdoka z prostředků Prvouk byla 

úspěšně završena a shrnul:  

 Inzerát na místo postdoka z Prvouk byl vypsán v listopadu 2013. Ke dni uzávěrky 

podávání přihlášek (31. 1. 2014) obdržel koordinátor celkem 87 přihlášek. 30 z nich 

vykazovalo zásadní formální nedostatky, kvůli kterým nemohly být přihlášky 

akceptovány. Do 1. kola výběrového řízení na uvedenou pozici tedy postoupilo 57 

uchazečů. 

 Z prvního kola hlasování členů Rady Prvouk vzešel zúžený seznam kandidátů, který byl 

na jednání dne 20. 2. 2014 zpřesněn na celkem 21 uchazečů, postupujících do dalšího 

kola. 

 Tento seznam byl spolu se základními údaji o uchazečích konzultován s vedoucími 

pracovišť. K takto získané informaci o zájmu či nezájmu pracovníků sekce o spolupráci 

s některým z uchazečů mohli členové Rady Prvouk přihlédnout ve 2. kole hlasování. 

 Ve 2. kole hlasování došlo k další redukci počtu uchazečů na celkem 7. Těchto 7 

„finalistů“ bylo osloveno koordinátorem s tím, aby potvrdili, že by nabízenou pozici 

přijali, pokud by jim byla nabídnuta. 6 z nich odpovědělo kladně, 1 oznámil, že o pozici 

již nemá zájem. 

 Na základě všech těchto informací se rozhodli členové Rady (poměrem per-rollam 

hlasování 8:2), že s ohledem na to, že v obou kolech hlasování se jednoznačně umístil na 

prvním místě vždy tentýž kandidát, který má zájem nastoupit, který má mezi pracovníky 

sekce přirozeného spolupracovníka, který již v Praze několikrát byl a zná prostředí MFF 

UK, nabídnout místo tomuto uchazeči s prosbou o jeho vyjádření do týdne. V případě, že 

by nakonec místo přece jen nepřijal, postupovala by Rada směrem k uchazečům na dalších 

(někdy i dělených) místech, včetně využití možnosti pozvat takovéto kandidáty na 

pohovor. 

 

Členové Rady dále konstatovali, že by bylo žádoucí pozvat uchazeče, který místo post-doka 

získá, na krátkodobý pobyt s přednáškou ještě před létem 2014. Stejně tak by bylo dobré zvážit 

pozvání několika dalších velmi dobře se umístivších uchazečů na alespoň krátkodobou návštěvu 

MFF UK. 
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Členové Rady Prvouk se dále shodli na tom, že zkušenosti z tohoto kola soutěže o pozici 

postdoka z prostředků Prvouk bude určitě dobré promítnout do případných dalších soutěží tohoto 

typu. 

 

 

Stalo se po schůzce Rady Prvouk:  

 

Vítězný uchazeč místo přijal a je tedy možno konstatovat, že post-dokem z Prostředků Prvouk se 

od 1. 10. 2014 na jeden rok stává 

 

  Sebastian Schwarzacher, Ph.D.  (München University). 

 

Ve dnech 24.4. - 1.5. Dr. Schwarzacher navštíví Prahu a dne 28. 4. v 15:40 prosloví v K1 v rámci 

Nečasova semináře z mechaniky kontinua 90 minutovou přednášku na téma „Solenoidal Lipschitz 

Truncation and its Application to Existence Theory for Fluids“. 

 

 

 

3. Diskuse o příjímání nových pracovníků na matematickou sekci 

Koordinátor oznámil, která všechna výběrová řízení na místa jak pracovníků tak vedoucích 

pracovišť na matematické sekci budou v dubnovém kole konkursů vypisována. Následující 

poměrně obsáhlá diskuse byla z časových důvodů předčasně ukončena. Přítomní členové Rady se 

shodli, že by bylo dobré v ní na příští schůzce pokračovat. 

 

Koordinátor v rámci této diskuse (i mailem po schůzce) připomněl, že je jako vždy připraven 

jmenovat z pozice proděkana pro matematickou sekci do každé z komisí pro výběrové řízení vždy 

po dvou zástupcích z Rady Prvouk a požádal konkrétní dvojice o členství v příslušných komisích. 

 

 

 

Schůzka byla ukončena v 13:55. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno Radou Prvouk 13. 4. 2014 

 

 

 


