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Zápis 06/2014 

z 19. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

16. 6. 2014, 14:00-16:45, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

Přítomni: Mirko Rokyta, Josef Málek, Jan Malý, Luboš Pick, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš 

Omluveni:     Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Bohdan Maslowski, Jan Trlifaj  

Hosté:  Anton Tyutin a Jakub Petrásek (RSJ) na bod 1, 

  Jana Jurečková a Aleš Pultr na bod 2, Jana Jurečková na bod 3. 

1. Spolupráce RSJ a MFF UK při organizování konferencí a škol 

Koordinátor představil Radě pány Antona Tyutina a Jakuba Petráska (RSJ), se kterými jednal 

z pozice sekčního proděkana právě v čase předcházejícím schůzce Rady Prvouk. Všichni tři 

zmínění se na tomto předcházejícím jednání shodli na tom, že jejich společným cílem je 

dlouhodobější spolupráce RSJ a matematické sekce při sponzoringu vybraných konferencí a škol, 

pořádaných sekcí. Za tím účelem dojde v nejbližší době ke stanovení mechanismů, na základě 

kterých si bude RSJ (na doporučení z MFF) vybírat akce, na jejichž financování se bude podílet. 

Základem těchto mechanismů bude transparentní seznam sekčních konferencí a škol. Technická 

realizace tohoto požadavku ze strany sekce je již připravena (Ing. Richter připravil formulář, 

umožňující vkládání sekčních akcí). Další jednání se zástupci RSJ proběhnou cca v říjnu, s tím, 

že do té doby by měl být na stránce http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/cs/cs_home_menu_1_2  

seznam všech akcí, usilujících o tuto podporu. 

 

2. Diskuse o Metodice 2013 
Diskuse se za přítomnosti výše zmíněných hostů zabývala především pravidly nové Metodiky 

2013, zejména výběru publikací a mechanismu jejich hodnocení podle tzv. Pilíře II. Účastníci 

diskuse se shodli na tom, že administrativa Metodiky 2013 není nastavena nejšťastněji a 

vzájemně sdíleli své obavy z nadměrné administrativní zátěže, která na všechny číhá. 

3. Diskuse o GAČR 

J. Málek seznámil přítomné v krátké prezentaci s obsahem materiálů, souvisejících s Centrem 

excelence, o jehož přidělení jím vedená skupina usilovala. V obsáhlé diskusi došlo téměř na 

všechna témata, která s problematikou grantů obecně a GAČR zvláště souvisejí: kvalifikovanost 

posuzovatelů, možné eliminace střetů zájmů, rozhodování panelů na základě posudků, 

problematika tajného vs. veřejného hlasování o projektech, role předsednictva, role Kontrolní 

Rady a přiměřenost reakcí na konkrétní stížnosti. Diskutována také byla souvislost mezi 

zadávacími dokumentacemi různých typů grantů (např. GAČR v. ERC atd.). Schůze Rady si 

nekladla za cíl dojít k závěrům, které by se daly prezentovat jako společné stanovisko Rady 

k dané problematice, cílem byla samotná diskuse o problematice.  Na závěr se všichni zúčastnění 

shodli na tom, že by uvítali, kdyby v budoucnu došlo k omezení mzdové složky grantových 

projektů GAČR (například formou návratu k odměnám místo mezd), což by umožnilo snížit 

náklady na jeden projekt a tedy v důsledku i financování více projektů.  

4. Různé 

Koordinátor oznámil, že k 30. 6. 2014 se rozhodl z důvodů pracovního vytížení a nových úkolů, 

které jej  na RUK čekají, rezignovat na své členství v Radě Prvouk P47 prof. Zdeněk Strakoš. 

M. Rokyta mu poděkoval jménem celé Rady za významnou práci, kterou v tomto orgánu 

vykonal. Rada bude doplněna o dalšího člena po prázdninách.  

 

Schůzka byla ukončena v 16:45. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno Radou Prvouk 23. 6. 2014 
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