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Zápis 07/2014 

z 20. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

2. 10. 2014, 12:30-14:00, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

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

  Bohdan Maslowski, Jan Trlifaj, Vladimír Souček 

Omluveni:     Luboš Pick 

Hosté:  Vít Dolejší 

 

1. Informace koordinátora 

a) Koordinátor informoval o tom, že na zasedání VR MFF UK den 1. 10. 2014 byl jednomyslně 

schválen návrh, aby se novým členem rady PRVOUK P47 stal prof. RNDr. Vít Dolejší, PhD., 

DSc., kterého koordinátor současně přivítal na schůzce. Formálně se V. Dolejší této schůzky ještě 

účastní jako host, neboť pro jeho oficiální členství v radě je ještě potřeba vyčkat schvalujícího 

dopisu z úrovně UK. 

Stalo se po schůzce: Prorektor Royt schválil svým dopisem z 6. 10. 2014 V. Dolejšího jako člena 

rady PRVOUK P47. 

 

 

b) Koordinátor informoval o stavu prostředků alokovaných pro cesty a hosty pro rok 2014. 

K dnešnímu dni je rezervováno a čerpáno cca 1.050 tis. Kč z celkové plánované částky 1.100 tis. 

Kč. Čerpání probíhá podle plánu a zahrnuje i prostředky, sloužící k dofinancování pobytů v rámci 

fondu mobility. Členové rady se jednoznačně shodli, že tento druh podpory ze strany PRVOUK 

bude pokračovat i v roce 2015, podle podobného schématu jako v roce 2014. Zároveň 

konstatovali, že obecně se příliš nevyužívá prostředků Fondu mobility a že v tomto ohledu by 

byla dobrá větší osvěta. Koordinátor slíbil, že osvětu provede cestou vedoucích pracovišť na 

kolegiu sekce. Hospodaření s prostředky na cesty a hosty v roce 2014 bylo schváleno tichým 

souhlasem. 

 

 

2. Hodnocení publikací v roce 2014 (= za rok 2013) 

 

Členové rady se shodli na tom, že hodnocení proběhne podle podobného schématu jako 

v předchozích dvou letech. Možnou modifikací je předběžné kolo, v němž se jako vhodné 

k ocenění označí články, publikované v časopisech, jejichž excelence je bezesporná a shodne se 

na ní rada PRVOUK. Diskuse o seznamu takových časopisů bude probíhat per rollam v průběhu 

října.  

 

Z důvodů snazšího „trefování do nuly“ při čerpání prostředků navrhl koordinátor, aby se odměny 

za články udělily už v říjnu (tj. aby byly zpracovány nejpozději k cca 15. 11.) Členové rady s tím 

projevili souhlas. Koordinátor zahájí ihned práce na získání a zpracování seznamu všech 

publikací za rok 2013. 

Stalo se po schůzce: Koordinátor získal a zpracovává seznam všech 277 publikačních záznamů 

sekce za rok 2013. Tento seznam zahrnuje: 

 200 článků v odborných časopisech 

     8 knih 

     9 kapitol v knize či editorských prací na sbornících 

   53 příspěvků v konferenčních sbornících 

     7 výsledků typu „jiné“ (např. historické poznámky, výzkumné zprávy, kvalifikační práce…) 



2 
 

 
         

3. Různé  

 

a) Podle oznámení J. Rataje (Editor in Chief časopisu CMUC) nedostal tento časopis opět přidělen 

impaktní faktor, s odůvodněním malé citovanosti. Členové rady doporučují, aby se CMUC 

pokusil získat IF znovu za tři roky, s tím, že by bylo vhodné zdůraznit, že CMUC má nově 

přiděleno doi a podívat se na srovnání CMUC a jiných českých matematických časopisů s IF. 

Důležitý je také vzhled a funkčnost webových stránek CMUC, které by si možná zasloužily 

inovaci.  

 

b) J. Trlifaj apeloval na rychlejší prostupnost důležitých informací směrem shora dolů. Zejména 

v letních měsících, kdy jsou někteří pracovníci mimo email (ale i jindy), by bylo vhodné, aby 

některé důležité informace šly přímo ke všem pracovníkům. M. Rokyta připomněl, že adresu 

msekce-zam@karlin.mff.cuni.cz může využít kdokoli z MFF, pokud to uzná za vhodné. Mail pak 

jde všem zaměstnancům matematické sekce. Předpokládá se jistě, že tento alias se bude využívat 

s rozmyslem.  

 

c) Členové rady krátce diskutovali navrhované znění nového vysokoškolského zákona (aniž ovšem 

toto znění měli s výjimkou členů vedení MFF k dispozici). Koordinátor projevil nelibost zejména 

nad snahou zrušit obory a učinit z nich programy a seznámil členy rady s kroky, které vedení 

proti této snaze podniklo a podniká. 

  

 

 

Schůzka byla ukončena v 13:30. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno Radou Prvouk 13. 10. 2014 
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