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Zápis 03/2015 
z 25. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

 

9. 4. 2015, 12:45-13:30, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Vít Dolejší, Jan Krajíček, Josef Málek, Jan Malý, 
  Bohdan Maslowski, Luboš Pick, Vladimír Souček, Jan Trlifaj 

 

1. Rozpočet PRVOUK pro rok 2015 
M. Rokyta pomocí krátké prezentace sdělil, že hodnota PRVOUK P47 je v tomto roce 47,078 
mil. Kč (vloni to bylo 44,273 mil. Kč). Rozpočet byl sestaven podle obecně dohodnutých 
principů, s tím, že díky vyšší hodnotě PRVOUK bylo vyčleněno na cestování, hosty, 
dofinancovávání Fondu mobility a obecně podpory mobilitních aktivit sekce celkem 1,2 mil. 
Kč místo loňských 1 mil. Kč. V rozpočtu se také pamatuje na oba postdoky, které nebude 
složité financovat i s přihlédnutím k úspoře z loňského roku, která byla převedena do roku 
letošního. Přítomní členové Rady Prvouk vyslovili s návrhem rámcového rozpočtu PRVOUK 
souhlas. 
 

2. Postdok z PRVOUK 2015 
Koordinátor seznámil zúčastněné s výsledky prvního kola hlasování, ve kterém každý 
z hlasujících označil ty uchazeče, které považuje za vhodné k postupu do druhého kola, a to 
tak, že takovýchto kladných hlasů přidělil alespoň 6 a nejvýše 10. Z 32 uchazečů, jejichž 
přihlášky splnily všechny náležitosti, získalo 14 uchazečů nejvýše 1 hlas a tím bylo vyřazeno 
z dalších úvah. Zbylých 18 uchazečů lze rozdělit do dvou skupin: 7 uchazečů, kteří získali 4 
a více hlasů - ti automaticky postupují do dalšího kola, a 11 uchazečů s 2 nebo 3 hlasy. 
O těchto se na schůzce diskutovalo a po diskusi a na návrhy členů Rady, které tito 
zdůvodnili, postoupilo z oněch 11 uchazečů do 2. kola dalších 5 uchazečů. 
 
Do 2. kola tedy postoupilo celkem 12 z původně 32 uchazečů. 
 
Pro hlasování ve 2. kole byla určena tato pravidla: Každý z členů Rady vybere pět podle jeho 
názoru nejlepších uchazečů a seřadí je do pořadí. Podle tohoto pořadí je oboduje po řadě 
5, 4, 3, 2 a 1 bodem, přičemž nejlepší z oněch pěti dostane pět bodů. Výsledek takového 
hodnocení pošle každý z členů Rady pouze koordinátorovi.               Termín:  14. 4. 2015 

 
Stalo se po schůzce: Zmíněných 12 uchazečů dostalo v hlasování 2. kola (seřazeno sestupně) 
31, 26, 25, 15, 15, 7, 7, 6, 3, 0, 0, a 0 bodů. Per rollam bylo pak Radou jednomyslně rozhodnuto, 
že osloveni budou uchazeči se ziskem 31, 26 a 25 bodů. Protože všichni tři oslovení kandidáti 
projevili poté v korespondenci vážný zájem o pozici postdoka v Praze a souhlasili s pozváním 
na interview, bylo všem ostatním kandidátům oznámeno, že se nedostali mezi „shortlisted 
candidates“. Rozhodnutí o tom, kterému ze tří „shortlisted“ bude nabídnuta pozice postdoka, 
padne nejpozději během měsíce května, také s ohledem na průběh interview s kandidáty, které 
by mělo být zorganizováno v první půli května. 
 
 
Schůzka byla ukončena v 13:30. 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou Prvouk, 25. 4. 2015 


