Zápis 05/2015
z 27. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika

11. 6. 2015, 12:45-13:30, seminární místnost KMA
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Vít Dolejší, Jan Krajíček, Josef Málek, Bohdan
Maslowski, Jan Trlifaj

Omluveni:

Jan Malý, Luboš Pick, Vladimír Souček

1. Informace koordinátora
a) Igor Oliveira, který zvítězil ve výběrovém řízení na místo postdoka z prostředků
PRVOUK, akceptoval s radostí nabídku této pozice. Zároveň poslal potvrzení, že dne 3. 6.
obhájil PhD práci, a tím splnil i poslední podmínku nutnou k tomu, aby mohl na
specifikované místo nastoupit. V současné době probíhá zařizování formalit.
b) Prof. R. Beran převzal dne 2. 6. z rukou M. Rokyty (v rámci své kolokviální přednášky)
dekret hostujícího profesora UK. Všichni 4 hostující profesoři, které navrhla JM panu
rektorovi matematická sekce, tak již byli jmenováni.
c) 8. 6. proběhl na matematické sekci Week of Doctoral Students of the School of
Mathematics (WDS-M). Celodenní akce v K1 se aktivně zúčastnilo 16 PhD studentů
matematické sekce a dalších cca 20 různých diváků. WDS-M nečekaně navštívil i Artur
Avila, nositel Fieldsovy medaile za rok 2014, který ten den projížděl Prahou.
d) M. Rokyta konstatoval, že návrh, aby 14. Jarníkovskou přednášku proslovil dne 7. 10.
2015 prof. E. Feireisl z MÚ AV ČR, byl (konkrétně v případě členů Rady Prvouk per
rollam) přijat na sekci velmi pozitivně a toto jméno tedy děkanátu M. Rokyta navrhl.
e) Ohledně kolokviálních přednášek v příštím akademickém roce M. Rokyta oznámil, že
pokud by se měl najít generický čas k tomu, aby se v něm typická kolokviální přednáška
konala, získal na sekci relativně nejvíce příznivců čas: úterý 15:40. Na tento čas se
pokusí M. Rokyta učinit rezervaci posluchárny pro příští semestr. Nadále není
samozřejmě vyloučeno, že se kolokviální přednášky mohou konat i jindy, např.
v návaznosti na požadavky přednášejících.
f) V současné době je na cesty a hosty z prostředků PRVOUK alokován pro řešitele
PRVOUK a necelý 1 mil. Kč z vyčleněné částky 1,2 mil. Kč. Víceméně to odpovídá situaci
z loňského roku, kdy bylo pro poslední čtvrtletí potřeba necelých 300 tis.
g) 1. 7. vstoupí v platnost aktualizace předpisu o doktorském studiu (jako Směrnice
děkana 10/2015), viz http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer10.htm.
M. Rokyta upozornil na některé drobné změny ve znění předpisu, například v definici
školícího pracoviště, viz čl. 3, odst. 2: „Školicím pracovištěm se rozumí zpravidla
pracoviště školitele, tj. pracoviště, na které byl školitel zaměstnavatelem určen k výkonu
práce v rámci svého pracovněprávního vztahu; není-li pracoviště školitele jednoznačně
určeno nebo není-li pracoviště školitele na fakultě, určí školicí pracoviště děkan na základě
návrhu RDSO“, a také na prodloužení přechodného období existence „starých“ RDSO do
30. 9. 2016 (mj. i z toho důvodu, že jednání o smlouvách o společné výchově doktorandů
a o složení RDSO s některými ústavy Akademie dosud nebyla úspěšně završena).
h) Úspěšně pokračuje projekt podpory konferencí a škol ze strany RSJ resp. Nadace RSJ.
i) Koordinátor apeloval na to, aby si členové Rady PRVOUK stanovili požadavky na rozvrh
v následujícím semestru tak, aby mohli být ve čtvrtky v době 12:30 - 14:00 přítomni
v Karlíně.
1

2. Různé
a) M. Rokyta požádal členy Rady PRVOUK, aby důležitou nebo zajímavou agendu,
projednávanou na Radě, sdělovali také na svých pracovištích, například při schůzích.
b) J. Trlifaj informoval o aktuálním vývoji ohledně nového systému hodnocení vědy.
V důsledku novely VŠ zákona a v souvislosti s očekávanou institucionální akreditací
UK bude potřeba zavést na UK vnitřní systém hodnocení jak vědy, tak výuky. MFF se
účastní pilotního projektu UK pro hodnocení přírodních věd. Nové hodnocení má být
kombinací scientometrických údajů a hodnocení per review po oblastech výzkumu.
Součástí má být i hodnocení excelentních výsledků, které budou nominovány
samotnou hodnocenou organizací v dohodnutém množství a v dohodnutých
specifických oblastech.
c) J. Málek se zeptal, v jakém stádiu je prodloužení smlouvy postdoka z r. 2014 dr.
Schwarzachera. M Rokyta sdělil, že již děkana dopisem o toto prodloužení požádal, a
dnes dal na požádání kopii tohoto dopisu dr. Schwarzacherovi. Dopis je formulován
jako žádost o prodloužení smlouvy za stávajících podmínek, do 30. 9. 2016.

Další schůzka Rady PRVOUK se uskuteční v říjnu, v některý (z později dohodnutých)
čtvrtků, v 12:30 v seminárce KMA. Mezi důležitá podzimní témata bude patřit i diskuse o
novém systému hodnocení vědy.

Stalo se po schůzce: v podvečer obdržel koordinátor oponentní posudek k průběžné zprávě o
uskutečňování PRVOUK Matematika P47 za rok 2014, který vyznívá pro náš PRVOUK velmi
příznivě.

Schůzka byla ukončena v 13:30.
Zapsal M. Rokyta
Schváleno Radou Prvouk, 15. 6. 2015
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