Zápis 06/2016
z 34. (a poslední) schůzky Rady PRVOUK P47 – Matematika
8. 12. 2016, 12:30-13:15, seminární místnost KMA
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

Přítomni:

Mirko Rokyta, Josef Málek, Jan Malý, Bohdan Maslowski, Luboš Pick, Jan
Trlifaj

Omluveni:

Jaromír Antoch, Vít Dolejší, Jan Krajíček, Vladimír Souček

1. Výsledky soutěže GAČR
M. Rokyta informoval členy Rady o výsledcích grantové soutěže GAČR s počátkem
řešení projektů v r. 2017. Z pohledu úspěšnosti v procentech, dosáhla letos
matematická sekce výrazně pozitivního výsledku: ve standardních grantech bylo
podpořeno 71% podaných projektů, v juniorských grantech dokonce všechny tři
podané. Celková úspěšnost (včetně mezinárodních grantů) byla cca 65%, což je opět
výrazně více, než je celostátní průměr (ca 34%). U schváleného mezinárodního
grantu je však ještě potřeba vyčkat na schválení také ze strany zahraničního
partnera.
2. Komise pro přírodní vědy, Primus
Koordinátor M. Rokyta krátce informoval o personálním složení Komise pro přírodní
vědy, matematiku a informatiku, http://www.cuni.cz/UK-7750.html, která mj.
hodnotila projekty Primus. Mimo jiné konstatoval, že zastoupení vědních oborů
v této komisi (5x fyzika, 5x biologie, 2x chemie, 1x biochemie, 1x fyzikální chemie, 1x
matematika, 1x informatika) se mu zdá poněkud nerovnoměrně posunuté směrem
k přírodním vědám. Na matematické sekci byl nakonec přijat k financování jeden
z pěti podaných projektů Primus.
3. Hodnocení publikací za rok 2015
M. Rokyta shrnul, že hodnocení publikací bylo úspěšně dokončeno a že závěrečnou
zprávu poslal již před touto schůzí členům Rady mailem. Všichni členové rady se
zněním závěrečné zprávy (modulo drobné připomínky, které byly zaneseny)
souhlasili. Přítomní členové Rady se shodli na tom, že lokální sekční hodnocení
publikací je užitečným nástrojem při rozdělení části odměn z PRVOUK a doporučili,
aby se tato hodnocení konala i v rámci navazujícího programu Progres. Koordinátor
konstatoval, že počet odměněných (31 osob) reprezentuje více než čtvrtinu
akademických a vědeckých pracovníků sekce. Odměny za publikace, odstupňované
podle jejich kvality, tak plní roli, kterou si Rada PRVOUK určila: odměnit rozumně
velké množství pracovníků sekce, a přitom dbát na podporu kvalitního publikování.
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Na výsledky a pořadí publikací je nutno pohlížet tak, že jde o pořadí a výsledky
dosažené hlasováním konečného počtu lidí, nikoli porovnáváním scientometrických
údajů pomocí excelových tabulek.
Závěrečná zpráva o hodnocení publikací spolu se všemi seznamy a popisem
mechanismu rozhodování, je k dispozici na stránkách PRVOUK P47.
4. Konec PRVOUKu, začátek Progresu
M. Rokyta krátce poděkoval všem členům Rady za jejich práci v uplynulých letech a
tím ukončil poslední schůzku Rady PRVOUK P47 (2012-2016).

Schůzka byla ukončena v 13:15
Zapsal M. Rokyta
Schváleno Radou PRVOUK, 19. 12. 2016
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