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Zápis 01/2017 
z 1. schůzky Rady Progres Q49 – Matematika 

2. 3. 2017, 12:30-13:45, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

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

Omluveni: Jan Krajíček 

 
1. Začátek Progresu 

a) M. Rokyta informoval členy Rady Progres o tom, že start Progresu provází 
nejistota ohledně výše financí, které budou našemu Progresu přiřazeny. 
Dosud stále nejsou dopočítány RIV body za rok 2015, a není tedy možné 
stanovit, jaké institucionální prostředky na rozvoj vědy přijdou na UK resp. 
na fakulty. Koordinátor tedy zatím nemůže nabídnout Radě k posouzení 
rozvahu rozpočtu na rok 2017. Pesimistické odhady říkají, že rozpočtové 
provizorium může trvat až do května. 

b) Současně M. Rokyta informoval o tom, že na sekci uspěl jeden projekt Primus 
(A. Kazdy, KA) a že součástí pravidel Primus je dofinancování 50% 
prostředků z projektu Progres. Připomněl, že první postdok z PRVOUK S. 
Schwarzacher již v říjnu minulého roku své postdokovské působení na MFF 
ukončil (nastoupil však jako odborný asistent na KMA) a druhý postdok Igor 
Carboni Oliveira končí letos k 30. 4. (odchází do Oxfordu) a že jedním 
z důvodů, proč nebyl zatím vypsán další inzerát na postdoka z Progres, bylo i 
to, že nebylo jasné, kolik a jakých projektů bude Progres dofinancovávat. 
Obecně lze v budoucnu očekávat zvýšené požadavky na dofinancovávání 
z programu Progres, v souvislosti s dalšími možnými projekty Primus na 
sekci.  

c) M. Rokyta dal přítomným na vědomí, že provedl administrativní úkon, který 
byl rektorátem vyžadován: vložil do rektorátní databáze řešitelů Progres 
celkem 115 zaměstnanců a asi 30 doktorandů matematické sekce. Zmíněná 
čísla odpovídají odhadu počtu řešitelů, který byl specifikován v přihlášce 
Progres (120 resp. 30). Skutečný počet řešitelů v roce 2017 bude možno 
v databázi upřesnit na konci roku. 

 
 

2. Další informace koordinátora 
a) Dne 30. 3. je interní termín na podání přihlášek do grantové soutěže GAČR. 

V prvním březnovém týdnu se v každé z budov MFF UK uskuteční školení, 
pořádané Mgr. Menšíkovou (OVZS) a Ing. Lankovou (HO). V rámci tohoto 
školení budou pracovníci MFF UK seznámeni s nejdůležitějšími změnami 
v aktuální zadávací dokumentaci GAČR. 

b) Na projektech SVV očekáváme nárůst v řádu jednotek procent oproti roku 
2016. M. Rokyta upozornil, že v letošním roce bude na stipendia studentům 
věnována větší část projektů SVV, než tomu bylo v letech předchozích, neboť 
knihovna letos nepožaduje tolik plateb za časopisy (většina letošních 
předplatných byla již uskutečněna vloni). Tento přebytek je však pouze 
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lokální v čase, příští rok již opět bude potřeba za časopisy platit obvyklé 
částky.  
Stalo se po schůzce Progres: místo očekávaných 3,621 mil. Kč bylo na tři SVV 
matematické sekce přiděleno 3,853 mil. Kč, tedy asi o 6,4 % více.  

c) V příštím týdnu budou známy výsledky GAUK. V té souvislosti se v Radě 
Progres opět diskutovala možnost, že by nefinancované, ale v hodnocení 
úspěšné projekty GAUK, mohly být nějakým způsobem bonifikovány 
z prostředků sekce. Zdá se, že vhodným zdrojem by mohly být projekty SVV, 
neboť prostředky na GAUK a SVV jdou „ze společného balíku“. M. Rokyta 
slíbil, že tuto možnost probere s řešiteli SVV. V každém případě bude potřeba 
vymyslet vhodný mechanismus výběru takových úspěšně hodnocených, ale 
nefinancovaných projektů GAUK.  
Stalo se po schůzce: 8. 3. byly zveřejněny výsledky GAUK. Matematická sekce 
byla z pohledu procentuální úspěšnosti nadprůměrná: z 10 podaných projektů 
bylo 5 přijato k financování. Problémem nadále zůstává nízký počet podaných 
projektů. 

d) Dne 23. 3. je interní termín MFF na podání projektů do Fondu mobility. 
V nejbližší době se očekává zprovoznění aplikace, která to umožní. 

e) M. Rokyta upozornil na změnu v rektorátní soutěži o nejlepší monografii. 
Dosud bylo možno do soutěže poslat jen 20% knižní produkce fakulty, od 
letošního roku toto procentuální omezení platí jen pro monografie v českém 
a slovenském jazyce. Cizojazyčně psané monografie je možno nominovat bez 
omezení na jejich počet. Podrobněji viz Opatření rektora UK č. 11/2017, 
http://www.cuni.cz/UK-8048.html. Z matematické sekce bude do soutěže 
posláno 5 monografií, z toho 4 v anglickém a jedna v českém jazyce. Jde o 
monografie, vyšlé v „(n-2). roce“, tedy v r. 2015. 

f) M. Rokyta sdělil, že k 1. 4. bude vyhlášeno nové kolo Projektů Primus, a že cca 
k 1. 6. se očekává vyhlášení dalšího kola projektů UNCE.  
 
 

3. Různé 
a) J. Trlifaj promítl a okomentoval výsledky pilotního hodnocení matematiky na 

UK. Ocenil zejména roli prof. M. Esteban, bez jejíhož úsilí by se část 
hodnocení pravděpodobně vůbec neuskutečnila. 

b) L. Pick se dotázal, zda Rada Progres souhlasí i nadále s tím, že by 
Jarníkovskou přednášku v r. 2017 měl prof. Hans Feichtinger  (Universtität 
Wien), jak již předběžně schválila v loňském roce. Přítomní členové Rady 
s návrhem souhlasili a pověřili L. Picka, aby prof. Feichtingera oslovil. 

c) M. Rokyta dal podnět k zahájení diskuse o revizi pravidel hodnocení 
publikací členů matematické sekce Radou Progres. Většina přítomných členů 
Rady se však shodla, že stávající pravidla vyhovují a není třeba je měnit. M. 
Rokyta se přesto kloní k alespoň drobným modifikacím stávajícího postupu, 
které příště navrhne. 

 
 
Schůzka byla ukončena v 13:45 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou Progres, 7. 3. 2017 

http://www.cuni.cz/UK-8048.html

