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Zápis 04/2018 
z 9. schůzky Rady Progres Q49 – Matematika 

11. 10. 2018, 12:30-13:40 seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

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

Omluveni: Jan Krajíček 

 

1. Informace koordinátora 
 Dr. Pejcha (astrofyzik) dostal ERC Starting Grant. ERC Advanced Grant podal prof. 

M. Loebl (inf. sekce), kol. A. Kazda z Msekce se chystá podat ERC Starting Grant.  

 Juniorské projekty GAČR se počínaje rokem 2019 prodlouží ze 3 na 5 let a budou 
opět zavedeny tříleté postdokovské granty. 

 V projektech EXPRO se pravděpodobně díky nižšímu než očekávanému zájmu 
nevyužijí všechny peníze, které na to byly alokované; není vyloučeno vyhlášení 
dalšího callu v příštím roce. 

 Do cca půlky listopadu je možno podávat aplikace do výzvy Horizon 2020 jménem 
„ERA Chairs“ (ERA = „European Research Area“). Jde o možnost financování 
vědeckého pobytu hostujícího profesora, blíže viz 
https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/vyzva-era-chairs-otevrena-1, viz též 
http://www.dwr.com/dining-chairs-and-stools/era-chair/3934.html?lang=en_US  

 
 

2. Podpora studia PhD studentů 
 Koordinátor informoval členy Rady o tom, že od letošního roku dostane každý PhD 

student, který úspěšně ukončí PhD studium nejpozději během 5. roku studia, 
prémii 30 tis. Kč, vyplacenou sekčním proděkanem.  

 Tentýž koordinátor rovněž upozornil na bod 1h) zápisu schůze KMS (viz 
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2019/Zapis_KMS_c.01_2018-
19.pdf) ze dne 27. 9. 2018, kde jsou podrobně popsány mechanismy a podmínky, 
za kterých bude sekce garantovat PhD studentům příjem alespoň 18 tis. Kč 
měsíčně čistého. Nutnou podmínkou je zejména „studium na plný úvazek“. 
Podrobněji viz zmíněný zápis. 

 
 

3. Prodlužování smluv odborných asistentů 
 Mechanismus prodlužování smluv odborných asistentů předpokládá vyjádření VR 

MFF UK k materiálům, které za tímto účelem připravuje kolegium sekce pro 
děkana MFF UK. Děkan pak na základě těchto materiálů, doporučení kolegia sekce 
(zejména příslušných vedoucích pracovišť) a poradního hlasu VR MFF UK o těchto 
prodlouženích rozhoduje.  

 Rada Progres na schůzce diskutovala o materiálech pro současné kolo 
prodlužování, které bude mít k dispozici a bude projednávat VR MFF UK na svém 
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zasedání 7. listopadu. S ohledem na to, že zasedání VR MFF UK se pravidelně 
účastní 6 z 10 členů rady Progres, z toho je 5 řádných členů VR MFF UK a jeden 
proděkan sekce, který má na těchto zasedáních hlas poradní, je jedním z cílů této 
diskuse mj. poskytnout matematickým členům VR MFF UK lepší orientaci v tom, 
proč je to které prodloužení navrhováno resp. nenavrhováno. Dalším z cílů je 
poskytnutí zpětné vazby samotným uchazečům a jejich vedoucím pracovišť, 
zejména v případech, kde jsou patrné rezervy na zdárné cestě jménem „tenure 
track“, která má ideálně směřovat k habilitaci. 

 Členové Rady konstatovali, že se ztotožňují se závěry, které učinilo kolegium sekce 
ohledně navrhovaných délek prodloužení všech diskutovaných smluv. V několika 
případech konstatovali někteří členové Rady rezervy, ať už formálního charakteru 
(nedostatečně zpracovaný seznam vystoupení na konferencích) či charakteru 
věcného (málo zahraničních pobytů). Zpětnou vazbu příslušným uchazečům 
poskytne koordinátor/proděkan sekce, případně člen Rady z příslušného 
pracoviště. 

 V průběhu diskuse padl návrh, že by některé body formuláře pro prodlužování 
pracovního poměru mohly podrobněji specifikovat formu výstupu (například 
„Přednášky na konferencích“). M. Rokyta poznamenal, že je jistě v kompetenci VR 
MFF UK taková upřesnění formuláře iniciovat. V sekční verzi je může provést sám, 
bylo by však asi žádoucí, aby formuláře byly jednotné na celé MFF. 
 

4. Doplnění OR GAUK 
 Proděkan J. Trlifaj byl vyzván předsedou GRUK (Grantová rada UK) prof. P. Volfem, 

aby předložil návrh na nového člena oborové rady GAUK, sekce přírodních věd, ve 
skupině Matematika, ze které v létě rezignoval doc. Z. Šír. Tento návrh poté musí 
schválit VR MFF UK, načež je předložen GRUK. Z následné diskuse vyplynulo, že na 
sekci existují dva vhodní kandidáti, mezi kterými bude potřeba vybrat. Bylo 
dohodnuto, že k oběma kandidátům se členové Rady vyjádří na základě materiálů, 
které jsou k nominaci potřeba. K výběru kandidáta dojde nejpozději 25. 10. na 
schůzi kolegia sekce. 
 

5. Hodnocení publikací 
 M Rokyta oznámil, že v nejbližší době pošle členům Rady zpracovaný seznam 

publikací sekce za rok 2017, ze kterých opět Rada vybere publikace hodné ocenění. 
 

6. Různé 

 Jarníkovská přednáška pro rok 2019: B. Maslowski navrhl oslovit Martina Hairera, 
nositele Fieldsovy medaile z r. 2014, který předběžně projevil zájem. Členové Rady 
vřele souhlasí. J. Málek při té příležitosti zmínil, že dalším vhodným kandidátem by 
byl László Székelyhidi, který rovněž předběžně souhlasil. 

 
Schůzka byla ukončena v 13:45 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou Progres, 15. 10. 2018 


