VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
VĚDECKÝ GRANT RSJ INVEST - matematika a její aplikace
V Praze dne 2. 3. 2009

Společnost RSJ Invest, a.s., a MFF UK v Praze vyhlašují výběrové řízení s cílem nalézt vhodného
řešitele dvouletého „Vědeckého grantu RSJ Invest – matematika a její aplikace“ na
období 2010 až 2011.
Cílem grantu je podpora základního a aplikovaného výzkumu v matematice s implikací na kvalitu
výuky.
PODMÍNKY GRANTU:
Uchazeč musí být zaměstnancem MFF UK v Praze.
Uchazeč musí být ročník narození 1970 a mladší.
Uchazeč předloží výzkumný projekt, jehož téma náleží do některé oblasti současné matematiky
a jejích aplikací (podle AMS klasifikace).
Výběrová komise bude posuzovat pouze ty přihlášky, které jsou podložené vynikající publikační
historií uchazeče.
Držitel grantu bude ke svým publikacím, které vznikly v rámci plnění grantového úkolu, uvádět
odpovídající dedikaci.
Držitel grantu se zavazuje zorganizovat v roce 2011 specializovaný mezinárodní seminář na téma
prováděné v rámci grantu.
Držitel grantu se bude přiměřeným způsobem podílet na medializaci grantového projektu.
MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ GRANTU:
Po dobu trvání grantu držitel setrvá v dosavadním pracovním zařazení na MFF UK. Jeho pracoviště
(katedra, ústav) sníží jeho pedagogický úvazek na polovinu.
Po dobu trvání grantu bude držitel pobírat na MFF UK hrubý měsíční plat ve výši 50 tisíc Kč
(včetně osobního hodnocení).
Držitel grantu bude mít k disposici částku 100 tisíc Kč ročně k volnému použití (konference,
literatura, software, hardware a podobně).
Grant je každým rokem dotován částkou 500 tisíc Kč z prostředků RSJ Invest, a.s., a částkou
300 tisíc Kč z prostředků MFF UK.
Přihlášky budou posuzovány odbornou výběrovou komisí. Grant není nárokovou položkou.
Přidělení grantu není správní řízení, z toho důvodu se nelze proti rozhodnutí o přidělení grantu
odvolat. Až do konečného rozhodnutí o výsledcích grantového řízení nebudou poskytovány žádné
dílčí informace.
Vybraný uchazeč podepíše s MFF UK a RSJ Invest, a.s., čestné prohlášení o použití grantu.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
 popis grantového projektu (oblast matematiky, současný stav problematiky, předpokládané
výstupy),
 7 nejvýznamnějších prací (publikovaných nebo přijatých k publikaci) ve formě reprintů,
 seznam dalších publikací a ohlasů,
 životopis.
KONZULTAČNÍ OSOBA PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ:
Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., proděkan pro matematickou sekci MFF UK, Sokolovská 83,
Praha 8 - Karlín, tel.: 221 913 274.
TERMÍN UZÁVĚRKY:
Grantové přihlášky musí být zaslány do 30. dubna 2009 nebo osobně doručeny na adresu
prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., proděkan pro matematickou sekci MFF UK, Sokolovská 83, Praha
8 - Karlín. Rozhoduje datum poštovního razítka. Vyhlašovatel neodpovídá za případné ztráty České
pošty, s.p.
Žádost a podmínky grantu jsou k dispozici na www.karlin.mff.cuni.cz/RSJ
Přihláška musí být zpracovaná na předepsaném formuláři.
Výběrové řízení bude uzavřeno k 1. říjnu 2009.
Grant bude čerpán od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011.
DALŠÍ INFORMACE:
Složení výběrového panelu:
Prof. RNDr. I. Netuka, DrSc., předseda (MFF UK)
Prof. RNDr. M. Hušek, DrSc. (MFF UK)
Prof. RNDr. M. Hušková, DrSc. (MFF UK)
Mgr. K. Janeček, MBA, Ph.D. (RSJ Invest, a.s.)
Prof. RNDr. J. Krajíček, DrSc. (AVČR)
Prof. RNDr. J. Nešetřil, DrSc. (MFF UK).
Prof. Dr. W. Schachermayer (TU Wien)
O společnosti RSJ Invest:
RSJ Invest, a.s., je největším obchodníkem s cennými papíry v ČR s měsíčním obratem přes
4 biliony EUR. Společnost působí na českém trhu od roku 1995. Obchoduje s finančními deriváty
na trzích v USA, Velké Británii, Německu, Kanadě, Austrálii a Japonsku. RSJ Invest, a.s., patří
mezi nejvýznamnější obchodníky na jedné z největších derivátových burz na světě NYSE
Euronext, kde byla jmenována oficiálním tvůrcem trhu.
Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., je tvůrcem obchodních strategií a jeden ze dvou zakladatelů RSJ
Invest a je zároveň iniciátorem grantového projektu. Absolvoval matematiku na MFF UK
a doktorskou disertaci obhájil v Centru matematických studií na Carnegie Mellon University
v USA. V minulosti pracoval také v Ústavu aplikované matematiky Rakouské akademie věd.
V současnosti se věnuje strategickému řízení firmy, publikuje v prestižních mezinárodních
časopisech na téma finanční matematika, přednáší tuto problematiku na MFF UK, vede diplomové
a doktorské práce.
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Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan
Matematicko-fyzikální fakulta UK
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Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.
člen představenstva
RSJ Invest, a.s.

