Zápis 01/2012
z 1. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
12.3.2012, 8:30, seminární místnost KMA

Přítomni (bez titulů): Mirko Rokyta (koordinátor), Jaromír Antoch, Josef Málek, Jan
Malý, Bohdan Maslowski, Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj
Omluveni (bez titulů):

Jan Krajíček, Luboš Pick

Průběh:
1. Na úvod seznámil koordinátor M. Rokyta přítomné členy Rady se základními údaji o
projektu Prvouk a jeho časovém harmonogramu, a poskytnul jim tyto údaje ve formě
stručného informačního materiálu (viz str. 1 a 2 přílohy k tomuto zápisu). Informoval
je rovněž o schválené struktuře všech programů Prvouk (viz str. 3 přílohy k tomuto
zápisu) a o materiálu „Podklad pro jednání VR MFF UK“ proděkana J. Štěpána.
Složení Rady, které je specifikováno v tomto materiálu, bylo schváleno na zasedání
VR MFF UK jednomyslně dne 7.3.2012. Dokumentace k programu Prvouk je
vystavena na stránce http://www.cuni.cz/UK-3885.html, zejména tam lze nalézt
a. Opatření rektora 20/2011 „Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na
Univerzitě Karlově“
b. Důvodová zpráva k věcnému záměru programů PRVOUK
c. Dopis rektora UK
a (od 11.3.2012) také
d. Struktura všech programů Prvouk
e. Anotace všech programů Prvouk
f. Formulář přihlášky
g. Dopis prorektora pro vědu a tvůrčí činnost s pokyny k podání přihlášky
a (od 15.3.2012) také
h. Komentář k bodům h–j přihlášky programu (tzv. „Metodický pokyn“)
2. Členové Rady konstatovali, že prvním úkolem Rady je příprava přihlášky. Pověřili
koordinátora M. Rokytu, aby prověřil možnost posunutí interního termínu MFF UK na
podání této přihlášky z 9.4. alespoň o týden. M. Rokyta na schůzce sdělil, že termín
pro přípravu předběžných částí textu sdělí poté, co vyjasní posunutí interního termínu.
Upřesnění ze dne 13.3.: děkan fakulty souhlasil s posunutím interního termínu na 16.4.
3. Příprava přihlášky bude probíhat takto:
a. každý člen Rady připraví (za disciplinu, kterou v Radě zastupuje) materiál
v rozsahu cca 1 strany A4, podle bodů h-j, tj.:



popis Programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky
kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména
mezinárodním kontextu,
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návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení tohoto postavení v horizontu
doby uskutečňování Programu, zdůvodnění a rámcový harmonogram těchto
kroků, indikátory tohoto zlepšení
a to podle výše zmíněného Metodického pokynu. M. Rokyta zajistí
odpovídající materiál od zástupců historie matematiky a MMIB.
Termín: 2. dubna 2012

b. Koordinátor provede (ve spolupráci s členy Rady) editaci zmíněných materiálů
do výsledné podoby.
4. Koordinátor seznámil členy Rady s tím, že vyzval zaměstnance matematické sekce
k podávání návrhů na financování cest a hostů z Prvouk na dobu do 31.8.2012. Termín
pro podávání těchto návrhů je 15.3.2012. Poté koordinátor zpracuje a předloží
kompletní seznam návrhů k vyjádření členům Rady.

Zapsal M. Rokyta, 15.3.2012

Příloha k zápisu 01/2012
Informační materiál pro první schůzku
Rady Prvouk „P47“ Matematika
12.3.2012
1. Úvod: o financování vědy na UK



Dlouhodobý záměr UK na 2011-2015: „využít podstatnou část institucionálních
prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj vědních oblastí“.
Peníze získané Univerzitou „podle bodů RIV“ (též „podle Metodiky“), oficiálně:
„institucionální prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj vědecké instituce“ (viz
„Důvodová zpráva Prvouk“, www.cuni.cz):
 Vytváření rezerv
 Financování soutěže o nejlepší monografii
 UNCE (124 mil.)
 Bonus za velké granty
 PRVOUK = Program Rozvoje Vědních Oblastí na UK
cca 16% humanitní + společenské vědy., 84% přírodní + lékařské vědy
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2. Časový harmonogram PRVOUK
o Podání Podnětu (1 strana A4)
31.1.2012
stalo se
o Projednání struktur Prvouk na VR UK na základě Podnětů 1.3.2012 stalo se
o Projednání složení Rad na VR MFF
7.3.2012 stalo se
o Ustanovení Rad po projednání na VR fakult
o Podání přihlášek Prvouk (Koordinátorem+Radou)

půlka března
k 30.4.2012



interní termín MFF:
na 16.4.
o Projednání přihlášek Prvouk na VR UK

9.4.2012 posunut
konec května

o Prostředky Prvouk se stanou po červnovém doprojednání rozpočtu UK součástí
rozpočtu fakult. Náběh financování od 1.7.2012, do té doby standardní
financování vědy jako „předfinancování Prvouk“.





PRVOUK sdružuje pracovníky + studenty Mgr. a PhD studia UK
Jde o pětiletý projekt, navazující na VZ a VC
Základní administrativa:
 přihláška (viz dále)
 každoročně průběžná zpráva s jednoduchým vyúčtováním
 po dvou letech bilanční zpráva
 závěrečná zpráva po pátém roce

3. Přihláška PRVOUK


Personálie: Součástí přihlášky je jmenný seznam členů Rady a personální údaje o
koordinátorovi a členech Rady, dále případně seznam tzv. klíčových osob, nikoliv
další detaily personálního složení, pouze orientační údaje o počtu. Formuláře zatím
nejsou k dispozici.



Vědecká část:

[tzv. body h), i), j) ] -

10 až 25 stran

o popis Programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky
o kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a
zejména mezinárodním kontextu,
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o návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení tohoto postavení
v horizontu doby uskutečňování Programu, zdůvodnění a rámcový
harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení


Příloha: některé bližší specifikace

4. Příloha přihlášky
Příloha přihlášky specifikuje:
 Doplňkové a režijní náklady:
 Odměny a mimořádná stipendia:
 Rozsah provozních prostředků
 Rozsah investičních prostředků
 …. zbytek: mzdy

omezení:
omezení:

max. 25%
min. 10%

 Podrobnosti o evidenci osob
 Případné podrobnosti o spolupráci mezi koordinátorem a Radou a o roli
Rady při podávání návrhů (odměny, provoz, investice)
Mezi kompetence koordinátora vždy patří: odměny, provozní prostředky, investice.
M. Rokyta, 11.3.2012
update 14.3.2012
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