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Zápis 01/2016 
z 30. schůzky Rady PRVOUK P47 – Matematika 

18. 2. 2016, 12:30-13:30, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

 

Přítomni: Mirko Rokyta, Vít Dolejší, Jan Krajíček, Josef Málek, Jan Malý, Luboš Pick, 
Vladimír Souček, Jan Trlifaj 

Omluveni: Jaromír Antoch, Bohdan Maslowski 

 
 

1. Průběžná zpráva PRVOUK 
Koordinátor poděkoval všem členům Rady za jejich příspěvky pro průběžnou zprávu 
PRVOUK za rok 2015 resp. za všechny předchozí roky řešení projektu. Příprava průběžné 
zprávy je v závěrečném stadiu, tak, že ji bude možno předložit děkanovi fakulty k podpisu 
v plánovaném termínu 24. 2. 2016. Zpráva bude opět vystavena na stránkách PRVOUKu P47 
– Matematika. 
 
 

2. Informace koordinátora 
a) Předběžný rozpočet PRVOUK na rok 2016: lze očekávat cca stejné množství prostředků 

jako v loňském roce.  
b) Nové projekty GAČR mají deadline podání 22. 3. 2016 na děkanát MFF UK. 
c) Projekty PRVOUK budou od 1. 1. 2017 nahrazeny projekty Progres. Návrhy k budoucímu 

uspořádání programů Progres na fakultách je potřeba zaslat na rektorát už k 31. 3. 2016. 
V červnu bude následovat konkrétní výzva pro zpracování přihlášek, které bude potřeba 
odevzdat do 15. září 2016. Programy Progres zahájí k 1. 1. 2017. 

d) Novela vysokoškolského zákona prošla sněmovnou, čeká na schválení v senátu, který 
o ní bude jednat 2. března 2016. Zákon vstoupí v platnost pravděpodobně k 1. 10. 2016 
nebo k 1. 1. 2017.  
 

3. Cesty a hosté z PRVOUK, 1. pololetí 2016 
Koordinátor konstatoval, že k datu uzávěrky žádostí o financování cest a zvaní hostů 
z PRVOUK na první pololetí roku 2016 přišel víceméně standardní počet žádostí. Požadavek 
na celkovou alokaci prostředků na tyto aktivity v prvním pololetí představuje cca 60% 
částky, která byla spotřebována v roce 2015, což také odpovídá každoročnímu stavu žádostí 
v této době. Rada PRVOUK měla k dispozici seznam všech žádostí o cesty a všechny podané 
žádosti schválila, pouze u dvou pověřila koordinátora o dodatečné vyjasnění podrobností. 
Stalo se po schůzce: obě navrhované cesty byly po upřesnění resp. po úpravě údajů per rollam 
schváleny. 
 
 

4. Různé: 
a) Členové Rady diskutovali o možném přednostním financování cest studentů, jejichž  

GAUK, přes příznivé hodnocení, nebyl financován. M. Rokyta připomněl, že i cestu 
doktoranda na konferenci je možné financovat z PRVOUKu, pokud jde o aktivní účast 
(přednesený příspěvek nebo poster) a doktorand nemá jiný vhodný zdroj, který mu 
umožňuje čerpat cestovní náklady. Další možností je SVV, který je vhodný pro 
doktorandy i Mgr. studenty, ale jen pro ty, kteří jsou „na SVV napsáni“, nebo forma 
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mimořádného stipendia na základě žádosti, směřované sekčnímu proděkanovi – to však 
lze pouze v situacích, které jsou taxativně vyjmenovány ve Stipendijním řádu UK a 
s ohledem na omezené možnosti tohoto zdroje financování. V diskusi bude Rada 
PRVOUK pokračovat na své další schůzce. 

b) Stalo se po schůzce: koordinátor informoval mailem, že tzv. generický čas pro konání 
kolokvií v tomto semestru je čtvrtek 12:20 v K3. Na tuto dobu je zmíněná posluchárna 
rezervována s tím, že v týdnech, kdy se kolokvium nekoná, je k dispozici pro konzultace. 

 
 
Schůzka byla ukončena v 13:20 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou PRVOUK, 24. 2. 2016 

 

 


