Zápis 05/2012
z 5. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika
11. 10. 2012, 12:30-14:00, seminární místnost KMA

Přítomni:

Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Bohdan Maslowski, Vladimír Souček,
Zdeněk Strakoš, Jan Trlifaj

Omluveni:

Josef Málek, Jan Malý, Luboš Pick

Průběh:
1. Nová rozvaha pro odměny z Prvouk a navýšení rozpočtů pracovišť. Hodnota Prvouk pro
rok 2012 byla vyčíslena začátkem července 2012 na 25 508 tis. Kč s tím, že to je částka,
odpovídající začátku financování Prvouk počínaje dnem 1. 7. 2012. Jde o cca polovinu
původně avizované částky, která však byla vztahována k celému roku 2012, tedy nejde o
redukci rozpočtu Prvouk, ale jen o účetní úpravu. „Druhá polovina“ Prvouk (institucionální
prostředky za 1. pololetí 2012) přitom zůstala v příjmové části rozpočtu sekce. Tato účetní
změna nemění celkový rozpočet sekce, má však vliv na výši odměn z Prvouk, které jsou
stanoveny jako 10% všech mzdových prostředků z projektu Prvouk, a jsou tedy nominálně
rovny cca polovině původně uvažovaných hodnot. Přítomní členové rady Prvouk jednoznačně
podpořili tyto návrhy koordinátora:
 Částka, o kterou se snížily odměny z Prvouk (spolu s jinou částkou z rezerv sekce)
byla již rozpočtovou úpravou proděkana matematické sekce z 21. 9. 2012 rozdělena
mezi pracoviště sekce (kterým se tak navýšil rozpočet o částku větší, než byla
původně plánována v kategorii „odměny z Prvouk navrhované vedoucími pracovišť“).
V důsledku toho se upravuje částka v kategorii „odměny z Prvouk navrhované
vedoucími pracovišť“ na 0,- Kč.
 Zbylá částka z fondu odměn Prvouk (v současné výši 1 228 tis. Kč) bude využita
v kategorii „odměny z Prvouk“.
 Kategorie „mimořádná stipendia pro studenty“ zůstane v tomto provizorním roce
2012 vzhledem k výše uvedené redukci a také vzhledem ke krátkosti času, který
zbývá do konce roku nevyužita, tedy upravena též na 0,- Kč.
2. Studentská stipendia na rok 2013. Rada Prvouk po diskusi dospěla k názoru, že na rok 2013
vypíše z prostředků Prvouk z kategorie "mimořádná stipendia pro studenty" Soutěž o udělení
mimořádných stipendií z Prvouk pro studenty magisterského a doktorského studia
v matematických oborech, s tímto harmonogramem:
 vytvoření pravidel soutěže (v emailové diskusi, případně na mimořádné schůzce rady
Prvouk)
…………….. do
30. 1. 2013
 vyhlášení soutěže:
.……………. cca
31. 1. 2013
 přijímání přihlášek:
.……………. cca do 1. 3. 2013
 vyhlášení výsledků:
.……………. cca
31. 3. 2013
Vysoutěžená částka bude udělena vítězům formou jednorázové výplaty mimořádného
stipendia ve výplatním termínu cca duben 2013. Alternativa ke zvážení: část stipendia se udělí
předem a zbytek s časovým odstupem.
Úkol: vytvoření statutu soutěže a jejich pravidel.
T: 30. 1. 2013
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3. Odměny pro nejlepší publikace pro řešitele Prvouk z řad pracovníků sekce. Rada Prvouk
došla k tomuto závěru:
 Odměny pro nejlepší publikace matematické sekce budou udělovány vždy jednou v
roce, a to před koncem kalendářního roku.
 V úvahu budou brány všechny publikace vyšlé v předchozím ukončeném kalendářním
roce, které jsou zaznamenány v databázi OBD a u kterých má alespoň jeden z autorů
uvedenu afiliaci na MFF UK.
V diskusi byla zvažována řada možností, jak publikace odměňovat, nakonec Rada dopěla k
tomuto návrhu:
 Hodnocené práce budou rozděleny do tří kategorií, autoři prací v nejkvalitnější
kategorii "Elite" budou odměněny nejvyšší částkou, v nižší kategorii "Odměněné"
částkou nižší, v kategorii "Neodměněné" nedojde k udělení žádné odměny. Částky se
budou odvíjet od celkové částky, určené na odměny, a počtu prací v obou
odměňovaných kategoriích. Otázka více autorů (spoluautorů) bude součástí emailové
diskuse a bude definitivně uzavřena na příští schůzce Rady Prvouk.
 K technickému provedení: koordinátor pošle členům rady mailem všechny publikace,
vyhovující předchozí specifikaci, a to v excelovské tabulce. Každý člen rady ohodnotí
publikace v tabulce podle tohoto klíče:
A, B
... 2 kategorie prací, které by si zasloužily odměnu
(A = vynikající, B = dobrý až výborný, jistě odměnitelný)
X
....
publikace si nezaslouží odměnu
bez označení ….
nevím, nemohu říci, nemohu posoudit
a pošle výslednou ohodnocenou tabulku koordinátorovi, který provede sloučení všech
hodnocení a rozdělí je předběžně do kategorií "Elite", "Odměněné" a "Neodměněné".
Výsledné pořadí, vzešlé z takovéhoto mechanického procesu, bude na závěr
diskutováno Radou na její nejbližší schůzce, s možností přeřazovat na základě
konsensu mezi kategoriemi .
4. Cestování z Prvouk. M. Rokyta informoval členy Rady Prvouk, že z celkové provozní
částky, vyčleněné na "cesty a hosty" v roce 2012 (tj. 900 tis. Kč) bylo k 1. 10. 2012
"procestováno a prohostováno" cca 761 tis. Kč (asi 85% vyčleněné částky). Odhad částky na
cesty a hosty byl tedy realistický. Zbytek provozních peněz (zbudou-li nějaké, tj. nepřijdou-li
ještě dodatečné požadavky na cesty) bude využit např. na nákup literatury.

Zapsal M. Rokyta, 17. 10. 2012,
korektury a úpravy uzavřeny a zveřejněno: 20. 11. 2012
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