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Zápis 02/2013 

z 8. schůzky Rady Prvouk P47 – Matematika 

28. 2. 2013, 12:30-14:15, seminární místnost KMA 

Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín 

 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Krajíček, Josef Málek,  

  Jan Malý,  Bohdan Maslowski, Luboš Pick, Jan Trlifaj  

Omluveni:     Vladimír Souček, Zdeněk Strakoš  

   

1. Hospodaření Prvouk - výhled na rok 2013 

Koordinátor předložil Radě předběžnou rozvahu rozpočtu Prvouk na rok 2013. Konstatoval, že došlo k 

úbytku institucionálních prostředků na Prvouk P47 o velikosti cca 2,8 mil. Kč. Při té příležitosti 

koordinátor zmínil, že prostředky na odměny nominálně narostly díky pravidlům Prvouk z loňských 

cca 1,2 mil. na letošních cca 2,3 mil. a že zde by případně byla rezerva na částečné krytí propadu 

mzdových prostředků, kdyby například bylo pravidlo „minimálně 10% z mzdových nákladů jsou 

odměny“ poněkud volnější. J. Trlifaj reagoval tím, že může tento podnět při svých jednáních na 

rektorátě vznést, což členové rady kvitovali s povděkem. 

 

2. Peníze na cestování, FM, aj. 

Koordinátor informoval členy Rady, že se povedlo plány výdajů  na cestování z Prvouk stabilizovat po 

konzultacích s některými žadateli. V této chvíli je naplánováno vydat na cesty v 1. pololetí cca 54% 

roční částky, což je již v pořádku. Zároveň Rada konstatovala, že dofinancování návrhu projektů z 

Fondu mobility (FM) je důležité, a že by nemělo být zcela vyloučeno. Koordinátor upozornil, že 

dofinancování nákladů z FM je dobré či dokonce nutné vyjmout z mechanismu „cest“, neboť jde o 

mzdové prostředky. Rada se na konec shodla na principu oddělených žádostí o cesty a hosty na straně 

jedné a dofinancování FM na straně druhé, a to podle předběžného dělení cca ve výškách 750 + 150 

tis. 

 

3. Diskuse o roli Rady Prvouk 

Před diskusí o studentských stipendiích došlo k poměrně široké diskusi o obecné roli Rady Prvouk. V 

diskusi zazněl silně zejména podnět k tomu, aby Rada kromě „prostého“ rozhodování o penězích 

Prvouk diskutovala také o koncepčnějších otázkách rozvoje vědy na matematické sekci. Relativně 

dlouhá diskuse nebyla zcela uzavřena a Rada se k tématům vrátí, ať už v emailové diskusi nebo na 

dalším svém zasedání. 

 

4. Stipendia pro studenty 

Ve zbylém čase diskutovali členové Rady o možných modelech udělení stipendií z Prvouk. 

Koordinátor poukázal na to, že i koncepční otázky jako je podpora výzkumu studentů udělením 

stipendií mají své finanční mantinely, v rámci kterých se koncepce odehrávají. Konkrétně, s odkazem 

na částku 2,3 mil. určenou pro odměny a stipendia, se členové Rady postupně shodli, že rozumné by 

bylo využít k odměnám pro pracovníky cca stejnou částku jako vloni. tj. 1,2 mil. Zbylou částku je 

možno věnovat zčásti na zmíněná stipendia (pracovně cca polovinu částky na odměny. tj. 600 tis. Kč) 

a zčásti na jiné aktivity, v závislosti na výsledku jednání J. Trlifaje (viz bod 1). Zde by se nabízelo 

právě dofinancovávání Fondů mobility, případně zvaní zahraničních odborníků. 

  

Ohledně samotných mechanismů udělování stipendií zaznělo v samém závěru několik podnětů, které 

už nemohly být pro krátkost času a úbytek diskutujících zcela dořešeny. K těm, které diskutující členy 

Rady Prvouk nejvíce zaujaly, zejména patří: 
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 Hodnotit a odměňovat formou mimořádného stipendia studentské publikace, tak, jako tomu 

bylo vloni u publikací zaměstnanců, v podobné, ale nezávislé soutěži. 

 Navrhovat odměny formou mimořádného stipendia úspěšným studentům na základě 

doporučení a zdůvodnění členů Rady. 

 

Většina přítomných členů rady nepodpořila návrh uspořádat soutěž o prémii z Prvouk např. mezi 

neúspěšnými žadateli o GAUK.  

 

Diskuse o studentských stipendiích z Prvouk nebyla zcela uzavřena. 

 

 

Zapsal M. Rokyta, 2. 3. 2013, korektury uzavřeny a zveřejněno 17. 3. 2013 


