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Zápis 04/2016 
z 33. schůzky Rady PRVOUK P47 – Matematika 

26. 5. 2016, 12:30-13:30, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Jan Malý, Bohdan Maslowski, Jan Trlifaj 

Omluveni: Vít Dolejší, Josef Málek, Jan Krajíček, Luboš Pick, Vladimír Souček 

 
 

1. Jarníkovská přednáška 
 
M. Rokyta informoval členy Rady o tom, že ani jeden ze dvou již před časem oslovených 
kandidátů na Jarníkovskou přenášku nebude z časových důvodů schopen přijet do Prahy 
právě v prvním říjnovém týdnu a nemůže tedy Jarníkovskou přednášku přednést. Přítomní 
členové Rady diskutovali o dalších třech možných kandidátech, kteří byli koordinátorovi 
v mezičase navrženi. Konečné rozhodnutí bude učiněno per rollam.  
 
 

2. Program PRIMUS 

M. Rokyta seznámil přítomné členy Rady PRVOUK s některými detaily návrhu opatření 
rektora Zásady soutěže Primus, které má být zveřejněno v průběhu června. Projekt Primus 
vychází z původně plánovaného projektu Start a jeho cílem je podpořit vědecké pracovníky 
při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Hlavním řešitelem projektu má 
být (podle stávající verze rektorského opatření) akademický nebo vědecký pracovník max. 
12 let od udělení titulu Ph.D., který zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu 
minimálně 6 měsíců. Hlavní řešitel nemusí být v době podání projektu zaměstnancem UK, 
avšak musí se jím stát nejpozději v den zahájení realizace projektu. Dalšími řešiteli mají být 
nejméně tři studenti doktorského studia z daného oboru nebo post-doktorští pracovníci. 
V projektu mohou být dále zapojeni studenti magisterského studia, akademičtí, vědečtí, 
výzkumní nebo techničtí pracovníci. Řešitelský tým může být sestaven resp. modifikován 
i po zahájení řešení projektu, nejpozději však do 12 měsíců od tohoto zahájení. Doba řešení 
projektu je tři roky, v případě vynikajících projektů může být zváženo jejich prodloužení 
o dva roky v tom případě je nezbytnou podmínkou podání žádosti (hlavním řešitelem 
projektu) o ERC grant. Na financování projektu se podílí UK (z institucionální kapitoly 
rozpočtu UK) a příslušná fakulta stejným dílem, avšak maximální roční poskytnutá částka 
z UK na jeden projekt činí 1,5 mil. Kč. M. Rokyta vyzval přítomné členy Rady PRVOUK (stejně 
jako to učinil na poslední schůzi kolegia matematické sekce), aby podpořili snahy 
o podávání návrhů na projekt do soutěže Primus. Očekává se, že termín na podání návrhů 
projektů bude cca polovina září 2016, realizace projektů bude probíhat od 1.  1.  2017. 
 
 

3. Cesty a hosté z PRVOUK 
 

Koordinátor informoval přítomné členy Rady o současném stavu žádostí na financování cest 
a zvaní hostů z rozpočtu PRVOUK. Konstatoval, že poptávka už v podstatě vyrovnala 
nabídku, přičemž ještě stále je možno podávat návrhy na poslední čtvrtletí. Členové Rady 
poté diskutovali některé konkrétní žádosti a souhlasili s tím, aby koordinátor v mailu 
zaměstnancům sekce osvětlil současnou situaci a u vybraných žádostí zjistil možnosti úspor. 
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4. Různé 
 
J. Trlifaj upozornil na to, že 23. 5. 2016 byla na stránkách GAČR zveřejněna zpráva o nových 
projektech „Podpora ERC žadatelů“, které jsou určeny pouze řešitelům juniorských grantů 
GAČR ze všech vědních oborů. Zavedení těchto projektů je reakcí GAČR na dokument 
“Fellowship to visit ERC grantee”, který publikovala ERC 19. 1. 2016. V tomto dokumentu 
ERC vyzvala národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž 
prostřednictvím by byly financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na 
pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Výzva k podávání návrhů na tyto grantové 
projekty bude teprve na webu gacr.cz zveřejněna.  
 

 
 

Schůzka byla ukončena v 13:30 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou PRVOUK, 2. 6. 2016 


