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Zápis 05/2016 
z 34. schůzky Rady PRVOUK P47 – Matematika 

3. 11. 2016, 12:30-13:15, seminární místnost KMA 
Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín 

 

Přítomni: Mirko Rokyta, Jaromír Antoch, Josef Málek, Jan Malý, Bohdan Maslowski, 
Luboš Pick, Vladimír Souček 

Omluveni: Vít Dolejší, Jan Krajíček, Jan Trlifaj  

 
 

1. Hospodaření s prostředky Prvouk 
 
M. Rokyta informoval členy Rady o současných stavech jednotlivých položek na účtu 
Prvouk a konstatoval, že čerpání se vyvíjí podle plánu. Přítomní členové Rady 
souhlasili s plány dočerpání prostředků do stanovené výše, i s tím, že zbylé 
prostředky (do povoleného limitu) budou převedeny k čerpání v roce 2017. M. 
Rokyta podotkl, že je možno z prostředků Prvouk udělovat i stipendia studentům 
doktorského studia za význačný vědecký počin či výsledek. 
 
 

2. Informace koordinátora 

Koordinátor M. Rokyta krátce informoval přítomné členy Rady o následujících 
bodech z jednání kolegia děkana:  
 

 Dr. Alice Valkárová (MFF UK) byla navržena na předsedkyni GAČR. V současné 
době se čeká jen na schválení tohoto návrhu vládou ČR. 

 Návrhy na nominace panelistů GAČR z matematické sekce je potřeba podat na 
OVZS do 15. 11., přičemž jednání o nich na úrovni sekce proběhne na kolegiu 
sekce dne 10. 11. Vzhledem k tomu, že z MFF odejdou návrhy na GAČR (po 
projednání kolegiem děkana) až těsně před 30. 11., je možno případně nechat 
vyřadit přihlášku toho kandidáta, který se rozhodne svou nominaci stáhnout 
např. na základě výsledku soutěže GAČR, které by měly být známy po 25. 11. 

 PRIMUS: zatím nejsou známy žádné oficiální výsledky. Přírodovědných 
projektů bylo podáno 47, neočekává se však, že by jich bylo navrženo 
k financování více než cca 10.  Rozhodnutí o financování podléhá schválení VR 
UK, jejíž zasedání se bude konat 15. 12. Oficiální výsledky lze čekat až po 
tomto datu. 

 V dohledné době se dozvíme výsledky soutěže o univerzitního postdoka. 
Oficiální informaci zatím nemáme. 

 Na adrese https://www.cuni.cz/UK-7660-version1-or_2016_30.pdf se lze 
dočíst o Zásadách udělování (nové) výzkumné podpory Donatio Universitatis 
Carolinae, určené excelentním jedincům. Opatření (rektora UK) nabylo 
účinnosti 15. 10. 2016. Do 31. 1. 2017 mohou děkani fakult podávat nominace. 

https://www.cuni.cz/UK-7660-version1-or_2016_30.pdf
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 Ke dni 15. 10. vstoupilo v platnost Opatření rektora č. 28/2016, pojednávající 
o Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora 
publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově. V dohledné době bude vydána 
směrnice děkana, upřesňující postup při získávání tam uvedených 
identifikátorů. Univerzitní návody jsou již teď k dispozici na stránce 
https://knihovna.cuni.cz/identifikatory/navody/.  

 Byly zveřejněny výsledky tzv. Pilíře II Metodiky 2013 za poslední hodnocené 
období.  Viz http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=790597. 

 M. Rokyta konstatoval, že studenti a mladí pracovníci do 35 let příliš 
nevyužívají  možnost žádat o Výroční cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana 
(cena MFF, statut ceny viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/statut.htm), 
ani účastnit se soutěže o Bolzanovu cenu (cena UK, statut ceny viz 
http://www.cuni.cz/UK-381.html). Uzávěrka přihlášek do obou těchto 
soutěží je 30. 9. daného roku, což může být jednou z příčin, proč se na podání 
přihlášek zapomíná.  

 
 

3. Hodnocení publikací za rok 2015 
 

M. Rokyta připomněl, že by rád do pondělí 7. 11. 2016 obdržel (mailem) 
hodnocení publikací za rok 2015 od všech členů Rady. Poté sestaví žebříček 
výsledků a předloží jej per rollam k diskusi resp. návrhům na jeho úpravu. 
 
 

4. Různé 
 
Proběhla krátká diskuse o způsobu hlasování VR MFF UK při habilitacích a řízeních 
ke jmenování profesorem.  
 

 
 
 

Schůzka byla ukončena v 13:15 
Zapsal M. Rokyta 
Schváleno Radou PRVOUK, 7. 11. 2016 
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