
                        Zápis ze zasedání Rady MÚ A V ČR, v.v.i. 

                                          konaného dne 10. kv ětna 2007 
 
Přítomni:  O. Došlý, P. Drábek, E. Feireisl, R. Hakl, M. Křížek, B. Maslowski, I. Netuka, L. 
Pick, J. Sgall, I. Straškraba, M. Tvrdý 
 
Hosté: M. Krbec, A. Sochor 
 
 
1.Volba ředitele MÚ. Tato část zasedání Rady je zaznamenána v následujícím samostatném 
zápisu: 
 
    Zápis z jednání Rady MÚ AVČR o návrhu na funkci ředitele ústavu 

ze dne 10.5.2007 
 

Předseda Rady MÚ AV ČR (dále Rady) a předseda výběrové komise dr. Maslowski 
v úvodu konstatoval, že do výběrového řízení se přihlásil jediný kandidát, RNDr.Antonín 
Sochor, DrSc. Výběrová komise se na svém zasedání dne 9.5.2007 zabývala přihláškou 
uchazeče a v tajném hlasování jednomyslně doporučila uchazeče jako vhodného kandidáta na 
funkci ředitele MÚ AV ČR. Poté konstatoval, že přihláška uchazeče byla od uzávěrky 
výběrového řízení k dispozici členům Rady u tajemnice Rady a je k dispozici i na tomto 
zasedání, stejně jako zápis a prezenční listina ze zasedání výběrové komise. 
 

Poté byl k jednání přizván uchazeč, který v krátkém příspěvku shrnul své představy o 
dalším rozvoji MÚ AV ČR. Následovaly upřesňující dotazy členů Rady, které uchazeč 
zodpověděl (viz níže). 

Jednání Rady pak pokračovalo bez přítomnosti uchazeče. Po zevrubné diskusi Rada 
přistoupila k tajnému hlasování s následujícím výsledkem: 

Počet odevzdaných hlasů:.....11 
Počet hlasů pro ......…...........10 
Počet hlasů proti .......………..0 
Zdrželo se hlasování ..……….1 
Počet neplatných hlasů ..…….0 

Rada tedy rozhodla doporučit, aby RNDr. Antonín Sochor, DrSc., byl jmenován 
ředitelem Matematického ústavu AV ČR. 

V Praze, dne 10.5.2007 

zapsal:  Maslowski 

Dotazy na uchazeče a diskuse: 

M. Křížek připomněl problém dalšího personálního zabezpečení časopisů. 

L. Pick vyvolal krátkou diskusi o technické realizaci eventuálních výměn pracovníků 
MFF UK s pracovníky MÚ. 

B. Maslowski vznesl dotaz o účasti Rady i dalších pracovníků  MÚ na organizaci 
atestací. Hovořilo se též o systému, jakým se výsledky atestací promítnou do finančního 
ohodnocení atestovaných pracovníků. 



I.Netuka zmínil možnost zapojení ústavu do 7. Rámcového programu EU v kapitole 
IDEAS, kde sice není explicitně zmíněna matematika, ale výběr se provádí podle „excelence“ 
projektu. Dále požádal o informaci o statutu titulu DrSc, rovněž vyvolal diskusi o způsobech 
hodnocení vědecké činnosti vládními orgány, zvláště o tzv. scientometrii. 

J. Sgall upozornil na možné problémy po skončení tzv. center. 

2. Po krátké diskusi byl schválen Jednací řád Rady MÚ v upravené podobě, předložené I. 
Netukou (tento bod byl předjednán prostřednictvím elektronické pošty). 

3. Byl diskutován volební řád pro volbu posledního člena Rady. Vzhledem ke specifičnosti 
této volby (obsazuje se pouze jedno místo) bylo rozhodnuto vyjít ze stávajícího volebního 
řádu, v němž se provedou minimální úpravy (při volbě jediného člena Rady některá 
ustanovení nedávají smysl). Úpravou byli pověřeni B. Maslowski a M. Tvrdý. Vyhlášení 
voleb bude odhlasováno per rollam v blízké době. 

4. Různé:  

Úřadující vědecký tajemník ústavu M. Krbec podal přehlednou informaci o plánech 
na zřízení Institutu aplikovaných věd. Projekt se zrodil již před několika léty, v loňském roce 
MÚ projevil zájem se projektu účastnit, především nabídkou odborných přednášek. Oficiálně 
zatím v projektu nefigurujeme, hlavní osoby projektu jsme však v loňském roce kontaktovali, 
informovali o našem zájmu a nabídli přednášky i přednáškové cykly. Zástupce ústavu se 
účastní zasedání pracovní skupiny Aplikovaná matematika. Materiály s konkrétnějšími plány 
jsme obdrželi teprve minulý týden a vyjádření k nim po projednání v Radě instituce je 
požadováno co nejdříve. Bylo konstatováno, že tyto plány jsou stále dosti vágní a zajištění 
finančních prostředků je zatím věcí budoucích žádostí a dalších jednání (evropské fondy 
v rámci programu Konkurenceschopnost a prostředky hlavního města Prahy). Členové 
občanského sdružení zakládajícího tento projekt mají každoročně přispívat poměrně vysokou 
částkou. Plány mohou rovněž narazit na mnohá úskalí, např. na nedostatek eventuálních 
posluchačů vysokých škol. Podrobné materiály k tomuto bodu jsou uloženy v sekretariátu. 
Rada se vyslovila pro vyjádření zájmu MÚ o tento projekt s tím, ze je třeba jej důkladně 
dopracovat. 

B.Maslowski shrnul výsledky hlasování Rady per rollam v období od posledního 
zasedání: Rada navrhla na udělení Ceny A.Gili a C. Agostinelliho za aplikovanou matematiku 
I. Straškrabovi. Rada podpořila žádost M. Ondrejáta o udělení startovního bytu. Rada 
souhlasila s návrhy na udělení cen AV ČR:  Akademické prémie E. Feireislovi, ceny za 
monografii dvojici autorů J. Jarušek, M. Krbec, a ceny pro mladé vědecké pracovníky E. 
Jeřábkovi. Rada podpořila návrh na udělení tzv. Wichterleho prémie kolegům Vejchodskému 
a Koutskému.   

B.Maslowski upozornil, že Rada obdržela podnět od kolegy Krajíčka týkající se 
vnitřní organizace ústavu a podnět kolegy Sgalla k vykazování rozpočtových položek. 
K podnětům se Rada vyjádří, až bude kompletní Rada i vedení ústavu. 

 M.Křížek předložil návrh na udělení Bolzanovy medaile finskému profesorovi 
Neittaanmakimu, který má rozsáhlou spolupráci s českými vědci a mnoho společných 
významných publikací. Návrh dopracuje kolega Křížek a předloží k dalšímu řízení. 

Příští schůze Rady se bude konat pravděpodobně na začátku září. 
 

V Praze dne 11.5.2007 
 
Zapsal: I. Straškraba 


