
Zápis ze zasedání Rady MÚ 10. 6. 2009 
 

Účast: dle prezenční listiny. Jako hosté se zasedání zúčastnili ředitel MÚ P. Krejčí a zástupce 
ředitele MÚ J. Rákosník. 
 
1. Program 
 - Projednáno per rollam 
 - Volební řád a doplňovací volby do Rady MÚ 
 - Diskuse o strategii dalšího rozvoje MÚ (personální politika, možné priority,   
                                                                                                                      struktura MÚ a jiné) 
 - Různé 
 
Rada jednomyslně schválila program. 
 
2. Dne 28. 4. 2009 Rada projednala per rollam  zprávu o hospodaření MÚ za rok 2008. 
 
3. Předseda upozornil Radu na nutnost upravit volební řád pro volby do Rady MÚ v části o 
počtu členů Rady. Rada pověřuje přípravou změn ve volebním řádu předsedu B. 
Maslowského. Dále členové RMÚ prodiskutovali působení ředitele ústavu v Radě MÚ. 
Většina se shodla v názoru, že pro ústav bývá přínosnější, když je ředitel členem Rady, ale 
není předsedou. Rada se dohodla na tom, že v současné době nebude vypisovat doplňovací 
volby. 
 
4. P. Krejčí a J. Rákosník seznámili Radu MÚ se svými představami o fungování ústavu v 
nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Ředitel chce posílit pravomoci vedoucích oddělení. 
Například by se měli více podílet na rozhodování o přijímání nových vědeckých pracovníků 
do oddělení a měli by rozhodovat o výši pohyblivé složky platu. Vedení ústavu chce věnovat 
pozornost  výchově mladých vědeckých pracovníků - postdoktorandů. 
Ředitel  má v úmyslu zachovat členění ústavu na vědecká oddělení a chce, aby si vedoucí 
oddělení podle možnosti připravili své nástupce ve funkci. 
Vedení ústavu zvažuje v blízké době přijetí "profesionálního" vědeckého tajemníka (ne 
vědeckého pracovníka), který se bude dobře orientovat v obor, bude schopen aktivně 
vyhledávat projekty vhodné pro vědecké pracovníky MÚ a pomůže jim vyřizovat všechny 
formality kolem žádostí.  Vedení považuje tuto možnost za vhodný způsob, jak získávat do 
ústavu peníze. P. Drábek potvrdil, že na jeho pracovišti již takový zaměstnanec pracuje a jeho 
práce je velice efektivní. 
J. Rákosník ještě seznámil členy Rady se současnými jednáními na AV a Radě vlády pro vědu 
a výzkum v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok. 
 
5. Rada projednala s novým ředitelem jeho představy o konkurzech na místa vědeckých 
pracovníků a také o fungování konkurzní a atestační komise.   
 
6. P. Drábek seznámil Radu s návrhem Smlouvy o spolupráci mezi ZČU a MÚ, bez finanční 
účasti MÚ. Rada nemá námitek. Ředitel již podepsal podobnou smlouvu s TU Liberec. 
 
7. J. Rákosník seznámil Radu s připravovanými změnami a modernizací ve vydávání 
matematických časopisů v MÚ. V souvislosti s přechodem na nový elektronický systém bude 
nutno zaměstnat člověka, který bude nový systém v ústavu zavádět a školit redaktorky. Rada 
nemá námitek. 
 



8. Místopředseda AV prof. Tůma rozeslal ředitelům ústavů dopis s výzvou, aby připravili  
prezentaci vynikajících výsledků svého pracoviště. Tato prezentace má být využita jako 
podpora při jednáních o financování vědy v AV. Čas pro přípravu je velice krátký, protože 
termín odevzdání je již 17.6. Ředitel se zavázal k připravě prezentace za MÚ. 
 
9. P. Krejčí informoval Radu o nabídce časopisu Vesmír na prezentaci práce ústavu (2 
placené strany za cenu cca 30 tisíc korun + bonus 2 další strany). Rada si není jista, zda má 
takový článek pro ústav nějaký smysl. Rada požádala ředitele, aby se pokusil dohodnout 
s některým pracovníkem ústavu přípravu takové publikace. 
 
 
Praha, 12.6.2009 
 
 
Zapsala: Burešová 
 
Schválil: Maslowski 


