
Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i. 
konaného dne 11. zá ří 2007 

 
Přítomni:  O. Došlý, R. Hakl, M. Křížek, I. Netuka, L. Pick, J. Sgall, A. Sochor, I. Straškraba, M. Tvrdý 
a tajemnice RMÚ  L. Burešová;  (pozn.: I. Netuka byl přítomen jednání rady až od bodu 4) 
Omluveni: E. Feireisl, P. Drábek, B. Maslowski 
Hosté: M. Krbec  
 
1. Volba p ředsedy a místop ředsedy Rady.  Po dovolbě dvanáctého člena Rady (A. Sochor) 
se dosavadní předseda a místopředseda Rady vzdali svých funkcí. Na funkci předsedy Rady 
byl navržen A. Sochor, který však kandidaturu nepřijal a sám navrhl do funkce předsedy 
Rady B. Maslowského. Tajným hlasováním byl předsedou Rady zvolen B. Maslowski (získal 
8 hlasů z 8 hlasujících v té době přítomných členů Rady). Na funkci místopředsedy byl 
navržen A. Sochor. Tajným hlasováním byl zvolen (7 hlasů pro, 1 neplatný).  
 
2. Atestace. A. Sochor podrobně seznámil členy Rady se způsobem hodnocení pracovníků 
MÚ při letošních plošných podzimních atestacích a shrnul diskusi k návrhu J. Krajíčka 
k počtu stupňů a navrhl upřesnit formu sdělení výsledku atestace. Rada požádala ředitele, 
aby zajistil plnou informovanost atestovaných pracovníků ze strany komise, včetně dílčích 
hodnocení (tj. "písmena" i stupně). Rada nesouhlasí s rozšířením hodnocení ze čtyř stupňů 
na pět. 
 
3. Atestace atestujících interních členů atestační komise. M. Tvrdý sdělil Radě návrh 
pověřené užší skupiny (P. Drábek, L. Pick a M. Tvrdý) udělit na základě předložených 
podkladů všem interním členům atestační komise (E. Feireisl, A. Lomtatidze, V. Müller a 
J. Sgall) ve všech složkách nejvyšší hodnocení (A). Rada s návrhem komise souhlasí. 
(Projednávání tohoto bodu se nezúčastnil J.Sgall.) 
 
4. Vnit řní mzdový p ředpis.  K tomuto bodu byl přizván vědecký tajemník MÚ, M. Krbec, 
který podrobně seznámil přítomné s navrhovaným zněním nového mzdového předpisu a 
s nově navrhovanými změnami. A. Sochor upozornil, že nový mzdový předpis je připravován 
tak, že již nebude důležitým aspektem věk vědeckého pracovníka, ale výkonnost. Měl by 
tedy přinést vylepšení mzdy zvláště mladým pracovníkům. Vedení ústavu připraví tabulky, 
které zaručují fixní část mzdy. Atestační komise rozdělí hodnocením pracovníky do tarifních 
tříd a platových stupňů. Toto rozdělení podléhá schválení ředitelem. Kromě fixní části mzdy, 
jejíž výše bude přidělována pracovníkovi zpravidla na 12 měsíců, budou pracovníci ještě 
moci dostávat osobní příplatek, příplatek za vedení, odměny. 
Rada projednala návrh nového Mzdového předpisu, navrhla několik formálních změn a 
schválila konečné znění tohoto dokumentu. Tabulky, které budou přílohou, projedná na 
lednovém zasedání. 
 
5. Různé  
a) Návrh na cenu ministryn ě školství. Rada projednala návrh ředitele MÚ na cenu 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro monografii M. Krbce a J. Jaruška.  
L. Pick upozornil na recenzi, která není zcela pozitivní. Rada se rozhodla vyzvat P. Řeháka k 
dodání podkladů pro alternativní návrh pro monografii. Rada posoudí oba návrhy, doplněné 
o recenze, per rollam a ředitel se poté rozhodne, kterou monografii na cenu navrhne. Návrh 
bude odeslán v posledním týdnu v září. 
 
b) Fellowship J. E. Purkyn ě. A. Sochor seznámil Radu s úmyslem MÚ pokusit se na 
základě Fellowship J. E. Purkyně zaměstnat J. Zapletala po dobu příštích 5 let. Jde o velmi 
kvalitního pracovníka a vedení ústavu předpokládá, že i po této době J. Zapletal zůstane v 
MÚ. Rada hlasovala všemi hlasy pro. 
 



c) Změna na pozici šéfredaktora „Mathematica Bohemica“.  Profesor Schwabik oznámil 
svou rezignaci ze zdravotních důvodů na funkci šéfredaktora MB. Zároveň navrhl na tuto 
funkci doc. D. Medkovou. D. Medková s návrhem souhlasí. Rada souhlasí. 
 
d) Prémie ředitele.  A. Sochor požádal Radu, aby mu byla od roku 2008 nápomocna při 
výběru vhodných kandidátů pro udělení t.zv. "prémie ředitele". Pro letošní rok chce o pomoc 
při výběru požádat tři členy atestační komise. 
 
e) Informace o ERCOM EMS . R. Hakl upozornil na existenci výboru ERCOM EMS 
sdružujícím ředitele evropských matematických výzkumných center (viz 
http://www.cwi.nl/ERCOM). Ředitel požádá vědeckého tajemníka o zjištění, zda je vhodné a 
možné, aby se MÚ měl zajímat o členství v tomto prestižním seskupení. 
 
f) Návrh na medaili pro dr. Hlavá čka. M. Křížek informoval Radu o zamýšlené konferenci 
k 75. narozeninám dr. Hlaváčka v roce 2008 a vysvětlil svou představu, že by na této 
slavnostní konferenci měla být dr. Hlaváčkovi předána medaile jako uznání jeho 
matematické práce. L. Pick navrhl medaili České matematické společnosti při JČMF a 
nabídl, že pomůže s vyřízením formalit. 
 
g) Preprinty.  L. Pick se dotázal, jak hodlá vedení MÚ řešit problém s nedostatkem preprintů. 
A. Sochor zhodnotil situaci jako neutěšenou a stále se zhoršující. Hodlá pracovat na 
vylepšení v této oblasti. L. Pick informoval o vydávání preprintů v elektronické verzi na MFF 
UK. 
 
h) Podzimní konkurz.  A Sochor informoval Radu o přihláškách do podzimního konkurzu na 
vědeckého pracovníka MÚ. V současné době jsou přihlášeni tři matematici (2 z toho jsou 
cizinci) a všichni se jeví jako velice nadějní a kvalitní matematici.  
 
i) Přestavby v MÚ.  A. Sochor informoval Radu o stále ještě nedokončené přestavbě 
ředitelství a také o plánované přestavbě knihovního skladu v příštích dvou letech. 
 
j) Srovnání  MÚ a MFF.  Na základě výroční zprávy 2006 z MFF UK porovnal A. Sochor 
v některých ukazatelích situaci v MÚ a na MFF. Největší rozdíl je v platech kategorie 
profesor – DrSc. V této skupině jsou matematici MÚ podstatně hůře finančně ohodnoceni. 
 
k) Projednáno per rollam.  Místopředseda Rady konstatoval, že v období od poslední 
schůze Rada projednala a schválila per rollam Volební řád MÚ pro doplňovací volbu Rady, 
dále smlouvu s Technickou univerzitou v Liberci, složení atestační komise a celkové zásady 
hodnocení pracovníků MÚ a podklady a způsob hodnocení pracovníků MÚ. 
 
l) Návrh prof. Krají čka. Místopředseda Rady informoval, že kolega Krajíček stáhl svůj 
dřívejší návrh na změnu struktury ústavu. Rada se jím proto nebude dále zabývat. 
 
 
 
Zapsala: L. Burešová      Schválil: A. Sochor 
 


