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

 
Přítomni:  O. Došlý,  M. Křížek, B. Maslowski, I. Netuka, L. Pick, J. Sgall, A. Sochor, I. Straškraba, 
M Tvrdý a tajemnice RMÚ  L. Burešová;  
Omluveni: E. Feireisl, P. Drábek, R. Hakl,  
  
 
1. Atestace, nové tarifní tabulky, zm ěna vnit řního mzdového řádu. A. Sochor  podrobně 
seznámil členy Rady s výsledky hodnocení pracovníků MÚ při letošních plošných 
podzimních atestacích. Doplňující vysvětlení o způsobech hodnocení a průběhu atestací 
podali i dva členové Atestační komise L.Pick a J.Sgall. Rada vyjádřila poděkování všem 
členům atestační komise za odvedenou práci. A. Sochor seznámil Radu s novými tarifními 
tabulkami, které připravilo vedení ústavu, a požádal Radu o schválení drobných úprav 
nového vnitřního mzdového řádu (uvedení odkazu na karierní řád a také zvětšení rozpětí tříd 
a stupňů pro nevědecké pracovníky z plánovaných 3 x 3 na 4 x 4). Rada jednomyslně 
schválila nové tarifní tabulky a navržené změny v novém mzdovém řádu. 
 
2. Čechovská p řednáška. Předseda Rady před krátkou dobou vyzvali e-mailem vědecké 
pracovníky, aby podávali návrhy na vhodné kandidáty na přednášející pro prestižní 
Čechovskou přednášku, která se uskuteční v přístím roce, případně i pro další léta.  
Doposud navrženými matematiky jsou H. Amann, S. Cook, G. Godefroy a J. Whiteman.  
Pořadí návrhů bude stanoveno per rollam po doplnění některých informací. 
  
3. Různé. 
a) Projednáno per rollam.  Předseda Rady konstatoval, že v období od posledního zasedání 
Rada projednala a schválila per rollam návrh ředitele MÚ na cenu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy pro monografii M. Krbce a J. Jaruška, která jim posléze byla udělena. Dále 
Rada per rollam určila návrh pořadí kandidátů pro výměnné zahraniční pobyty: 1. Opic 
(Portugalsko), 2. Petzeltová (Finsko), 3. Saxl (Rusko), 4. Gogatishvili (Finsko), 5. Gogatishvili 
(Portugalsko). 
 
b) ERCOM. B. Maslowski informoval o rozhodnutí vedení ústavu odložit o rok rozhodnutí o 
zapojení MÚ do mezinárodního programu ERCOM. 
  
c) Nově přijatí pracovníci.  A.Sochor informoval Radu o výsledku podzimního konkurzu. 
Konkurzní komise doporučila k přijetí všechny tři přihlášené matematiky. Byli přijati přijal 
W. Kubis do oddělení Vl. Müllera, P. Stebel do oddělení dr. Straškraby a N.D. Thapen do 
oddělení doc. Pudláka. 
 
d) Návrhy kandidát ů do oborové komise GA ČR. A. Sochor informoval Radu o návrhu 
dvou pracovníků z MÚ – M. Kučera a M. Krbec. M. Krbec se svou kandidaturou souhlasí. 
M. Kučera také vyjádřil předběžný souhlas definitivně se rozhodne v nejbližších dnech. 
 
e) Prostory v budovách MÚ. A. Sochor informoval Radu o pozitivním ukončeni mnoha-
letého soudního sporu s neplatiči nájemného a o jejich exekučním vystěhování. V budově 
MÚ je nyní uvolněný byt, který ale vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dále byla Rada 
informována o zprovoznění nové nadstandardní pracovny Terasa 2. 
 
f) Výzkumný zám ěr. Rada byla informována o nadcházející kontrole plnění výzkumného 
záměru v příštím roce. 
 
g) Hostující zahrani ční matematici.  Dle průzkumu ředitele kromě míst pro hostující cizince, 
kterými disponují Centra, jsou dostačující 2 místa, která jsou v MÚ ročně nabízena 



prostřednictvím VISITING SCHOLARSHIP. I. Straškraba poznamenal, že se některým 
pracovníkům nezdál průzkum ředitele vhodným způsobem zjišťování těchto informací. 
 
h) Preprinty.  L. Pick se dotázal zda již byl učiněn pokrok v zajištění vystavování preprintů 
v elektronické podobě na webových stránkách MÚ. M. Tvrdý seznámil Radu se stavem 
současných příprav nového celoústavního systému vystavování preprintů na webu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Burešová      Schválil: B.Maslowski 
 


