
Zápis ze schůze Rady Matematického ústavu AV ČR konající se dne 16. 
prosince 2008. 

 
 
Předseda Rady podal stručnou informaci o průběhu a výsledku jednání výběrové 
komise pro výběr ředitele MÚ, která na svém zasedání  24. listopadu 2008 rozhodla, 
že oba uchazeči RNDr. Miroslav Krbec, DrSc., DSc. a RNDr. Pavel Krejčí, CSc. jsou 
vhodnými kandidáty pro tuto funkci.  
 Poté zahájila Rada pohovor s oběma kandidáty.  Pohovor byl veden s kandidáty 
jednotlivě, jejich pořadí bylo vylosováno.   
Jako první vystoupil P.Krejčí. V krátkosti se zmínil o zahraničním trendu k většímu 
kontaktu teoretického a aplikovaného výzkumu, kontaktech s MÚ během jeho 
působení v Německu a o vztahu ke spolupráci s vysokým a středním školstvím. 
Poté následovala rozprava, v níž uchazeč odpověděl na dotazy, vznesené členy 
Rady. 
Jako druhý vystoupil M.Krbec. Vyjádřil svou podporu spolupráci s VŠ, odpověděl na   
dotaz o své představě o vedoucím týmu pracoviště (ředitel, zástupce ředitele, 
tajemník) a vyjádřil se k palčivé personální situaci v MÚ, zejména k problému získat 
mladší vědecké pracovníky (řada stávajících pracovníků brzy odejde do důchodu) a 
k neúnosnému podstavu pracovníků v technickém zabezpečení. Rovněž poukázal na 
legislativní bariéry omezující případné akce, které by mohly vést k nápravě tohoto 
stavu. Poté následovala rozprava, v níž uchazeč odpověděl na dotazy, vznesené 
členy Rady. 
 
Po pohovoru s kandidáty následovala diskuse členů Rady a po ní Rada přistoupila 
k tajnému hlasování s následujícím výsledkem: 
Z přítomných 10 členů Rady (z celkového počtu  jedenácti) bylo odevzdáno 10 
platných hlasů, z toho 
9 hlasů pro P.Krejčího 
1 hlas pro M.Krbce 
 
Rada MÚ tedy rozhodla doporučit do funkce ředitele dr. Pavla Krejčího. Vzhledem 
k jeho současným závazkům byl navržen termín nástupu do funkce od 1.května 
2009. 
 
Různé: M. Tvrdý podal informaci o atestacích čtyř pracovníků a seznámil Radu 
s jejich výsledkem a následujícím svým rozhodnutím obsahujícím mírnou korekci 
návrhu atestační komise. Vyjádřil se k problému personálního zabezpečení . 
Připomněl, že bude třeba projednat návrh rozpočtu na rok 2009 na zasedání Rady, 
které by se mělo konat během února příštího roku.  
 
 
V Praze dne 16. prosince 2008  
 
Zapsal: I. Straškraba 
Ověřil:  B.  Maslowski  


