
Zápis ze zasedání Rady MÚ 18. 5. 2010 
 
Účast: dle prezenční listiny. Od bodu 3. prof. Drábek a prof. Křížek. Do bodu 4. prof. Netuka. 
 
Program 
 - Příprava Čechovské přednášky 
 - Výroční zpráva 2009 a rozpočet na rok 2010 
            - Hodnocení ústavů 
 - Rekonstrukce rady, volební řád Rady MÚ 
 - Projednáno per rollam 
 - Péče o mladé pracovníky 
 - Různé 
 
Rada jednomyslně schválila tento program. 
 
1. Předseda předal Radě informaci od dr. Nečasové, která se ujala organizace Čechovské 
přednášky 2010. Vzhledem k bohatému programu prof. Jaegera, termín zatím není ještě 
definitivně dohodnut. Přednáška se bude tedy pravděpodobně konat až na podzim. 
 
2. Členové Rady obdrželi oba dokumenty s patřičným předstihem. Po podrobné informaci 
zástupce ředitele proběhla krátká diskuse a poté Rada všemi hlasy přítomných schválila 
výroční zprávu a rozpočet ústavu. 
 
3. Podle pokynů AR AV ČR k zahájení nového hodnocení ústavů AV ČR připravilo vedení 
ústavu rozdělení ústavu na útvary. Vycházelo přitom z připravované restrukturalizace ústavu, 
která byla vyvolána zejména odchodem dr. Opice na MFF a situací v oddělení reálné a 
pravděpodobnostní analýzy, kde po odchodu prof. Maslowského na MFF zůstávají již pouze 
vědečtí pracovníci v důchodovém věku. Rada vyjádřila souhlas se zámysly vedení ústavu. 
 
4. Rada jednala o návrhu předsedy na rekonstrukci Rady po odchodu dvou interních členů 
rady na MFF. Po delší diskuzi se členové dohodli na přípravě nového a flexibilnějšího 
volebního řádu, ve kterém bude m.j. zakomponován princip doplňovacích voleb. Předseda 
zajistí přípravu nového volebního řádu. Předpokládá se, doplňovací volby budou vyhlášeny 
po přijetí nového volebního řádu – pravděpodobně v září t.r.  
 
5. Od minulé schůze Rada projednala a schválila Per rollam: 
 - návrh na externí členy Vědecké rady AV ČR 
 - návrh na členy hodnoticí komise 
 - návrhy na Prémii Otto Wichterleho 
 
6. Předseda seznámil členy Rady se svou analýzou situace mladších vědeckých pracovníků 
MÚ (do 40 let věku). Z jeho sdělení vyplynulo, že naprostá většina mladých pracovníků 
ústavu se momentálně zdárně rozvíjí, mnozí velmi dobře spolupracují v rámci oddělení resp. 
mají kvalitní zahraniční kontakty. Rada ústavu by měla věnovat soustavnou pozornost 
získávání mladých pracovníků a péči o jejich odborný rozvoj.  
 
 

Zapsala: Burešová 
 
Schválil: Tvrdý 


