
Zápis ze zasedání Rady Matematického ústavu AV ČR dne 5.1.2012 
 
Účastni:    Z. Došlá, P. Drábek, E. Feireisl, R. Hakl, J. Hamhalter, M. Markl, B. Maslowski, 
                   Vl.  Müller,  Š. Nečasová, I. Netuka, M. Tvrdý     
Omluveni: M. Engliš 
Hosté:        P. Krejčí, J. Rákosník, část jednání M. Jarník 
 
Program:  1. Volba předsedy a místopředsedy Rady 
                   2. Různé 
 
Rada program jednomyslně schválila. 
 
1. Slova se ujal nejstarší člen nově zvolené Rady, prof. Netuka. Členové Rady podali ústně 
několik návrhů na kandidáty na předsedu Rady. Jediný, kdo kandidaturu přijal, byl M.  Markl. 
Obdobně tomu bylo i při kandidatuře na místopředsedu Rady, kde se jediným kandidátem 
stal M. Tvrdý. V tajné volbě předsedy Rady se vyslovilo z přítomných jedenácti členů Rady 
10 pro ANO a 1 hlas byl nepatný. V tajné volbě místopředsedy se z jedenácti přítomných 
členů Rady vyslovilo pro ANO 9 a 2 hlasy byly neplatné. Novým předsedou Rady se stal 
Martin Markl, místopředsedou Milan Tvrdý. 
 
2. Od druhého bodu jednání již schůzi řídil nový předseda Rady M. Markl. Navrhl jmenovat 
tajemnicí Rady L. Burešovou. Po projednání s přítomným ředitelem MÚ byla Radou 
L. Burešová jmenována tajemnicí Rady. 
 
3. M. Markl seznámil členy Rady s běžným fungováním a povinnostmi členů Rady. 
 
4. Předseda informoval členy Rady o dopisu, který dne 29.11.  2011 odeslal spolu 
s ředitelem ústavu předsedovi vlády ČR. V něm se nesouhlasně vyjadřují k metodice 
hodnocení vědy. Do zasedání Rady neobdrželi žádnou odpověď. (Pozn. Odpověď přišla 
dopisem dne 6.1. 2012 a byla již členům Rady rozeslána.) Předseda požádal členy Rady, 
aby po prostudování obsahu dopisu zvážili další kroky, například i medializaci. 
 
5. Rada by měla připravovat koncepci ústavu v dalších letech, sestavit systém zaměstnávání 
důchodců, uzavírání smluv na dobu určitou a neurčitou. Ředitel MÚ seznámil členy Rady se 
způsoby financování vědy metodou tzv. kafemlýnku a s nutností získávat mladé lidi do 
vědeckých řad MÚ. Podrobně probral způsoby hodnocení a odevzdávání zpráv pro GAČR. 
Zdůraznil nutnost věnovat se aplikacím, které jsou zdrojem financí pro MÚ, a nutnost 
získávat evropské granty. 
 
6. M. Jarník seznámil Radu s fungováním neveřejných stránek webu MÚ a přidělil členům 
Rady přístupová hesla. 
 
7. Návrhy na členy hodnotících panelů GAČR je nutno odeslat nejdéle v pondělí 9.1.2012. 
Jsou připraveny návrhy na K. Segetha, M. Krbce a dále pokračuje v panelu M. Tvrdý. 
S kandidaturou souhlasí i Vl. Müller. I. Netuka vysvětlil přítomným, jak důležité je pečlivě 
vybírat kandidáty na hodnotitele, aby se nedostali do střetu zájmů v případě, že jsou 
pracovníky více institucí. 
 
8. J.  Rákosník seznámil Radu s finanční situací ústavu a s výdaji v loňském roce – stavební 
práce vyšly na asi 4,5 miliónu korun. Dále seznámil s plánem na výměnu výtahu a opravu 
schodiště v zadní budově MÚ. I on zdůraznil nutnost získávat evropské granty a z nich 
spolufinancovat provoz ústavu. Se získáváním evropských projektů pomáhá pracovníkům 
projektová manažerka B. Kubiś. K tomu poznamenal M. Tvrdý, že členové brněnské pobočky 
se již účastní evropského projektu  A-Math Net. 
 
11. P. Krejčí upozornil Radu, že v roce 2013 se v Praze uskuteční mezinárodní konference 
Equadiff 13, jejímž organizátorem bude MÚ ve spolupráci s dalšími matematickými 
institucemi. Požádal členy Rady o hlubší spolupráci na přípravě. V únoru svolá první 
přípravnou schůzku. 



 
12. Rada se shodla na konání zasedání vždy v úterý od 11 hodin. Příští zasedání Rady je 
plánováno na 29.5. 2012. 
 
 
 
                                                                               Zapsala Lucie Burešová (tajemnice Rady) 
                                                                               
       
                                                                               Schválil Martin Markl (předseda) 
 

 
                                    


