
Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i. 
konaného dne 22. prosince 2009 

 
 

Přítomni:    O. Došlý,E. Feireisl, M. Křížek, B. Maslowski, I. Netuka, L. Pick, J. Sgall, I. Straškraba,  
      M Tvrdý 

Hosté:       P. Krejčí, J. Rákosník  

Omluveni:  P. Drábek, R. Hakl 
 
 

1. Volba předsedy a místopředsedy Rady. B. Maslowski přechází k 1.1.2010 na MFF 
UK. Z tohoto důvodu odstoupil z funkce předsedy Rady Matematického ústavu. 
Novým předsedou byl zvolen M. Tvrdý. (Hlasovalo 9 přítomných členů Rady, 8 hlasů 
bylo pro, 1 člen se zdržel.) Dále, Rada zvolila svým místopředsedou I. Straškrabu. 
(Hlasovalo 9 přítomných členů Rady, 8 hlasů bylo pro, 1 člen se zdržel). Funkce 
místopředsedy Rady nebyla obsazena od úmrtí A. Sochora. 

2. Změna Vnitřního mzdového řádu. J. Rákosník zdůvodnil návrh úpravy Vnitřního 
mzdového řádu Matematického ústavu. Jedná se jednak o upřesnění preambule a 
jednak o úpravu čl. 9 umožňující zvýšení osobních příplatků pracovnikům, kteří 
získají na své mzdy podporu v rámci projektů financovaných Evropskou komisí. Rada 
vyslovila s předloženým návrhem jednomyslný souhlas. Zaměstnanci MÚ budou s 
novým zněním seznámeni tak, aby mohlo nabýt účinnosti k 15.1.2010. 

3. J. Rákosník informoval přítomné o finanční a personální situaci ústavu před závěrem 
roku. Vzhledem k finančním rezervám z uplynulého roku a ziskání vyšší dotace na 
přestavbu knihovny lze očekávat, že příští rok nemusí být pro ústav kritickým. Nutným 
předpokladem je ovšem velmi šetrné vynakládání finančních prostředků. Pro nejbližší 
období nelze předpokládat nárůst mzdových prostředků. 

4. J. Rákosník informoval přítomné o reakci vedení ústavu na oznámení ředitelky 
Knihovny AV ČR a ředitele kanceláře GAČR o vyřazení některých publikací 
pracovníků MÚ z databáze RIV na základě rozhodnutí RVVI. Zhruba ve třetině 
případů bylo vyřazení provedeno chybnou aplikací stávající metodiky hodnocení 
vědy. Ředitel ústavu oběma institucím poslal rozklad se soupisem všech rozhodnutí, 
se kterými nesouhlasí, a s podrobným zdůvodněním, proč jsou tato rozhodnutí 
chybná. B. Maslowski a M. Tvrdý připraví dopis předsedovi RVVI, kterým ho upozorní 
na neúnosnou situaci ve fungování RVVI v současném složení. 

5. Rada vzala na vědomí informaci ředitele o atestaci 4 vědeckých pracovníků a 
rozhodnutí ředitele o následujícím zařazení atestovaných. 

6. Schváleno per rollam. V období mezi dvěma schůzemi Rady byly hlasováním per 
rollam rozhodnuty následující záležitosti: 

a) Čechovská přednáška. Rada rozhodla pozvat profesora Jägera (Institut für 
Angewandte Mathematik,  Německo) k Čechovské přednášce 2008. Prof. 
Jäger nabídku již přijal. Termín přednášky bude upřesněn dodatečně. 

b) Volební řád Rady MÚ. Byly schváleny změny volebního řádu pro volby Rady 
MÚ. 

c) Vědecká rada GAČR. Rada podporuje nominaci prof. Jana Kratochvíla z 
Katedry aplikované matematiky MFF UK jako zástupce věd o neživé přírodě 
ve vědecké radě GAČR. 



d) Byla schválena Smlouva mezi FAV ZČU a MÚ AV ČR o spolupráci při 
uskutečňování doktorského studijního programu Matematika, oboru 
Aplikovaná matematika. 

e) Byl vysloven souhlas s podepsáním vzájemného prohlášení "Letter of 
understanding between IAMM NASU Doneck and Institute of Mathematics of 
the Academy of Sciences of the Czech republic". 

7. Různé. 
a) Podle sdělení J. Rákosníka by zhruba v polovině ledna měla být k dispozici 

zkušební verze redakčního systému pro časopisy vydávané v MÚ. Změny 
v redakčních radách a eventuálně v zaměření časopisů budou dále 
zvažovány.  

b) Rada potvrdila výběr prací (provedený vedoucími oddělení), které budou 
zmíněny ve zprávě o činosti MÚ za rok 2009 jakožto nejkvalitnější výsledky 
ústavu, a vybrala 3 práce k návrhu na anotaci. Jedná se o práce kolegů 
Maslowského, Johna a Kouckého (uvádíme jen autory z MÚ). 

c) Podle sdělení P. Krejčího se uvažuje zavedení nového systému tvorby a 
udržování ústavních webových stránek - včetně nové grafické úpravy. Chystá 
se také zavedení nové interní aplikace pro on-line vyplňování formulářů pro 
cestovní zprávy. 

d) Podle sdělení M. Křížka nahradí E. Feireisl zesnulého Š. Schwabika v komisi 
pro obhajoby DSc. 

 
 
 
zapsal: Tvrdý                                                                                     schválil: Maslowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


