
Zápis ze zasedání Rady MÚ 24. 10. 2012

Účastni:      Z. Došlá, R. Hakl, J. Hamhalter, M. Markl, B. Maslowski, Š. Nečasová, I. Netuka, 
                    M. Tvrdý
Omluveni: P. Drábek, M. Engliš, E. Feireisl, V. Müller
Hosté:        P. Krejčí, B. Kubiś (na první bod programu)

Program:
1. Informace o grantech
2. Režim zaměstnávání důchodců
3. Příležitosti pro mladé pracovníky
4. Informace o rozpočtu
5. Různé

Rada program jednomyslně schválila.

1. Projektová manažerka B. Kubiś seznámila Radu se statistikami týkajícími se úspěšnosti při podávání 
grantů, jejichž příjemcem či spolupříjemcem je Matematický ústav AV ČR, v.v.i. Konstatovala, že ze 
zpracovaných  let  (2011  a  2012)  není  zatím  možné  vyčíst  nějaký  trend,  ten  bude  lze  odvodit  po 
zapracování dat z více období. V této souvislosti informoval pan ředitel Radu, že E. Feireisl letos získal 
ERC Advanced Grant.

2. Rada doporučuje zachovat stávající praxi a zaměstnávat (pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti) 
vědecké pracovníky na plný úvazek až do dosažení věku 65 let, bez ohledu na to zdali již pobírají 
důchod. 
   Pokud pracovník projeví zájem pokračovat, Rada doporučuje pracovníka atestovat, a na základě 
doporučení Atestační komise prodloužit smlouvu orientačně na dobu 3 let případně na dobu trvání 
grantu,  pokud jej  atestovaný má.  Smlouvu bude možné dále  prodlužovat  podobným způsobem na 
základě  dalších  atestací.  Atestační  komise  bude  přitom  vycházet  z  přiložených   „Podkladů  pro 
hodnocení vědeckých pracovníků (varianta pro důchodce)“.   
    Atestační komise také navrhne řediteli MÚ velikost úvazku, obvykle v rozmezí 50%-10%, s tendencí 
postupného snižování. 
    Toto doporučení je v souladu s kariérním řádem vysokoškolsky vydělaných pracovniků AV ČR.

3.  Pan ředitel informoval Radu, že na příští rok je již vyčleněno 32 mil. Kč z prostředků Akademie věd 
na  postdoktorandský  program,  což  odpovídá  asi  1,3  úvazku  na  ústav.  Pravidla,  podle  nichž  by 
jednotlivé  ústavy  měly  žádat  o  subvencování  svých  postdoktorandských  programů,  zatím  nejsou 
známa, budou zveřejněna nejspíš během prvního čtvrtletí 2013. 

4. Pan ředitel informoval Radu o průběhu prací spojených s rekonstrukcí výtahu v zadní budově. Práce 
probíhají dle plánu. Dále seznámil Radu s výší institucionálních prostředků Akademie věd. Ty od roku 
2009 neustále klesají, s vyjímkou nepatrného navýšení v roce 2012. Tento trend se obráží i v rozpočtu 
Matematického ústavu, i když jeho pokles je o něco mírnější díky kladnému hodnocení MÚ. 

5. Předseda Rady M. Markl navrhl oficiálně poděkovat za dosavadní činnost v ústavu odcházejícímu 
kolegovi K. Johnovi. Rada tento návrh podpořila. (poznámka z 31.10. 2012: na základě rozhovoru 
P. Krejčího s J. Drahošem navrhne pan ředitel K. Johna na pozici emeritního vědeckého pracovníka).  
  
    Na  základě  dopisu  od  Jerzyho  Zabczyka  z  Matematického  ústavu  Polské  akademie  věd  Rada 



doporučila  navrhnout  polské  straně  výměnu  informací  ohledně  programu  hostujících  vědeckých 
pracovníků.
   
    Pan  ředitel  sdělil  Radě,  že  ve  Francii  byla  iniciována  petice  na  podporu  základního  výzkumu. 
Přislíbil zveřejnit odkaz pro případné zájemce o připojení se k této petici.  Dále informoval Radu o 
připravovaném jednání o způsobu nákupu odborných knih v zahraničí.
    
    Dle názoru Š. Nečasové by bylo možné ušetřit při nákupu počítačů. Podrobnosti budou probrány s 
M. Jarníkem.
    
    B. Maslowski upozornil na nejasnosti při hrazení dovolené z grantových prostředků. 
 
    Pan ředitel informoval Radu o průběhu spolupráce MÚ a MFF UK při školení doktorandů. V této 
souvislosti připomněl svou představu o koncepci MÚ.

     Příští řádná schůze Rady MÚ se patrně uskuteční v březnu 2013.

Zapsal: Robert Hakl
Schválil: Martin Markl (předseda)

Příloha: PODKLADY PRO HODNOCENÍ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ (varianta pro důchodce) 


