
Zápis ze zasedání Rady MÚ 25.1.2011 
 
Přítomni: P. Drábek, E. Feireisl, R. Hakl, M. Koucký, M. Křížek, M Markl, Š. Nečasová, 
I. Netuka, I. Straškraba, M. Tvrdý. 
Omluveni: O. Došlý, L. Pick. 
Hosté: L. Burešová, P. Krejčí, J. Rákosník. 
 
 
Schůzi zahájil a řídil M. Tvrdý.  
 
1. Byl schválen zápis poslední schůze Rady konané 27.10. 2010. 
 
2. V období od poslední schůze Rady proběhlo jedno hlasování per-rollam, ve kterém rada 
podpořila návrh vedení ústavu na anotace významných výsledků dosažených v roce 2010.  
 
3. Předseda M. Tvrdý přivítal nové členy Rady (M. Koucký, M. Markl, Š. Nečasová) zvolené 
v doplňovacích volbách. Konstatoval, že vzhledem ke kvalitám všech 6 kandidátů získali 
nově zvolení členové vysokou důvěru a podporu vědeckých pracovníků ústavu. Protože 
došlo k výrazné změně v obsazení Rady, navrhl rekonstrukci vedení Rady. V této souvislosti 
navrhl zvolit novým předsedou Rady Martina Markla, který nejen, že dostal ve volbách 
nejvíce hlasů, ale má z posledního období výrazné renomé pro svou účast v hnutí Věda žije. 
M. Markl se svou kandidaturou souhlasil. Poté Rada zvolila M. Markla novým předsedou 
poměrem hlasů: 11 pro, 1 zdržení (navržený). Po rezignaci I. Straškraby na funkci 
místopředsedy byl na návrh M. Markla zvolen poměrem hlasů: 11 pro, 1 zdržení místopřed-
sedou Rady M. Tvrdý. 
 
4. Zástupce ředitele podrobně informoval členy Rady o důvodech sestavení předloženého 
návrhu rozpočtu. Rada podrobně projednala jednotlivé položky rozpočtu a poté jednomyslně 
návrh rozpočtu podpořila.  
 
5. Ředitel podrobně informoval členy Rady o průběhu a předběžných výsledcích prezenčního 
hodnocení ústavu, které proběhlo v pátek 21. 1. 2011.  
 
6. Rada projednala 3 doručené návrhy na udělení oborové medaile Bernarda Bolzana: 
Vojtěch Rödl (Emory University, Atlanta USA), Lawrence Somer (emeritní profesor Catholic 
University of America, Washington) a Ivo Vrkoč (emeritní vědecký pracovník MÚ AV ČR). 
Rada doporučuje řediteli předložit Akademické radě AV ČR všechny tři návrhy. Po tajném 
hlasování, bylo určeno, že bude-li to vyžádáno, pořadí návrhů by mělo být: 1. Vrkoč, 2. Rödl, 
3. Somer. 
 
7. Rada se podrobně zabývala situací, která nastane po ukončení činnosti vědeckých center. 
Členové Rady se shodli na tom, že vzhledem k tomu, že všechna centra si získala značné 
mezinárodní renomé, je žádoucí najít způsob jak jejich působení třeba i neformálně 
prodloužit. V každém případě lze očekávat, že v příštím roce dojde k výpadku značné části 
účelových prostředků pro MÚ. Pro jeho překonání bude nezbytné připravit vhodná 
ekonomická opatření. 
 
8. M. Tvrdý požádal členy Rady, aby věnovali pozornost přípravě návrhů na udělení 
letošních Prémií O. Wichterleho. Dále připomněl, že je na čase začít s přípravou letošní 
Čechovské přednášky. Přednáška by se měla, tak jako v roce 2010, uskutečnit v podzimním 
termínu. Z diskuze vzešel první návrh: požádat o Čechovskou přednášku Vojtěcha Rödla. 
Definitivní rozhodnutí uskuteční Rada na své nejbližší schůzi. 
 
9. Ředitel informoval Radu o obnoveném konkurzu na pobyty "visiting scholars" v MÚ a 
dohodl se se členy Rady, že materiály přihlášených budou připraveny na interních webových 
stránkách ústavu k náhledu nejen členům konkurzní komise, ale i vedoucím oddělení a 
členům Rady. 
 



10. Ředitel informoval Radu o změnách ve vedení redakcí časopisů vydávaných v MÚ. 
Novým šéfredaktorem CMJ je M. Engliš, který však tuto funkci převzal jen dočasně. Dále 
bude nutno řešit i změnu ve funkci šéfredaktora Aplikací matematiky. (Stávající šéfredaktor, 
M. Křížek, přislíbil vést časopis do konce letošního roku.) Členové Rady se shodli na nutnosti 
uspořádat speciální schůzi s redaktory časopisů a probrat s nimi budoucnost redakcí a 
koncepci časopisů. Termín tohoto jednání bude určen dodatečně. 
 
11. Ředitel informoval Radu o letošním výjezdním zasedání MÚ, které proběhne ve dnech 
21. - 23. 3. v Pasekách a na kterém budou přednášet např. nositelé Prémie O. Wichterleho a 
další vědečtí pracovníci MÚ, kteří v posledních letech získali nějaké prestižní ocenění. Dále 
P. Krejčí nabídl, že zkusí oslovit i zahraničního hosta žijícího ve Francii a zabývajícího se 
metodikou hodnocení vědeckých výsledků. 
 
12. Svolání dalšího zasedání Rady MÚ lze předpokládat na začátek května 2011, přesný 
termín bude určen v závislosti na průběhu procedury tvorby a schvalování Výroční zprávy 
o činnosti a hospodaření MÚ v roce 2010. 
 
 
 
Zapsala: Burešová        Schválil: Tvrdý 


