
Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i. 
konaného dne 7. října 2008 

 
Přítomni:     P. Drábek, R. Hakl, M. Křížek, B. Maslowski, I. Netuka , J. Sgall,, I. Straškraba, M Tvrdý a 
tajemnice RMÚ L. Burešová 
Omluveni:   E. Feireisl, O. Došlý, L. Pick 
 

1. Schváleno per rollam.  Rada MÚ konstatuje, že od posledního zasedání schválila per rollam: 
 
a) pořadí zájemců z MÚ o zahraniční cesty v roce 2009 (reciprocity): 1. Saxl (Rusko), 2. Opic 
(Portugalsko), 3. Gogatishvili (Portugalsko), 
 
b) výroční zprávu MÚ o činnosti a hospodaření za rok 2007, 
 
c) návrh na udělení Wichterleho prémie (v pořadí 1. Rontó, 2. Jeřábek), 
 
d) návrh kandidatury prof. Netuky na místo předsedy GA ČR, 
 
e) návrh výzkumného záměru zahraničního hosta MÚ dr. Razy. 
 
Rada dále vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele MÚ AVČR, v.v.i. 
 

2. Výběrová komise pro volby ředitele MÚ. Po diskuzi Rada schválila složení výběrové 
komise pro výběr ředitele MÚ: předseda B  Maslowski, O. Došlý (MU Brno), M. Hušková (MFF 
UK ), J. Kratochvíl (MFF UK), M. Křížek, J. Palouš (AV ČR), M. Rokyta (MFF UK), M. Tůma 
(AV ČR), I. Straškraba. Uzávěrka podání přihlášek je v úterý 18. 11., termín zasedání komise 
byl předběžně stanoven na 24. 11. 2008 v 10 hodin. V nejbližších dnech poté bude zasedat 
Rada MÚ, která rozhodne o návrhu nového ředitele MÚ. Přesné datum bude zasedání Rady 
dojednáno. 
 

3. Atestace a výběrové řízení na vědeckého pracovníka MÚ.  M. Tvrdý informoval členy Rady 
o povinných atestacích pro 3 pracovníky MÚ, kterým atestační komise při atestacích v roce 
2007 prodloužila smlouvu pouze o rok a nařídila atestace opakovat; a dále v krátkosti 
seznámil Radu se dvěma přihláškami zájemců o místo vědeckého pracovníka. Atestační a 
konkurzní komise bude zasedat 31. 10. 2008. 
 

4. Hlasování vědeckých pracovníků o návrhu kandidáta na předsedu AV ČR.  Rada 
diskutovala o možnosti hlasování vědeckých pracovníků o podpoře kandidátů na předsedu 
AV ČR a shodla se v názoru, že takové hlasování v dané situaci  nemá žádný praktický 
význam. Rada jej tedy nebude organizovat. Předsedu AV ČR vybírají členové Akademického 
sněmu na základě svého uvážení. 
 

5. Čechovská přednáška 2009. Členové Rady doporučují, aby návrhy na přednášejícího pro 
prestižní Čechovskou přednášku podávali vědečtí pracovníci ústavu. Rada se shodla na tom, 
že by bylo dobré vytvořit "databázi" vhodných kandidátů na Čechovskou přednášku. Rada 
také považuje za vhodné, aby se střídali na Čechovské přednášce přednášející z různých 
oborů matematiky. 
 

 
 
 
Zapsala: Burešová                                                                                     schválil: Maslowski 


