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Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i., 
konaného dne 16. 6. 2014 

 
Přítomni:  Z. Došlá, M. Engliš, R. Hakl, J. Hamhalter, B. Maslowski, V. Müller, Š. Nečasová, 

M. Tvrdý 
Omluveni: P. Drábek, E. Feireisl, M. Markl, I. Netuka 
Hosté:   J. Rákosník, K. Bílková 
 
Schůzi zahájil a řídil místopředseda Rady M. Tvrdý. Rada jednomyslně schválila navržený program: 

1. ověření zápisů z minulé rady a hlasování per rollam, 
2. návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MÚ AV ČR za rok 2013, 
3. příprava hodnocení pracovišť AV ČR, 
4. strategie zaměstnávání v MÚ, 
5. podzimní výjezdové zasedání, 
6. různé. 

 
(1) Rada ověřila zápis z minulého zasedání a zápisy o hlasování per rollam. 
 
(2) Ředitel MÚ J. Rákosník představil výroční zprávu, shrnul hlavní výsledky činnosti MÚ AV ČR 

v roce 2013 a požádal přítomné o připomínky. Po diskusi Rada zprávu jednomyslně schválila a tím, 
že část IV (Hodnocení hlavní činnosti) bude doplněna o celkový počet prací publikovaných v roce 
2013, její úvodní odstavec bude uspořádán podle zkoumaných témat (na rozdíl od stávajícího 
uspořádání podle jednotlivých oddělení) a budou zkontrolovány a případně doplněny citace výsledků, 
u nichž je zatím uvedeno pouze, že byly zaslané do tisku. Titulní stránka bude doplněna o datum 
schválení zprávy Radou (tj. 16. 6. 2014). 

 
J. Rákosník navíc sdělil, že si představuje, že příště, po vzoru některých jiných ústavů AV, vedení 
ústavu připraví společně s výroční zprávou i její, případně zkrácenou, versi v angličtině. 
  

(3) J. Rákosník informoval Radu o chystaném hodnocení ústavů AV. Představil obě jeho fáze, ukázal 
předpokládaný harmonogram a zdůraznil nutnost se na toto hodnocení důkladně a systémově 
připravit. Na tomto úkolu bude vedení ústavu spolupracovat zejména s vedoucími oddělení. 

 
(4) J. Rákosník sdělil, že v posledních době letech došlo k poměrně značnému nárůstu podílu odměn na 

celkové výši vyplácených mezd. V souvislosti s tím hodlá vedení připravit nové tarifní tabulky, které 
by lépe reagovaly na stávající situaci. Nové tabulky, které jsou součástí vnitřního mzdového předpisu, 
budou projednány s Radou, která je také bude v konečné fázi schvalovat. V této souvislosti předloží 
vedení ústavu členům Rady informaci o věkové a kvalifikační struktuře vědeckých pracovníků ústavu. 

 
Pokud jde o personální politiku, je třeba citlivě vážit vhodný postup mezi dvěma mezními strategiemi. 
První z nich klade důraz na jádro tvořené osvědčenými kmenovými pracovníky, které je postupně 
doplňováno mladšími perspektivními pracovníky. Druhá se opírá o menší počet vyloženě vůdčích a 
špičkových typů, kolem nichž se „točí“ množství mladších pracovníků, z převážné části postdokto-
randů. S volbou personální strategie úzce souvisí i nastavení systému mzdového ohodnocení 
vědeckých pracovníků ústavu. 

 
Ředitel též naznačil, že levnějšího ubytování v prostorech MÚ. 



  

 
(5) Rada podporuje uspořádání externího výjezdového zasedání ústavu. Vedení ústavu zjistí termínové 

možnosti a najde vhodnou lokalitu. 
 
(6)  

a) Ředitel informoval členy Rady o inovaci interních webových stránek Rady a požádal externí členy 
Rady, aby zkontrolovali, je-li jejich přístup k těmto stránkám funkční. 

b) Ředitel informoval Radu o odpovědi Kontrolní rady GAČR na stížnost týkající se způsobu 
vyřazení grantové přihlášky Š. Nečasové. Kontrolní rada GA ČR tvrdí, že v procesu rozhodování 
o výsledku veřejné soutěže nedošlo k porušení předpisů upravujících postup orgánů Grantové 
agentury ČR. Materiály budou postoupeny předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu PSP prof. J. Zlatuškovi a předsedovi Podvýboru pro vědu a vysoké školy 
Dr. J. Miholovi. 

c) Ředitel informoval Radu o přípravě Strategie AV ČR. J. Rákosník a P. Krejčí ve spolupráci 
s řediteli ÚTIA a ÚI J. Flusserem a M. Chytilem připravili návrh výzkumného programu Naděje a 
nástrahy digitálního věku zahrnujícího podprogramy Matematické modelování a řízení složitých 
procesů, Analýza mnohorozměrných dat a signálů, Posouvání hranic možností počítačů a 
Objevování závislostí a kauzálních vztahů. Koordinátorem programu byl navržen J. Flusser. 

d) Ředitel oznámil, že do THS Matematického ústavu nastoupila nová pracovnice Mgr. Radka 
Vrkočová. 

e) M. Tvrdý navrhl, aby se v rámci podzimního výjezdního zasedání ústavu konalo zasedání Rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 20. června 2014 
 
Zapsala: K. Bílková            Ověřil:  M. Tvrdý   


