
Zápis ze zasedání Rady MÚ 25.5. 2011 
 
Účastni:    M. Koucký, M. Křížek, M. Markl, Š. Nečasová, I. Netuka, I. Straškraba, M. Tvrdý   
Omluveni: E. Feireisl, O. Došlý, P. Drábek, R. Hakl a L. Pick 
Hosté:       P. Krejčí, J. Rákosník 
 
Program: 1. Projednání výroční zprávy MÚ za 2010 
      2. Projednání návrhu rozpočtu MÚ na 2011  
      3. Hodnocení ústavu 
                 4. Koncepce MÚ 
      5. Rekonstrukce 3. patra přední budovy 
      6. Různé 
 
Rada program jednomyslně schválila. 
 
Úvodem předseda M. Markl zdůraznil důležitost Rady MÚ. Apeloval na členy, aby napříště 
neomlouvali svou nepřítomnost na zasedáních v poslední chvíli a z nedůležitých důvodů.  
Vyjádřil názor, že účast na zasedání rady by měla mít přednost např. před výukou. 
 
1. Projednání výroční zprávy.  
Návrh zprávy dostali členové s předstihem elektronicky. Nikdo nevyjádřil námitky. J. 
Rákosník a P. Krejčí ještě podali drobné doplňující informace a vysvětlení. P. Krejčí navrhnul 
od příštího roku jiný systém získávání podkladů od vedoucích oddělení. Rada podrobně 
probrala, jaká konkrétní data by měli vedoucí oddělení dodávat. Rada schválila výroční 
zprávu MÚ za rok 2010 jednohlasně,  bez zásadních připomínek. 
 
2. Projednání návrhu rozpočtu MÚ.  
Členové Rady dostali podklady předem. Nikdo nevyjádřil námitky. J. Rákosník seznámil 
členy s výsledky minulých rozpočtů a s předpoklady na rok 2011. Rada návrh rozpočtu 
schválila bez připomínek a jednohlasně. 
 
3. Hodnocení ústavu.  
P. Krejčí podrobněji seznámil Radu se systémem hodnocení pracovišť AV a s dalšími 
aktivitami, které budou v dalších etapách hodnocení následovat. Také seznámil členy Rady 
se svou osobní přípravou k druhé etapě hodnocení, která bude spočívat v pohovorech 
vedení AV s jednotlivými řediteli pracovišť. Požádal Radu o stanovisko, se kterým bude na 
jednáních s vedením AV vystupovat. Toto stanovisko by mělo odrážet celkovou koncepci 
ústavu tvořící náplň čtvrtého bodu zasedání. Druhá etapa hodnocení by měla probíhat 
koncem června. 
 
4. Koncepce MÚ.  
Členové Rady se dohodli, že předseda rozešle členům základní teze. Členové do  14 dnů 
sdělí předsedovi Rady své názory. Během posledního květnového týdne se předseda s 
ředitelem sejdou a dohodnou, na základě návrhů členů Rady, koncepci MÚ a postoj k 
hodnocení. 
 
5. Rekonstrukce 3. patra přední budovy.  
J. Rákosník seznámil Radu s plánovanými stavebními pracemi v letních měsících tohoto 
roku a v dalších letech. MÚ získal dotaci na výměnu oken v přední budově. Zároveň v létě 
proběhne celková rekonstrukce třetího patra přední budovy (křídlo do ulice) včetně  
elektroinstalace. Pracovny ve třetím patře se budou muset  vystěhovat. Na rok 2012 je 
naplánována rekonstrukce výtahu v zadní budově a oprava schodišť.  Rada vzala na 
informaci vědomí. 
 
6. Různé.   
(a) Rada MÚ projednala návrhy grantových projektů. Na GAČR bylo odesláno 5 návrhů 
standardních badatelských grantů (R. Hakl, H. V. Le, Š. Nečasová, J. Neustupa, 
T. Vejchodský) a jeden postdoktorský (T. Málek). Do návrhů standardních badatelských 
grantů s jinými uchazeči se zapojili M. Fabian, J. Jarušek, J. Šístek a M. Tvrdý. Přípravy 



návrhů projektů pro podporu excelence v základním výzkumu se účastní skupiny kolem E. 
Feireisla (uchazeč MFF), P. Pudláka (MFF), R. Hakla (ZČU v Plzni) a   V. Pravdy (ASÚ AV 
ČR). Do návrhů projektů pro podporu excelence v základním výzkumu s jinými uchazeči se 
zapojil M. Markl. 
 
(b) Ředitel předal předsedovi dopis o návrzích na Ceny Česká hlava 2011. Rada per rollam 
projedná, zda někoho z MÚ bude vhodné letos navrhnout. 
 
Další zasedání Rady MÚ je plánováno na říjen 2011, přesný termín bude dohodnut. 
  
 

                                    Zapsala: L. Burešová 
  
                                    Schválil: M. Markl 


