
Zápis z 24.  jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 13.1.2011 
 

Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda, P. Lukáš, J. Mareš, 
P. Mikula, V. Wagner, I. Wilhelm  
Omluveni: S. Pospíšil   
 
Program:   
 
1.  Kontrola zápisu a ověření záležitostí projednaných od posledního zasedání per rollam    
2. Návrh podkladů pro výroční zprávu AVČR, návrhy anotací do zprávy,        
 diskuse a hlasování o anotacích  
3. Hodnocení ústavu – posudky a příprava presenční části  
4. Různé    
 
Ad 1)  Program jednání rady řídil její předseda Jan Kučera, který stručně informoval o 
záležitostech, projednávaných per rollam – nákladné přístroje z Akademie.  
 
Závěr: K poslednímu zápisu rady nebyly připomínky, záležitosti projednané per rollam byly 
ověřeny.  
  
 Ad 2)  Vědecký tajemník J. Dittrich seznámil s podklady pro výroční zprávu Akademie. 
Z oddělení bylo navrženo 8 anotací, z nich bude hlasováním určeno pořadí prvních pěti. 
Zazněla připomínka o doplnění zprávy o projekt s JINR Dubna, významné spolupráce 
v jaderné fyzice.  
Seznam navržených anotací: 
 
V. Kroha: Nové přesné měření intenzity reakce 17O(p,α)14N při astrofyzikálních teplotách 
 
A. Kugler: Původ přebytku elektron-pozitronových párů  ve srážkách lehkých jader 
 
M. Šumbera: Pozorování hyperjádra antihmoty 
 
A. Cieplý: Produkce Lambda hyperjader v (K,π) reakcích na vybraných p-slupkových terčích 
 
P. Strunz: Vysokoteplotní struktura a mikrostruktura slitin Co-Re 
 
P. Beran: Rentgenová, synchrotronová a neutronová difrakční analýza fragmentů římské 
ozdobné vojenské přílby 
 
O. Lebeda: Měření excitačních funkcí jaderných reakcí natMo(p,x) a natMo(d,x) se zvláštním 
zřetelem k tvorbě 95mTc, 96m+gTc, 99mTc a 99Mo 
 
D. R. Beckford Vera: 177Lu-Nimotuzumab: preklinické hodnocení  
 
 
V diskusi zazněla otázka hodnocení participace našich pracovníků ve velkých kolaboracích.  
Prof. Wilhelm vystoupil s připomínkou, že výběr z anotací by měl  především charakterizovat 
základní koncepci ústavu a dále, že účast našich vědeckých pracovníků ve velkých 
kolaboracích má smysl tehdy, pokud jejich účast má stěžejní podíl na celkovém výsledku a 
prezentaci našeho ústavu.  



 
Předseda Rady vyzval její členy, aby vyjádřili svůj návrh na pořadí 5 prací pro výroční zprávu 
AV ČR bodovým hodnocením. Tajné hlasování vyústilo v následující pořadí anotací: 
 
1  P. Beran  s nejvyšším bodovým hodnocením 12 
2. A. Kugler  s bodovým hodnocením 11 
3. A. Cieplý  s bodovým hodnocením 9 
4. V. Kroha  s bodovým hodnocením 8 
5. M. Šumbera s bodovým hodnocením 7       
 
Závěr: Rada doporučuje řediteli stanovit pořadí 3 příspěvků do výroční zprávy AV ČR 
v pořadí  P. Beran a spol., A. Kugler a spol., A. Cieplý a kol. 
   
Ad 3) Ředitel přednesl stručnou informaci o dvoudenním presenčním hodnocení ÚJF, které 
bude probíhat ve dnech 20. - 21.1. Komise pro matematiku, fyziku a informatiku AV ČR 
bude hodnotit ÚJF za léta 2005-2009. V rámci svého hodnocení se bude Komise opírat 
především o posudky, vypracované 7 zahraničními posuzovateli. Pro hodnocení ústavu je 
ústav rozdělen do 9 vědeckých útvarů a hodnoceno bude 5 oblastí činnosti v rámci 5-
stupňového hodnocení. Ředitel ústavu J. Dobeš seznámil členy Rady s obecnějšími a častěji 
se vyskytujícími poznámkami a připomínkami jednotlivých zahraničních posuzovatelů.  Na 
hodnocení budou přítomni zástupci jednotlivých vědeckých útvarů, kteří by měli reagovat na 
připomínky posuzovatelů. Výsledky hodnocení budou jedním z kritérií pro rozdělení 
institucionálních prostředků AV ČR na jednotlivé ústavy. Hodnocení probíhá z iniciativy 
řídících orgánů AV ČR.     
 
Závěr:  Rada vzala na vědomí informaci o nadcházejícím hodnocení ústavu.   
 
Ad 4) V sekci Různé informoval předseda Rady o prodloužení termínu pro  podávání 
závěrečných grantových zpráv na GAČR; termín byl prodloužen do 7.2. z důvodu 
technických problémů na serveru GA ČR. 
J. Mareš vyzval řešitele grantových projektů aby předali své připomínky týkající se činnosti 
serveru GA ČR místopředsedovi Rady J. Dittrichovi. 
J. Kučera informoval o nejdůležitějších bodech XXXVII. zasedání Akademickému sněmu dne 
16.12., na němž byl přítomen i předseda vlády p. Nečas. Předseda vlády přednesl svůj názor 
na současnou metodiku hodnocení výzkumu a vývoje, kterou považuje za chybnou. Přislíbil 
vytvoření nové koncepce.  
 
Na závěr vystoupil ředitel ústavu a seznámil členy Rady s návrhem předběžného rozpočtu na 
letošní rok.     
 
Závěr: Rada vzala na vědomí výše uvedené informace. 
 
Příští zasedání rady, které proběhne ve 2. půli února,  bude projednávat a schvalovat rozpočet 
pro ÚJF na letošní rok.  
 
 
Zapsala: Renáta Eliášová  
Ověřil: Jan Kučera 
 
 


