
Zápis z 25.  jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 3.3.2011 
 

Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda, P. Lukáš,  
P. Mikula, V. Wagner, I. Wilhelm  
Omluveni: J. Chýla, J. Mareš, S. Pospíšil   
 
Program:   
 
1. Kontrola zápisu a ověření záležitostí projednaných od posledního zasedání per rollam 
2. Projednání smlouvy o spolupráci s Ústavem experimentální fyziky SAV – oddělení 

dozimetrie záření   
3. Návrh rozpočtu ÚJF na rok 2011         
4. Návrh investic na rok 2011  
5.  Hodnocení ústavu   
6. Návrh na prémii Otto Wichterleho  
7.  Různé    
 
Ad 1)  Program jednání rady řídil její předseda Jan Kučera. K zápisu z posledního jednání Rady 
nebyly připomínky. V době od posledního zasedání byla per rollam projednána spolupráce 
s Bulharskou Akademií věd – oddělení dozimetrie záření.  
 
Závěr: Byla ověřena spolupráce s Bulharskou Akademií věd projednaná per rollam. 
 
Ad 2) Byla projednána smlouva o spolupráci s Ústavem experimentální fyziky SAV, odd. 
kosmické fyziky a naším odd. dozimetrie záření na léta 2011-2015. Členové Rady byli s tímto 
materiálem seznámeni předem.   
 
Závěr: Byla projednána smlouva o spolupráci s ÚEF SAV Košice.   
  
Ad 3)  S návrhem rozpočtu  pro letošní rok seznámil členy Rady ředitel ústavu.  Rozpočet je 
konstruován s vyrovnanými příjmy a výdaji, které jsou o cca 4 % vyšší než v r. 2010. Rozdělení 
prostředků na jednotlivé útvary již bylo projednáno s vedoucími oddělení, při jednání Rady 
nebyly k návrhu rozpočtu připomínky. K návrhu rozpočtu se ještě vyjádří Dozorčí rada ÚJF. Její 
případné připomínky a návrhy budou řešeny per rollam. 
 
Závěr: Členové rady schválili hlasováním rozpočet ÚJF na rok 2011.  
   
Ad 4) Ředitel ústavu přednesl návrh na rozdělení investičních prostředků v r. 2011 z dotace na 
reprodukci majetku, dotace na nákladné přístroje a fondu účelově určených prostředků. 
Z uvedených zdrojů bylo možno uspokojit cca 80 % požadavků. K návrhu rozdělení investičních 
prostředků nebyly připomínky.  
 
Závěr:  Rada projednala a vzala na vědomí rozdělení investičních prostředků v roce 2011.    
 
Ad 5) Ředitel ústavu dále informoval o probíhajícím hodnocení ÚJF. Komise pro matematiku, 
fyziku a informatiku navštívila ústav ve dnech 20.-21.1. 2011. Nyní probíhá tzv. sumativní fáze, 



která bude uzavřena do 7.4. 2011. Poté bude následovat tzv. fáze formativní, která by měla 
skončit 31.8.      
 
Závěr: Rada vzala na vědomí informaci o proběhlém hodnocení ústavu.  
 
 
Ad6) Návrh na prémii Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky do 35 let, které 
uděluje Akademie věd, předložil místopředseda Rady J. Dittrich. Z jednotlivých oddělení ústavu 
přišel jediný návrh na RNDr. Jana Borovičku. Ph.D.  z odd. jaderné spektroskopie, jenž Radu 
seznámil s výsledky své práce.  
 
Závěr: Členové Rady vyjádřili hlasováním doporučení předložit nominaci Dr. J. Borovičky na 
prémii Otto Wichterleho na AV ČR. 
 
Ad7) Místopředseda Rady J. Dittrich informoval o pravděpodobných termínech vyhlášení 
(9.3.2011) grantové soutěže GA ČR a uzávěrce přihlásek (15.4.2011) na běžné a 
postdoktorandské projekty zahajované v r. 2012. Vzhledem k termínu uzávěrky přihlášek je 
pravděpodobný termín příštího zasedání Rady 7.4.2011. 
 
 
Zapsala: Renáta Eliášová  
Ověřil: Jan Kučera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


