
Zápis z 31. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 12.1.2012 
 
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, O. Lebeda, J. Mareš, V. Wagner 
 

Omluveni: J. Kvasil, P. Lukáš, P. Mikula, S. Pospíšil, I. Wilhelm 
 
Program: 
 

1. Ověření zápisu z 30. jednání Rady a záležitostí projednaných per rollam 
v době od posledního jednání Rady 

2. Projednání podkladů o činnosti ÚJF v r. 2011 pro zprávu AV ČR, výběr 
anotací 

3. Různé 
 

Ad 1) Jednání Rady řídil její předseda J. Kučera. Úvodem připomněl, že jde o 
poslední zasedání během funkčního období většiny členů Rady a poděkoval jim za 
dosavadní práci. K zápisu z posledního jednání Rady, ani k záležitosti projednané per 
rollam, tj. změně členů hodnotícího grémia soutěže o cenu ÚJF J. Hoška z důvodu 
nepřítomnosti a P. Tlustého z důvodu spoluautorství soutěžící práce na J. Mareše a K. 
Turka, nebyly žádné připomínky.  

 
Závěr: Rada ověřila zápis z 30. jednání Rady a záležitosti projednané per rollam 

od posledního zasedání. 
 
Ad 2)  Vědecký tajemník J. Dittrich přednesl návrh zprávy o činnosti v r. 2011 pro 

AV ČR. Některé body byly v diskusi upraveny. Rada dále tajným hlasováním vybrala 
zařazení anotací M. Šumbera et al.: Pozorování jádra anti-helia 4, J. Kučera et al.: 
Prvková charakterizace meteoritů a tektitů neutronovou a gama aktivační analýzou. 
Dalších 5 prací obdrželo stejný počet hlasů a Rada ponechala výběr jedné z nich na 
řediteli ÚJF. 

 
Závěr: Rada projednala podklady ÚJF pro výroční zprávu AV ČR a doporučila 

zařazení anotací M. Šumbera et al. a J. Kučera et al.1 
 
Ad 3)  J. Dittrich seznámil s výsledky soutěže o cenu ÚJF v r. 2011. 1. cenu získal 

kolektiv J. Bielčíková et al. za soubor prací „Jets at STAR“, 2. cenu O. Lebeda a M. 
Fikrle za soubor prací „Excitation functions on natMo“, dvě třetí ceny A. Kugler et al. 
za soubor prací kolaborace HADES  a V. Kushpil et al. za soubor prací „Silicon drift 
detectors“. J. Dittrich dále informoval o návrhu na udělení ceny SCOPUS 
V. Jakubskému (OTF). 

 
Závěr: Rada se seznámila s výsledky soutěže o cenu ÚJF. Rada doporučuje 

navrhnout V. Jakubského na cenu SCOPUS jménem ÚJF. 
 
 

Zapsal: Jaroslav Dittrich 
Ověřil: Jan Kučera 
                                                 
1 V dalších dnech po zasedání Rady, během upřesňování textu anotací podle diskuse na Radě, se 
skupina J. Kučery vzdala své anotace s tím, že bude vhodnější její navržení až v příštím roce po 
publikování dalších výsledků. Ředitel ÚJF pak rozhodl o zařazení anotací M. Šumbera et al.: 
Pozorování jádra anti-helia 4, V. Kroha et al.: Nízkoenergetická fúze v d+d reakci pomocí metody 
Trojan Horse, D. Beckford et al.: Příprava a preklinické hodnocení 177Lu-nimotuzumabu pro léčbu 
nádorů s expresí EGFR. 


