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Zápis z 38.  jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 21.3.2013 

 
Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Dobeš, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda, P. Lukáš,  

    J. Mareš, V. Wagner  
Omluveni: J. Chýla, S. Pospíšil, I. Wilhelm. 
 
Program:  

1. Kontrola posledního zápisu Rady  
2. Záležitosti projednávané per rollam 
3. Rozpočet ÚJF na rok 2013  
4. Informace o zasedání Sněmu AV ČR  
5. Konkurs na postdoktorandská místa v ÚJF 
6. Návrhy na ceny AV ČR 
7. Informace o soutěži GAČR 
8. Různé  

 
Ad 1) Jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání Rady nebyly 
žádné připomínky.  
 
Ad 2) V době od posledního zasedání byl projednán per rollam návrh grantu ERC podaný 
D. Krejčiříkem „Quantum mechanics with non-selfadjoint operators: From spektra to 
pseudospectra“. K přeloženým materiálům k jednání per rollam si někteří členové Rady 
vyžádali doplňující informace, které navrhovatel uspokojivě předložil a Rada per rollam 
návrh projednala.  
Závěr: Rada ověřila projednání per rollam návrhu projektu „Quantum mechanics with non-
selfadjoint operators: From spektra to pseudospectra“ předloženému ERC. 
 
Ad 3) Ředitel ÚJF P. Lukáš přednesl informaci o hospodaření ústavu ÚJF v roce 2012. Po 
zdanění skončí hospodaření kladným výsledkem přibližně 10 milionů Kč, o jejichž užití bude 
rozhodnuto po schválení výsledku hospodaření v r. 2012 (předpokládáno vložení do 
rezervního fondu).  Dále předložil návrh na rozpočet ÚJF v r. 2013, vnitřní rozdělení 
prostředků na útvary ÚJF a rozdělení investičních prostředků. Schválené návrhy tvoří přílohu 
zápisu. Návrhy budou dále postoupeny Dozorčí radě ÚJF. 
Rada v této souvislosti schválila vnitřní projekt ÚJF pro spolupráci s SÚJV Dubna (podpora 
50 tisíc Kč) a projekt účasti ve spolupráci STAR (30 tisíc Kč, užitých před udělením grantu 
GAČR). 
Závěr: Rada všemi hlasy přítomných členů schválila rozpočet ÚJF v r. 2013, vnitřní rozdělení 
prostředků na útvary ÚJF a rozdělení investičních prostředků. Rada schválila poskytnutí 
podpory výzkumným projektům Spolupráce s SÚJV ve výši 50 tisíc Kč a Účast na spolupráci 
STAR ve výši 30 tisíc Kč. 
 
Ad 4) Informaci o jednání Sněmu AV ČR dne 19.3.2013 podal V. Wagner a doplnili naši 
další zástupci na Sněmu P. Lukáš, J. Kučera a J. Mareš. Na Sněmu proběhla volba nové 
Akademické rady a Vědecké rady AV ČR. Byl kritizován nepříznivý pokles institucionální 
podpory ústavů snižující stabilitu pracovišť a nízká úspěšnost grantové soutěže GAČR. Byla 
podána informace o připravovaném vyhlášení soutěže GAČR na Centra excelence, 
předpokládáno zhruba během 20 dnů. 
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Ad 5) Z 11 návrhů předložených vedoucími oddělení vybrala komise jmenovaná vedením 
ÚJF 7 témat: 
 
Matematická fyzika 
Teorie hadronových systémů 
Elektronová spektroskopie 
Astrofyzikální jaderné reakce 
Neutronové zdroje 
Nanostruktury - studium iontovou mikrosondou 
Sloučeniny značené nekonvenčními radionuklidy 
 
Oddělení budou do konce března vyzvána k návrhu na inzeráty vyhlašující konkurzy a jejich 
zveřejnění. Nebude-li v konkurzu kandidát vybrán, může být konkurz opakován. Podobná 
akce v ÚJF proběhne patrně i v příštím roce.  
 
Jiný program postdoktorálních míst otevírá nezávisle i AV ČR. 
 
Ad 6) Návrhy na ocenění pracovníků AV ČR. Z návrhů předložených vedoucími oddělení 
vybralo a předložilo Radě vedení ÚJF následující. 
 
J. Mareš (OTF) - Akademická prémie – Praemium Academiae  
Skupina HADES (A. Kugler a kol., OJS) – Cena AV ČR 
F. Křížek (OJS) – Prémie Otto Wichterleho 
 
Diskutovány byly rovněž možnosti ocenění P. Exnera (čestná medaile AV ČR "De scientia et 
humanitate optime meritis" nebo čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve 
fyzikálních vědách) a V. Hnatowicze (čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve 
fyzikálních vědách). V. Hnatowicz již toto ocenění obdržel v dřívějších dobách. Závěr u P. 
Exnera byl: letos již další ocenění k těm předchozím třem nenavrhovat a případně se k 
upřesněným návrhům vrátit za rok. 
 
Závěr: Rada projednala návrhy na ocenění J. Mareše (Akademická prémie), Skupiny HADES 
(Cena AV ČR) a F. Křížka (Prémie O. Wichterleho). Doporučuje jejich podání. 
 
Ad 7) V soutěži GAČR na rok 2013 uspěli řešitelé ÚJF J. Bielčíková, A. Kugler a Z. Řanda, 
spoluřešitelé J. Dobeš a Z. Řanda. Našimi zástupci v panelech GAČR jsou nyní P. Beran, 
A. Macková a P. Tlustý. 
 
Termíny pro soutěž v r. 2013 jsou projednání návrhů Radou ÚJF 11.4.,  odevzdání konečné 
verse návrhů v ÚJF 15.4., termín odeslání na GAČR do 17.4.2013. 
 
Ad 8) J. Mareš vznesl v souvislosti s rozpočtem ÚJF dotaz na strukturu předplatného časopisů 
a možnosti jeho snížení.  Vědecký tajemník na některé další jednání Rady připraví přehled 
odběrů a jejich placení. 
M. Davídková upozornila na problémy webové stránky ÚJF. Stránky jednotlivých oddělení 
jsou především jejich záležitostí, webmaster ing. Čarek jim však může poskytnout pomoc. 
Největším aktuálním problémem zůstává vyhledávač osob. 
 
Zapsal: RNDr. J. Dittrich, CSc. 
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc. 
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