
 

Zápis z 51. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 24. 3. 2016 

 

 

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

S. Pospíšil, V. Wagner, I. Wilhelm 

 

Omluveni: J. Chýla, J. Kvasil   

 

Program:  

 

1. Kontrola posledního zápisu Rady    

2. Záležitosti projednávané per - rollam   

3. Projednání návrhu rozpočtu ústavu 

4. Projednání návrhů projektů do výzev OP VVV 

5. Projednání návrhů projektů do GAČR 

6.  Různé  

 

 

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. K zápisu z posledního 

jednání Rady nebyly připomínky. 

 

Ad 2) Předseda Rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednávané per-

rollam – společný projekt Dr. Pachnerové z ÚJF a Dr. Puchalské z TUW do výzvy 

FWF a GAČR a projekt OP VVV Excelentní tým Ondřeje Ploce (Centrum výzkumu 

kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře). 

  

 

Ad 3) Ředitel ústavu seznámil členy Rady s návrhem rozpočtu na rok 2016, tj. 

s návrhem rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků, s návrhem celkového 

rozpočtu a návrhem rozdělení investičních prostředků. Přednesený návrh rozpočtu 

projednala Dozorčí rada ÚJF dne 22. 3. 2016 bez připomínek. Návrh rozdělení 

institucionálních neinvestičních a investičních prostředků pro rok 2016 byl projednán 

s vedoucími oddělení na poradě dne 23. 3. 2016.  

Ředitel též přednesl výsledek hospodaření ÚJF za rok 2015 a předložil předběžný návrh 

rozdělení zisku do jednotlivých fondů ÚJF. Rada bude projednávat a schvalovat tento 

návrh s účetní závěrkou ÚJF za rok 2015 a výroční zprávou na svém příštím zasedání.   

 

Závěr: Rada jednomyslně schválila navrhované znění rozpočtu na rok 2016 a návrh 

rozdělení investičních prostředků. Rada vzala na vědomí informaci o výsledku 

hospodaření ÚJF za rok 2015 a předběžný návrh rozdělení zisku do jednotlivých fondů 

ÚJF. 

 

 

Ad 4) V souvislosti s nově udělenými projekty, ředitel ÚJF přednesl přehled všech 

projektů velkých infrastruktur pro VaVaI, do kterých je ÚJF zapojen a které budou 

financovány MŠMT v nadcházejícím finančním období 2016-2019. Jedná se o projekty 



CANAM, ESS, FAIR, SPIRAL2 (nositel ÚJF ve všech případech), CERN (nositel 

FZÚ), BNL (nositel FJFI) a EATRIS (nositel Ústav molekulární a translační medicíny). 

 

Podrobnější informace o nových infrastrukturních projektech MŠMT, které zatím na 

Radě nebyly projednávány, přednesli jednotliví členové řešitelských týmů: 

 

1) M. Šumbera: Výzkumná infrastruktura pro CERN (CERN-CZ) 

2) P. Federič: Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky (BNL-CZ)     

3) O. Lebeda:  EATRIS- European Advanced Translational Research Infrastructure.  

 

Dále ředitel seznámil Radu s přehledem připravovaných projektů OP VVV: 

CANAM – I Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod – Investice, ESS 

Scandinavia-CZ-I, Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR, 

SPIRAL2-CZ Investice do projektu SPIRAL2-CZ, CERN (všechny projekty ve výzvě 

Infrastruktury), Centrum AMS (výzva Excelentní výzkum), TELEGRAM, (výzva 

Excelentní týmy) a Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře 

(výzva Excelentní týmy). 

 

Ad 5) Navrhovatelé přednesli informace o projektech připravovaných pro GAČR: 

 

1) A. Macková: Povrchové úpravy pro zvýšení odolnosti prvků ze slitiny NiTi proti 

únavovému porušení v korozním prostředí, 

2) D. Krejčiřík: Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory – přechod od 

spekter k pseudospektrům, 

3) P. Exner (přednesl J. Dittrich): Matematicko-fyzikální modely nových materiálů, 

4) J. Mizera: Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí, 

5) J. Kameník: Stanovení obsahu toxických prvků ve vlasech historických osob a 

porovnání s kriticky vyhodnocenými daty pro současnou populaci, 

6) J. Bielčiková (přednesl Pavol Federič) Vlastnosti chladné jaderné hmoty a kvark-

gluonového plazmatu, 

7) F. Křížek: Výzkum vlastností silně interagující hmoty s použitím semi-inklusivních 

jetových pozorovatelných, 

8) D. Vénos: Kalibrační měření v mezinárodním projektu KATRIN, 

9) J. Vacík: Vývoj nových nanolaminátů MAX a MXene s vysokou radiační odolností 

10) P. Horák: Příprava plynných senzorů na bázi oxidů kovů, 

11) M. Davídková: Význam pokročilých ozařovacích technik v protonové terapii 

nádorových onemocnění, 

12) M. Davídková: Souvislosti mezi strukturou stopy záření a komplexním poškozením 

DNA, 

13) O. Ploc: IRINED – Ionizing Radiation Induced by Natural Electric Discharge in the 

atmosphere,  

14) O. Lebeda: Izotopy mědi a nová teranostika, 

15) O. Lebeda: Pokročilá pseudohalogenační činidla na bázi imobilizovaných 

organocíničitých sloučenin. 

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí navrhované projekty.     

 



Ad 6) Ředitel přednesl informaci o zprávách vypracovaných oborovými hodnotícími 

komisemi v rámci II. fáze hodnocení ústavu za léta 2010-2014. Dále předseda Rady 

informoval o dokončení videí o ÚJF v české verzi a dokončování verze anglické. 

Informoval také o popularizačních akcích při zapojení do projektu Srdcerváči a 

Veletrhu vědy. Poděkoval za zapojení do těchto akcí kolegům na cyklotronu a 

tandetronu. 

 

  

 

Zapsala: R. Eliášová  

Ověřil:   RNDr. V. Wagner, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


