Zápis ze 72. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 30. 9. 2021
Přítomni: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, M. Davídková, J. Dittrich, J. Chýla,
J. John, P. Lukáš, O. Lebeda, P. Strunz, V. Wagner
Omluveni: I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola posledního zápisu Rady
Výsledky hodnocení ÚJF mezinárodní hodnotící komisí
Volba ředitele ÚJF na funkční období 2022-2027
Volba nového složení Rady na další období
Různé

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda Dr. Wagner. K zápisu z posledního
jednání Rady nebyly připomínky.
Závěr: Rada vzala na vědomí.
Ad 2) Hlavním bodem jednání Rady dne 30.9.2021 byl výsledek hodnocení ÚJF
mezinárodní hodnotící komisí, o kterém informoval ředitel a zástupce ředitele.
Počátkem července byly zaslány naše připomínky k hodnotící zprávě. Reakce komise a
upravené výsledky hodnocení nám byly následně zaslány.
Rada byla seznámena s hlavními závěry a doporučeními hodnotitelské komise.
Následně byla podrobně diskutována zejména klíčová doporučení komise, například
snížení podpory týmu teoretické fyziky a týmu jaderných reakcí.
V diskusi zazněla řada připomínek a výhrad k průběhu hodnocení a jeho závěrům. Rada
konstatovala, že průběh 2. fáze hodnocení byl výrazně ovlivněn formou on-line jednání.
Projednávaná témata byla zejména zaměřena na formální aspekty složení a činnosti
týmů, komise prakticky nevěnovala pozornost odborným aspektům, jako jsou vědecké
zaměření a výsledky týmů. Rada konstatovala řadu nekonzistentních pasáží ve výsledné
zprávě a také značnou nekonzistenci s výsledky předchozího hodnocení.
Předseda Rady zmínil fakt, že problém nezahrnutí publikací velkých vědeckých
kolaborací do hodnocených výsledků 1. kola by měl být systémově řešen jinou formou.
Rada formulovala stanovisko a své výhrady k závěrům mezinárodní hodnotící komise:
1. Procedura sběru dat publikací v prvním kole vyloučila publikace vzniklé ve
velkých vědeckých kolaboracích, tyto výsledky měly být zohledněny ve 2. kole
hodnocení, nicméně komise toto zohlednění neprovedla.
2. Druhé kolo hodnocení bylo zřejmě i vlivem on-line jednání velice formální a
prakticky se nezaměřovalo na vědeckou problematiku.
3. Rada vyjadřuje pochybnost o kompetentnosti závěrečné zprávy a výsledných
doporučeních k vedení ústavu.

Závěr: Rada bere na vědomí výsledek hodnocení a zformulovala své výhrady k těmto
závěrům.
Ad 3) Zástupce ředitele O. Svoboda seznámil Radu s platnou procedurou a časovým
harmonogramem volby ředitele na další funkční období od 1. 6. 2022 - 31. 5. 2027.
Veřejné výběrové řízení vyhlašuje Rada pracoviště nejdříve 6 měsíců před koncem
funkčního období současného ředitele, tj. v prosinci 2021. Předpokládané ukončení
příjmu přihlášek bude na konci ledna 2022. Přihlášky projedná nejméně sedmičlenná
komise, která v tajném hlasování rozhodne o doporučení vhodných kandidátů Radě
ústavu.
V únoru 2022 projedná Rada předložené přihlášky uchazečů a pozve případně uchazeče
k osobnímu jednání. Výsledný návrh kandidáta bude předložen předsedkyni AV ČR a
projednán Akademickou radou AV ČR, následně předsedkyně AV ČR provede
jmenování ředitele, přibližně v březnu 2022. Časový harmonogram poskytuje dostatek
prostoru pro případné opakování volby.
Závěr: Rada odsouhlasila navržený postup a harmonogram volby nového ředitele ÚJF.
Ad 4) Předseda Rady informoval o končících mandátech členů stávající Rady ÚJF
v lednu 2022. Volbě nových členů Rady bude předcházet shromáždění vědeckých
pracovníků v prosinci 2021, návrhy na interní a externí členy Rady budou podány
v písemné formě.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesenou informaci.
Ad 5) Ředitel ÚJF P. Lukáš informoval členy Rady o výsledku hodnocení nově
podaných infrastrukturních projektů CANAM PE3H a E-RIHS.CZ, které měly přispět
k udržitelnosti naší ústavní infrastruktury CANAM a zajistit budoucí udržitelnost naší
nové laboratoře AMS po ukončení projektu RAMSES v roce 2023.
Obě navržené infrastruktury nebudou na základě provedeného hodnocení financovány,
a budou muset být v nejbližší budoucnosti provozovány pouze z institucionální
podpory.
S přípravou dokumentace Gender Equality Plan v ÚJF seznámil členy Rady zástupce
ředitele O. Svoboda. ÚJF v současné době provádí analýzu stavu a připravuje
dotazníkové šetření mezi zaměstnanci.
Předseda Rady V. Wagner informoval o opětovném umožnění exkurzí v areálu ústavů v
Řeži pro vysokoškoláky v důsledku příznivé covidové situace.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.
Zapsala: R. Eliášová

Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

