Zápis z 57. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i., dne 9. 11. 2017
Přítomni: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, J. Dittrich, P. Lukáš, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: M. Davídková, J. Chýla, J. John, O. Lebeda, P. Strunz
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola posledního zápisu Rady,
Informace o hodnocení projektů velkých infrastruktur pro VaVaI,
Výsledky programu INTER-EXCELLENCE,
Doplnění atestační komise,
Různé.

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání Rady
nebyly připomínky.
Ad 2) Ředitel informoval členy Rady o interim hodnocení probíhajících projektů velkých
infrastruktur pro VaVaI. Jedná se o projekty CANAM, FAIR-CZ, ESS SCANDINAVIA-CZ,
SPIRAL2-CZ, u kterých je ÚJF hlavním řešitelem, a EATRIS-CZ, BNL-CZ a CERN-CZ, kde je
spoluřešitelem.
Ředitel dále informoval o stavu posuzování našeho projektu „Výzkum ultrastopových izotopů a
jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
– RAMSES“, podaného do OP VVV v rámci výzvy Excelentní výzkum. Tento projekt se
v prvním kole posuzování umístil na 11. místě, v druhém kole získal opětovně velmi dobré
hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být vyhlášeny do konce listopadu.
Ředitel Radu seznámil s průběhem dvou významných investičních akcí, které budou dokončeny
v letošním roce. První je dostavba domečku, který využije oddělení neutronové fyziky pro
umístění nové laboratoře nanomateriálů. Další akcí je dvouletá výstavba nových
radiochemických laboratoří u nového cyklotronu TR-24, podporovaná z programu AV ČR na
pořízení nákladných investic přístrojového vybavení.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.
Ad 3) Předseda Rady informoval o výsledcích programu INTER-EXCELLENCE. P. Exner byl
úspěšný s projektem do výzvy MŠMT Inter-Excellence-Vector pro financování své činnosti ve
funkci prezidenta Evropské matematické společnosti. Tento projekt byl jediný úspěšný v této
výzvě, takže ani náš další projekt účasti v organizaci NuPECC podporu nezískal. V programu
Inter-Transfer byly za ÚJF podány čtyři projekty. Projekty zapojení do experimentu STAR a
spolupráce ČR s SÚJV Dubna podporu od MŠMT obdržely, v případě spolupráce s SÚJV bude
požadovaná podpora krácena. Projekty ECT* (evropské středisko pro teoretická studia v jaderné
fyzice a příbuzných oborech) a účast v mezinárodním experimentu KATRIN bohužel podporu
nezískaly.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace o výsledcích hodnocení.

Ad 4) Předseda Rady dr. Wagner seznámil členy Rady s navrženými kandidáty na doplnění
atestační komise ÚJF - J. Šarounem, P. Strunzem, T. Davídkem, M. Krtičkou, A. Kupčem, J.
Kozempelem, J. Novotným a K. Kampfem.
Závěr: Rada hlasováním schválila navržené kandidáty na doplnění atestační komise.
Ad5) Předseda Rady informoval o probíhajícím Týdnu vědy a techniky a Dnu otevřených dveří
v ÚJF, kde budeme prezentovat naše pracoviště cyklotronu TR-24 a urychlovače Tandetron. Dále
oznámil členům Rady záměr uspořádat na jaře následujícího roku setkání současných i bývalých
zaměstnanců ÚJF s možností návštěvy nově vybudovaných experimentálních zařízení a
laboratoří u nového cyklotronu a tandetronu.

Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

