Zápis ze 44. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 19.6.2014
Přítomni: J.Dittrich, J.Dobeš, J.Kučera, J.Kvasil, P.Lukáš, J.Mareš, O.Lebeda,
V.Wagner, I.Wilhelm
Omluveni: M.Davídková, J.Chýla, S.Pospíšil
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per - rollam
Projednání výroční zprávy ústavu za rok 2013
Schvalování rozdělení zisku za rok 2013
Návrh strategie rozvoje AV ČR
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací
Návrh na Hlávkovu cenu
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 perrollam - návrhy grantů do GAČR a návrh kandidátů pro podporu postdoktorandských
míst z AV ČR (jednalo se o Janu Sentkerestiovou a Pavola Federiče).
-

Závěr: Rada potvrdila závěry projednávání procedurou per-rollam.

Ad 3) Výroční zprávu ústavu za rok 2013 přednesl ředitel ÚJF. Zmínil se o poklesu
institucionálního příspěvku od Akademie o 4%. V ÚJF probíhá v současné době stavba
haly nového cyklotronu, která vstoupila do své závěrečné fáze. V r. 2013 bylo
přikročeno k úpravám mzdových tarifů u zaměstnanců ÚJF. V rámci popularizačních
akcí proběhla výstava o průzkumu ostatků Tychona Braheho a vernisáž v Národním
technickém muzeu, kde byl instalován starý Van de Graafův urychlovač ÚJF. Ředitel
také zmínil projekt CANAM a projekt evropského spalačního zdroje, na němž se
významnou měrou podílí i ÚJF. Dozorčí rada projednala návrh výroční zprávy a
doporučila její schválení bez připomínek i schválení rozdělení zisku.
-

Závěr: Rada schválila výroční zprávu za rok 2013.

Ad 4) Už na minulém zasedání Rady při schvalování rozpočtu na rok 2014 bylo
diskutováno rozdělení zisku za rok 2013. Vedení ústavu navrhuje rozdělit část zisku,
který byl 9 417 561 Kč, do fondu reprodukce majetku (8 945 000 Kč) a druhou část
převést do rezervního fondu (472 561 Kč), kam jsme ze zákona povinni dát minimálně
5% zisku.

-

Závěr: Rada schválila rozdělení zisku za rok 2013 podle předneseného návrhu.

Ad 5) Ředitel ÚJF informoval členy Rady o Návrhu strategie rozvoje AV ČR pro
období 2014-2020. Popsal programy, do kterých je ústav zapojen a stav jejich přípravy.
Jedná se o programy „Struktura hmoty na fundamentální úrovni“, „Struktury a procesy
ve vesmíru“, „Materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“ a „Pokročilé systémy pro
jadernou energetiku“. Ten poslední se dopracoval nedávno a je dodatečně navržen
Akademické radě.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad 6) Předseda Rady informoval o rozběhu periodického hodnocení ústavů, které
proběhne v AV ČR. Ředitel pak informoval o hodnocení výzkumných organizací, které
je organizováno Radou vlády. Toto hodnocení probíhá v několika pilířích. Druhý pilíř
zohledňuje nejvýznamnější výsledky organizací. Počet výsledků, které má daná
organizace předložit se odvíjí od velikosti institucionálního financování. Pro ÚJF podle
dané metodiky vyplývá, že má předložit 11 výsledků za hodnotící období 2009-2013.
Vedení ústavu navrhuje postup ve dvou krocích. Nejdříve dodají vedoucí oddělení šest
nejvýznamnějších publikací za oddělení (u velkých oddělení, kterými jsou OJS a ONF,
pak deset). Výběr publikací by měl přihlížet k takovým kritériím, jako jsou význam
prezentovaných výsledků, impact faktor časopisu, počet citací článku a autorský podíl.
Sběr podkladů se provede do 27.6. Konečný výběr publikací odeslaných za ústav pro
účely hodnocení provede vedení ústavu.
Závěr: Rada schválila, že konečný výběr nejvýznamnějších výsledků provede vedení
ústavu.
Ad 7) Předseda Rady informoval o navržení Dr. Hnatowicze na Hlávkovu cenu za
celoživotní dílo.
Závěr: Rada schválila návrh na zaslání našeho kandidáta na Hlávkovu cenu bez
připomínek.
Ad8) Předseda Rady informoval o soutěži na postdoktorandská místa. Současně sdělil,
že již obdržel 3 žádosti. Dále se předseda Rady zmínil o velmi úspěšném průběhu Dne
otevřených dveří ÚJF a poděkoval všem, kteří se na jeho organizaci podíleli.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.

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

