Zápis ze 45. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 20.11.2014
Přítomni: M.Davídková, J.Dittrich, J.Chýla, J.Kvasil, P.Lukáš, J.Mareš, O.Lebeda,
V.Wagner, I.Wilhelm
Omluveni: J.Dobeš, J.Kučera, S.Pospíšil
Program:
Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per rollam
Projekty velkých infrastruktur
Informace o novém cyklotronu TR-24
Týden vědy a techniky
Hlávkova cena
Pozvání Dr. Urbance do ÚJF při příležitosti jeho 90. narozenin
Reakreditace účasti ÚJF ve společné realizaci doktorského studijního
programu „Aplikace přírodních věd“ s FJFI ČVUT.
9. Soutěž o nejlepší práci ÚJF
10. Hodnocení ÚJF
11. Složení panelů v GAČR
12. Volby do Akademického sněmu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad 1) Program jednání Rady řídil předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání
Rady nebyly připomínky.
Ad 2) Předseda Rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednávané perrollam:
- projednání smluvního platu pro Mgr. Romana Pasechnika PhD
- projednání projektu do programu Epsilon na TAČR (projekt ORF)
- projednání projektu mezinárodní spolupráce (projekt ODZ)
- projednání projektů na výzkumné infrastruktury
- projednání dvou projektů podávaných na MZČR (ODZ a ORF)
- navržení Ing. Hoška do etické komise Akademie věd
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad 3) Ředitel ústavu seznámil členy Rady s průběhem hodnocení projektů velkých
infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivity MŠMT Projekty velkých
infrastruktur pro VaVaI. ÚJF se v tomto programu účastní čtyřmi projekty, CANAM,
FAIR, SPIRAL2 a ESS Scandinavia. Projekty CANAM a ESS Scandinavia v minulém
období obdržely účelovou podporu MŠMT, v případě úspěšného hodnocení budeme
vyjednávat podporu i pro projekty FAIR a SPIRAL2. Podle výsledků hodnocení
projektů bude poskytnuta podpora pro období 2016-2022.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.

Ad 4) Ředitel informoval o průběhu stavby budovy a instalace nového cyklotronu TR24, který je součástí infrastruktury CANAM. Ing. Štursa podrobně seznámil členy Rady
zejména s instalací nového cyklotronu TR-24, včetně obrazové dokumentace. Ukončení
stavby je plánováno na leden 2015, zprovoznění cyklotronu v březnu - dubnu 2015.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad5) Předseda Rady informoval o Dni otevřených dveří v ÚJF v rámci Týdne vědy a
techniky, pořádaného Akademií věd ČR. Proběhla řada přednášek, z nichž
většina bude archivována v internetovém fondu na Akademii.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesenou informaci.
Ad 6) Předseda Rady informoval členy Rady o ocenění, kterého se dostalo doc. Ing.
Hnatowiczovi, DrSc., kterému byla udělena Hlávkova cena. V osobním vystoupení
kolega Hnatowicz krátce shrnul své působení v ÚJF a ocenil i přínos spolupráce
s dalšími kolegy z OJS a ONF.
Ad 7) Předseda Rady se stručně zmínil o setkání s Dr. Urbancem, který byl v minulosti
ředitelem ÚJF a který byl pozván do ÚJF při příležitosti svých 90. narozenin.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí výše uvedené informace.
Ad 8) Předseda Rady přednesl informace o přípravě reakreditace společné realizace
doktorského studijního programu „Aplikace přírodních věd“ s FJFI ČVUT. Potřebné
materiály byly rozeslány členům Rady před jednáním. Tato reakreditace se týká
jaderných oborů (Jaderné inženýrství, Jaderná chemie, Radiologická fyzika a Fyzikální
inženýrství).
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesenou informaci, týkající se reakreditace,
která probíhá jednou za 4 roky.
Ad 9) Předseda Rady informoval o soutěži o nejlepší práci ÚJF, která se uskuteční.
Organizační část akce převezme Dr. Dittrich. Do 5-členné hodnotící komise jsou mimo
kolegu Dittricha, navrženého ředitelem ÚJF, navrženi Radou i kolegové Vacík, Kučera,
Mrázek a Lebeda.
Závěr: Rada schválila složení navrhované komise.
Ad 10) Ředitel ÚJF přednesl informace o připravovaném hodnocení ústavů AV ČR –
informoval o výhledu na nejbližší období. Je třeba definovat výzkumné týmy, které
mohou být strukturovány do podtýmů. V rámci hodnocení se ÚJF bude držet v zásadě
organizační struktury ústavu. Finální rozdělení do týmů bude projednáno s Radou
ústavu. Hodnocení bude probíhat za období 2010 – 2014. Další informace o
plánovaném průběhu hodnocení doplnil kolega Jiří Chýla.

Závěr: Rada vzala na vědomí připravované hodnocení ÚJF.
Ad 11) Předseda Rady informoval členy Rady o obnovujícím se složení panelů
v Grantové agentuře ČR. Do panelu P203 (Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu
a nízkých teplot) je za teorii navrhován Dr. Bydžovský, za experimentální část je z ÚJF
navržena Dr. Bielčíková, do panelu P204 (Fyzika kondenzovaných látek a materiálů)
jsou navrženi Dr. Beran a Dr. Macková.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí návrhy jednotlivých kandidátů.
Ad 12) Ředitel ÚJF přednesl informace o výsledku voleb do Akademického sněmu.
Ustavující zasedání nového Akademického sněmu proběhne dne 16. 12. letošního roku.
Jedním z důležitých bodů jednání sněmu bude Strategie AV ČR.
Závěr: Členové Rady vzali přednesenou informaci na vědomí.
Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V.Wagner, CSc.

