Zápis z 11. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 12.6.2008
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, P. Lukáš, J. Mareš, S. Pospíšil, F. Spurný,
V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: J. Kvasil, P. Mikula
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Projednání výroční zprávy ÚJF
3. Různé
Program jednání rady řídil předseda J. Kučera.
Ad l) K zápisu z 10. jednání Rady nebyly připomínky.
Ad 2) Ředitel ÚJF seznámil členy rady s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚJF AV ČR,
v. v. i. za rok 2007. Podrobně rozebral aspekty hlavní činnosti a jiné činnosti a
komentoval dosažené výsledky, ekonomické a personální ukazatele. Výsledky činnosti
ÚJF byly publikovány r. 2007 v 161 článcích v odborných časopisech.
V diskusi zazněla zmínka o přesném datu vzniku ÚJF. Ústav byl založen v roce 1956,
ÚJF ale právně vznikl při delimitaci v roce 1971. Prof. Wilhelm poukázal na nepoměr
mezi počtem doktorandů a počtem obhájených disertačních prací v r. 2008. Bylo
konstatováno, že tento nepoměr se dá z větší části vysvětlit meziroční fluktuací, částečně
též i nárůstem počtu doktorandů.
Plné znění Výroční zprávy bude uveřejněno na webové stránce ústavu
Závěr: Rada jednomyslně schválila výroční zprávu ÚJF AV ČR, v. v. i., za rok 2007
s připomínkou (vysvětlení nepoměru počtu doktorandů a obhájených disertačních prací).
Ad 3) Předseda rady J. Kučera informoval o udělení Prémie Otto Wichterleho pro vynikající
mladé pracovníky AV ČR, kterou v roce 2008 získaly 2 vědecké pracovnice z ÚJF AV
ČR, v. v. i. RNDr. J. Bielčiková, PhD. a RNDr. A. Macková, PhD.
Prof. Wilhelm informoval o přípravě analýzy české účasti v evropských
infrastrukturálních projektech (ESFRI). Při diskusi ředitel ústavu konstatoval, že ÚJF má
eminentní zájem o účast na projektech FAIR , SPIRAL 2 a ESS.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.
Zapsala: R.Novotná
Ověřil: J. Kučera

