Zápis z 16. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 19.6.2009
Přítomni:

J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, P. Mikula,
S. Pospíšil, F. Spurný, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: J. Mareš
1. Předseda Rady J. Kučera zahájil jednání a navrhl jeho program, ke kterému
nebyly připomínky.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek.
3. Rada ověřila projednání per rollam návrhu projektu „Metody asymptotických
normalizačních koeficientů a Trojského koně v jaderné astrofyzice“
navrženého V. Burjanem (ÚJF) a R. E. Tribblem (Texas A&M University,
USA) k podpoře v rámci dohody AV ČR a NSF USA. Projednání per rollam i
ověření proběhlo bez připomínek.
4. Ředitel ÚJF J. Dobeš přednesl Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚJF
za rok 2008. Zpráva byla již projednána Dozorčí radou ÚJF a její drobné
připomínky předem zapracovány do textu. Zpráva byla Radou schválena
s drobným úpravami, které budou v textu provedeny.
5. V. Havránek informoval o prvních měřeních mikrosvazku na mikrosondě
instalované na poslední volné iontové trase Tandetronu. Rada vyslovila uznání
práci skupiny jaderných analytických metod ONF za tento výsledek.
6. J. Kučera přednesl návrh projektu Accelerator Mass Spectroscopy – Nuclear
Analytical Methods (AMS-NAM), který ÚJF (J. Kučera) a ČVUT FJFI
(J. John) připravují k podání do Operačního programu Výzkum a Vývoj pro
Inovace (OP VaVpI), výzva 1.1 Evropská centra excelence – termín
29.9.2009. Projekt bude zaměřen zejména na uhlíkové datování pomocí 14C a
hodnocení farmakologických parametrů nových léčiv, stanovení aktinoidů a
dlouhodobých štěpných produktů, stanovení kosmogenních radionuklidů
(zejména 10B a 26Al), využití jaderných analytických metod pro identifikaci a
charakterizaci materiálů. V diskusi J. Kučera a P. Lukáš zodpověděli položené
dotazy.
Závěr: Rada projednala projekt AMS-NAM.
7. Diskuse k nepříznivému výhledu na financování AV ČR v roce 2010 a
následujících. Informace podali zejména J. Dobeš, J. Chýla a I. Wilhelm.
8. J. Dittrich informoval o vyřazení dvou návrhů ÚJF ke GAČR z formálních
důvodů a omluvil se za nezachycení formálního nedostatku vědeckým
sekretariátem. Rada doporučila zaslat GAČR dopis obecnějšího charakteru,
žádající o možnost oprav drobných formálních nedostatků grantových
přihlášek v budoucích soutěžích.
Zapsal: J. Dittrich
Ověřil: J. Kučera

