Zápis z 36. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 1.11.2012
Přítomni: J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda, P. Lukáš, J. Mareš,
V. Wagner, M. Davídková
Omluveni: J. Dittrich, P. Mikula, S. Pospíšil, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per rollam
Soutěž o cenu ÚJF
Návrhy kandidátů pro panely GAČR
Doplnění atestační komise
Různé

Ad 1) Jednání Rady řídil její předseda V.Wagner. K zápisu z posledního jednání
Rady nebyly žádné připomínky.
Ad 2) K záležitostem, které byly předběžně projednány per rollam, patří:
1. společný projekt Akademie věd ČR a Univerzity ve Stuttgartu, kde za
ÚJF vystupuje P. Exner
2. projekt Evropské kosmické agentury a za ÚJF participující ODZ
3. návrhy na zahr.cesty v rámci dohod Akademie věd ČR
Závěr: Členové Rady k záležitostem projednávaným per rollam neměli
připomínky.
Ad 3) Předseda Rady stručně informoval členy Rady o 12 přihlášených pracích
do soutěže o cenu ÚJF. Navrhl, aby jednotlivé práce byly předneseny na
minikonferenci, která by umožnila formou videokonference vystoupit i
soutěžícím v zahraničí. Do pětičlenné nezávislé komise byli navrženi tito čtyři
kandidáti: J. Vacík, O. Dragoun, A. Kugler, J. Dittrich. Pátého člena určil podle
statusu soutěže ředitel a ten do komise jmenoval V. Wagnera
Závěr: Hlasováním bylo určeno, že všichni čtyři navržení členové komise budou
posuzovat jednotlivé práce zaslané do soutěže.
Ad 4) Předseda Rady V. Wagner informoval o situaci v GAČR, kde končí
někteří zaměstnanci ÚJF svou práci v jednotlivých oborových panelech. Nově
by mohl být členem panelu 203 za ÚJF P. Bydžovský a v panelu 204 by mohli
zastupovat ÚJF A. Macková a P. Beran.
Ad 5) Na doplnění atestační komise byli Radou navrženi M. Davídková
a M. Šumbera.

Závěr: Hlasováním bylo určeno, že nově budou členové atestační komise
M. Davídková a M. Šumbera.
Ad 6) Ředitel ÚJF P. Lukáš informoval o provedených personálních změnách
v ÚJF, o projektu CANAM a zahájení rekonstrukce budovy Van de Graafu.
Projekt CANAM bude představovat pro ÚJF velmi významnou účelovou
finanční podporu.
Byla vypsána první výběrová řízení a v brzké době se začne s demontáží
technologie Van de Graafu. Van de Graaf, jakožto jediné unikátní zařízení
svého druhu v ČR, bude uložen a využit v Národním technickém muzeu
v Praze. Předpokládaná doba uvedení nového cyklotronu do provozu je rok
2014.
Dále byla projednávána otázka zaměstnávání studentů v ÚJF. Na přelomu roku
má být uvedena v činnost novela Zákoníku práce, podle které budou studenti
zaměstnáváni na základě pracovních smluv, jako tomu bývalo dříve.
Závěr: Rada vzala na vědomí informaci o zahájení demontáže Van de Graafu.
Zapsala: Renáta Eliášová
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

