Zápis ze 41. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 7. 11 .2013
Přítomni: M.Davídková, J.Dittrich, J.Dobeš, J.Kučera, P.Lukáš, J.Mareš, O.Lebeda,
S.Pospíšil, V.Wagner, I.Wilhelm
Omluveni: J. Chýla, J.Kvasil
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per - rollam
Plnění programu výzkumné činnosti ÚJF 2012-2013
CANAM
Různé

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:
- návrh D. Gazdy na Hlávkovu cenu, později udělenou
- návrh změny vnitřního mzdového předpisu ÚJF
- návrh projektu DAAD (M. Davídková, spolupráce s DKFZ Heidelberg)
- návrhy pěti projektů pro MŠMT (tři projekty INGO: Dubna, NuPEEC,
ECTSTAR a dva projekty KONTAKT II: J. Vacík a O. Ploc)
- návrh J. Kučery na Cenu F. Běhounka
- návrhy zahraničních cest v rámci meziakademické výměny
- návrh na Cenu MŠMT pro výsledky skupiny ultrarelativistických těžkých iontů
v rámci projektu STAR
- návrh na Cenu Siemens pro výsledky skupiny ultrarelativistických těžkých iontů
v rámci projektu STAR
- návrh na projekt financovaný z OP VK – popularizace jaderné fyziky pro
učitele, studenty a žáky
Ad 3) Ředitel ústavu seznámil členy Rady s dokumentem Program výzkumné činnosti
ÚJF 2012-2013, který byl odeslán na Akademii. Jedná se o obdobu dřívějších
výzkumných záměrů. V tomto dokumentu a prezentaci byla také vyjmenována opatření,
která byla reakcí na výsledky hodnocení ústavu. Vedení ústavu považuje za důležité
pokračovat ve stejné programové struktuře. Důležitým bodem v hodnocení bylo
doporučení rozvíjet domácí experimentální základnu a nezanedbat nutnost její
modernizace a efektivního využívání. V této oblasti nastal významný pokrok. V roce
2012 získal ústav projekt CANAM, který byl formulován na léta 2012-2016. Ten
umožnil nejen modernizaci přístrojového vybavení stávajících výzkumných
infrastruktur, ale umožňuje také intenzivnější přístup vnějších uživatelů k těmto
zařízením. V průběhu příštího roku bude v budově starého Van de Graafova

urychlovače, který je nyní v muzeu, nainstalován nový cyklotron TR-24. Další častou
výhradou v hodnocení byla nepříliš příznivá věková struktura hlavně některých skupin.
I zde se dosáhl během posledních dvou let významný pokrok. Zvýšil se počet
postdoktorandů a mezi nimi je i několik našich PhD studentů, kteří se vrátili
z postdoktorandských pobytů v zahraničí. V tomto roce bylo vypsáno výběrové řízení
na sedm nových dvouletých postdoktorandských pozicí, z nich několik je ve skupinách,
které podle hodnotitelské komise potřebují omladit. Zvýšil se také počet PhD studentů.
Důležité je také jmenování 3 nových vedoucích oddělení. V druhé části této prezentace
byl projednáván program výzkumné činnosti na léta 2014-2015.
2. Ředitel ústavu informoval Radu o posledním vývoji diskuze jednotlivých ústavů
v rámci Návrhu Strategie rozvoje AV ČR. Tato strategie je postavena na devíti
výzkumných okruzích, které jsou zaměřeny na výzkum ve společensky důležitých
oblastech. Propojením skupin v jednotlivých ústavech pracujících v těchto oblastech by
byla dosažena užitečná synergie.
Ad 4) Zástupce ředitele promluvil o výsledcích prvního období činnosti projektu
CANAM – Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods, který je zaměřen
na modernizaci přístrojového vybavení našich velkých infrastruktur a jejich
zpřístupnění co nejširšímu okruhu uživatelů. Jedná se o sdružení 3 hlavních laboratoří a
3 hlavních zařízení ÚJF. Bylo možné vidět přehled struktury uživatelů, kteří žádost o
provedení experimentů na našem zařízení podali. V nedávné době proběhla prezentace
projektu před „Scientific Advisory Committee“ projektu CANAM a zasedání tohoto
orgánu. V jeho zprávě je kromě kladného hodnocení dosavadního průběhu projektu i
řada doporučení ke zlepšení.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad5) Ve stávajícím čase probíhají 2 popularizační akce – Týden vědy a techniky AV
ČR a v jeho rámci se uskuteční i Den otevřených dveří. M. Davídková podala
návrh na zřízení Ceny Prof. Šimáně k výročí jeho narození. Z jednání
vyplynulo, že by bylo v každém případě velmi vhodné uskutečnit
vzpomínkovou akci. Pro případnou Cenu Prof. Šimáně je potřeba najít oblast, ve
které by byla udělována, tak, aby si jednotlivé ceny nekonkurovaly.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí tento návrh.
Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V.Wagner, CSc.

