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Zápis z 36. jednání Rady Úrv nv čR, v. v. i.

DatUÍn konání: 11' 4' 2011

Přítomnoi 7 (A' D|ouhý, L. Kunz, P' Lukáš, J' svoboda, M' svoboda, o' schneeweiss, , B' V|ach)
omIuveno: 2 (M. Šob, ]' šVejcar)
Hosté: 3 (Z' Knés , J' Láta|, L' Náh|ík)

Program:
1) ověřování zápisu a kontro|a usneseníz minulého zasedéní
2) ProjednánínéVrhů grantů GA ČR
JJ PrOleOnAn navTn! proleKtu uP vF
4) Dro]eonar: Výs ed|'ů 1odroceni L.(aVů AV ČR
5) Nákady na úpravu prostorů pro konfokálnínrikroskop a sEl4 LYRA
6) Různé

Zasedání řídiI předseda Rady, doc' Lukáš

ád 1) K zápisu a kontroIe u5nesení35' Rady neby]Y žádné př]pomínky

Vypořádání žádostí Rady:
Poskytnout Údaje o p|ánovaných a 5kutečných nék adech na úpraVu místnostípro konfoká ní
mikroskop a SEM LYRA Viz bod 5 této schůze'

Zápi5 z rninu ého jednání bYI schvá|en jednornys ně'

ad 2) ProjednénínáVrhů grantů GA cR
A. DLouhý, který organ]zovaI a řídÍ| dopo ednígrantový seminář, podaI souhrnnou informáci- Z ústavu
půjde ceIkem 27 náVrhů grantových projektů, z toho 17 nových a 1o opakovaných' U 20 je ÚFM jako
uchazeč a u 7 jako spoIuucháŽeč' Před 5eminářem poda| ]' LátaI informaci o určováníosobních
nák|adů na grantech' Z diskuse i prezentacíVyp ynuIo, že tato otézka Vyžaduje ještě daIsI upiesnén '
Je možné konstatovat, že Úroveň prezentací by a dobrá a oponenti doporuči i k ode5|ání VšechnY
náVrhy. Za zVáženístojíúčeInost někoIika podobných náVrhů týkajících se creepu.

P. Lukáš doporučiI neotvírat di5kusi k osobním nák|adům na grantech V tuto chvíLi a Věc Vyřešit
stándardním 5|užebním postupem'

L' Kunz uved|, že navrhované 8ranty mě y dobroL] úÍoveň, asi 5 z nich je možno považovat za
Vynikajícía poUze u 2 se zdá|a být úroveň 5|abší' Dá|e doporUčiI zVážit zařazeníVětšího počtu investic,
zV|áště V gréntech týkajících se creepLl'

L' Náh|ík připornně , že V projektu cE]TEcjsou p|ánoVány Větší inVestice do Iaboratořícreepu'

o' schneeweiss sděLi|, že zařazení dobře zdůVodněné ]nvestice do grantového projektu ne5njžuje jeho
šancina přijetí'

Po da|ší krátké disku5i Rada jednomysIně 5chVá|i|á doporUčlt Všechny náVrhy prezentovane na
seminářj k podání' Rada naVrh]a aby Vedoucíoddě ení doporuči i Vedoucím skupin Větš zara2en
investic do návrhů grantových projektů
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ad3) ProjednénínáVřhu projektu oP VK

L. Náh|ík rozved b|íže pí5emnou informacio projektu připravovaném do operačního programu
Vzdě|áVánípro konkuÍenceschopnost, obIast podpory 2'3 Lidské zdroje Ve Výzkumu a VýVoji. cí|em
projektu je zVýšit personá|ní kapacitu a s níspojenou pubIikační aktíVitu ÚFM a zároveň dát pracovní
příLežitost mIadým Vědeckým pracovníkům na pozicích postdoktorandů a zatraktiVnit doktorské
studium na ÚFM PhD studentům'
Projektje na tři roky, začátek p|ánován na 0212012 a ceIkové požadované nák|ady cca 28 mi ' Kč'

Diskuse 5e týká|a otázek VeIikosti pIatů jednotIivých kategorií zamě5tnanců p|acených z grantu,
situace po skončení8rantového projektu, zahranÍčních pracovníků přijatých na tento projekt a
u apojenístáVajícich doktorandů ústaVu. L. Náh ík podai uspokojiVé odpovědi na tyto otázky-

Rada Vyjádři a u5pokojenínaCi VypracovánÍm projektu tohoto typu a doporučiIa jeho podání'

VzhIedem k tomu, že GA ČR VYh|é5iI Veřejnou soutěž na rok 2012, ProjektY na podporu exce|ence
V zák|adníÍn výzkUmu (termín do 9. 5' 2011, doba trVáníprojektu 7 ]et) byly V rámcitohoto bodu
diskutovány nrožnosti ústavu při podáVání i těchto projektů. By|y di5kutovány tyto projektyI
1. Únava a creep, a interakce únaVY a creepu, jako pokračoVáníšedého projektu'
2' Mikrostruktura materiá|ů, jako náhrad za cEsAlý a ALARM'
3. Nanomateriá|y, pod Vedením MU' Účast ÚFM by zahrnovala pouZe cca 4 pracovníky.
Rada projedna a tYto náÍněty s tím, že bY by o dobré spojit námětv uvedené pod bodem 1a 2 do
jednoho, a doporučuje je dopracovat a podat'

ad 4) ProjednáníVýs|edků hodnoceníústavů AV ČR

P' Lukáš podaI nad rámec dokumentů rozeslaných č|enům Rady k tomuto bodu informaci z poradY
ředite|ů' Podle VedeníAV ČR by|y zásahY Akademické rady do hodnocení, provedenému hodnotícími
komiseÍni za účasti nezáVis|ých zahraničních odborníků, nezbYtné a fundované' Z 52 ústavů s VýsIedkV
hodnocení souh|a5i|o 14 bez Výhrad, 24 s Výhradami a 14 nesouhIasi o' Vedení ÚFM Wslovilo
nesouhIas pouze se změnámi provedenýmiAkademickou radou a je toho názoru, že tak zásadní
změny by mě|y být podrobnějízdůVodněny. stanovi5ko Vedeníby|o zas|áno č|enům RadY ÚFM
sooIečně s oozvánkoU'

V krátké diskusi by|o konstatováno, že Akademická rada mě|a pod|e pravideI hodnoceni praVo
provést změny Ve VýsIedcích, a]e s jejich rozsahem a zdůVodněním v našem případě nemůŽeme
souhlasit.
Rada se ztotožniIa se stanoViskem Vedení'

ad 5) Nák|ady na úpravu prostorů pro konfoká|nírnikroskop a sEl4 LYRA

J' Láta] podaIvýkIad k zasIaným materiá ům s tím, že překročeníp]ánovaných nák|adů na úpraVU
rnístností pÍo LYRU doš|o dodatečnýÍn zařazeníÍn zavedení k|inratiŽace ido místnosti konfoká|ního
Írikroskopu a úpravou místnosti bezprostředně navazujícína místnost pro LYRlJ' ProbIem s
k|iÍnatizací rní5tnosti pro konfoká|nímikroskop se nedaři]o úspěšně VYřešit po značně dIouhou dobu a

až nynÍmá k]inratizace požadované parametry' Místnost bezprostředně navazující na místnost pro
LYRl] bYIa upravena z důVodů sníženíprašnosti a Vytvořenízázemípro tento unikátní pří5troj. DůVod
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překročenÍ nák|adů pro]ektu je tedy neúpIná formuIace požadavků na úpraVy V důs]edku enormně
krátké doby na úpraVy vyžadované dodavate|em nrikroskopu.
J. svoboda 5e dotázaI na osUd staré k|ímatizace od konfoká|ního ÍnikÍoskopu a po informaci, Že je
LIožena ve s||ádu o riprojev||lájem o' 5(|^reeweiss'

ad 6) Růu n.Á

o. schneewei55 oznámi|, že bYI zvo|en místopředsedou paneIu P204 GA ČR'

A. D|ouhÝ informova|, že zemřeI prof' Patrick Vey55iere, A55ociate Editor of Phi|osophicaI lýagazine,
Editor in chief for the EncycIopedia of MáteriaIs (E|sevier) and Editor of Materia|5 Transaction5 (lapan
Institute of Metals)

L' Náh ík uVed|, že pod|e informací z Vedení projektu cE|TEc se zpráVy ČT o zastaVení prostředků pro
projekty VaVp z EU nezak|ádajítak úp ně na pravdě, naopak, že 5chvé|ení projektů ELl a cE|TEc je na

spa0nut|.

Da|šíjednáníRady proběhne 13' 6' 2011

Rada schvaluje:

1' Zápis z 35' zasedání Rady
2' Rada schvaIuje podání projektu oPVK z obIasti podpory 2'3 Lidské zdroje Ve VýzkumU a VYvoji'
3' Rada schvaIuje stanovísko k \.ýs|edkům hodnocenÍ ústavů AV ČR ve zněníodes|aném Vedenírn ÚFM
dne 29.3. 2011.

Rada doporučujeI
Rada projednaIa návrhy grantů na rok 2012 a doporučuje je k podání'
Rada pro]'ednaIa náměty na centra exceIence, souh así s jejich dopracováním a doporučuje jejich
podání'

Rada prol'ednala:
Nák|ady na úpravu prostorů pro konfoké|nírnikroskop a SEl4 LYRA'

V Brně 15.4' 2011
(. . _..' ,:L

Zapsal Milan Svoboda

!,.\/L,,{ L/
schVá iI před5eda rady Petr Lukái
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