
Datum konání:

Přítomni:

Omluveni:

Hosté:

Ústav fyziky materiáIů AV ČR, v. v. i., Žižkova 5L3l22,615 00 Brno

Rada instituce

Zápis ze 1O8. jednání Rady Úrru AV ČR, v. v. i.

28,2.2022

12 členů - R. Gróger, Z. Chlup, T. Kruml, L. Náhlík, S. Seitl, M. Friák,
A. Dlouhý, D. Munzar, R. Vrba, L. Pantělejev, J. Spousta, M, Kotoul,

P. Hutař,

L. Kunz, H, Maděrová, K, Obrtlík,

Jednání Rady zahájil předseda, přivítal přítomné členy a hosty. Představil program jednání.

Program:

1. Ověření a schválení zápisu ze IO7, zasedání Rady,
2. Volba členů Výběrové komise pro posouzení podaných přihlášek na obsazení funkce ředitele

úpru.
3. Projednánínominace na člena Akademického sněmu AV ČR.
4. Projednánízapojení Úrv ao Národních center kompetence.
5. Rozbor a diskuse připravovaných projektových záměrů do výzev GA ČR,
6. Různé,

Ad 1) Ověření a schválení zápisu ze LO7. zasedání Rady

A. Dlouhý navrhl uvádět v zápisech ze zasedání výsledek hlasování členů Rady i v personálních

otázkách. Předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že by byl na základě výsledků hlasování doplněn i

zápis ze 107. zasedání Rady instituce.

Výsledek hlasování: PRO: 12 PRoTl: o ZDRŽEL SE: O

Usnesení: Při hlasování členů Rady a to i v personálních otázkách bude v zápise uveden výsledek

hlasování.

Doplněný zápis ze 107, zasedání Rady byl ověřen a schválen.
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Ad 2)Volba ČlenŮ Výběrové komise pro posouzení podaných přihtášek na obsazení funkce ředitele
úrrvt

T. Kruml informoval Přítomné, Že je s projednávaným bodem programu ve střetu zájmů a tohoto bodu
jednání se nezúčastnil.

Předseda Rady přítomné informoval o požadavcích na složení členů Výběrové komise vyplývající
z internísměrnice Akademické rady AV ČR. Z diskuse mezi členy Rady vzešel návrh na 9 člennou komisi.

- 2 Členové z Akademické rady AV ČR jsou již jmenováni místopředsedkyníAV čn pro l. vědní
oblast:

prof. lng. Josef Lazar, Dr.
prof. Jan ŘídkY, orsc.

Na zbylé členy komise byli navrženi:

- 3 interníČlenové (2 členové Rady, 1 přední odborník v dané vědní oblasti):
doc. lng. Roman Gróger, Ph.D, et Ph.D. (předseda Výběrové komise)
doc. lng. Luboš Náhlík, Ph.D.
prof. RNDr, Ludvík Kunz, CSc,, dr. h. c,

- 4 externíčlenové z řad odborníků mimo pracoviště AV ČR:
prof. lng. Radimír Vrba, CSc, (CEITEC VUT)
prof, RNDr. JiříPinkas, Ph.D. (Masarykova univerzita)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (Masarykova univerzita)
lng. Radek Urbiš, MBA, Ph.D. (ŠKoDA AUTo a.s.)

Rada o návrhu hlasovala.

Výsledek hlasování: PF|O: 11 PROT|:0 ZDRŽEL SE: 1

UsnesenÍ: Rada schvaluje 9 člennou Výběrovou komisi pro posouzenípodaných přihlášek na obsazení
funkce ředitele ÚrV a jmenuje 7 členů výběrové komise ve složení:
doc, lng. Roman Gróger, Ph.D. et Ph.D. (předseda Výběrové komise), doc. lng. Luboš Náhlík, ph.D.,

Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., prof. lng. Radimír Vrba, CSc., prof. RNDr, Jiří pinkas, ph.D.,

prof. RNDr. Josef Hum!íček, CSc., lrng. Radek Urbiš, MBA, Ph.D.

Ad 3) Projednání nom|nace na č|ena Akademického sněmu AV ČR

T. Kruml se vrátil na jednání Rady instituce.

Předseda Rady přítomné informor,,al, že od ředitele ÚFM dostal návrh na připojení se k nominaci na

Člena do Akademického sněmu na funkčníobdobí 2022-2026. Navrhuje, aby se Úrru připojil k nominaci
lng. Daniela Jiřička z pracoviště ÚlV Řež, a, s. na člena Akademického sněmu AV ČR na funkční období
2022-2026. Rada o návrhu hlasovala:

Výsledek hlasování: PF,O: 12 PROT|:0 ZDRŽEL sE: o

UsnesenÍ: Rada doporučuje řediteli ústavu, aby se ÚrU připolil k nominaci lng. Daniela Jiřičky na člena
Akademického sněmu AV ČR na funkčníobdobí 2022-2026.
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Ad 4) Projednání zapojení ÚPru do Národních center kompetence

Předseda Rady předal slovo L. Náhlíkovi, který Radě prezentoval záměr Úrv zapojit se do dvou
Národních center kompetence připravovaných do druhé veřejné soutěže programu Národní centra
komPetence, poskytovatel TA ČR, a to do Národního centra kompetence Mechatroniky a chytnich
technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) a do Národního centra kompetence Strojírenství (NcK
sTRoJÍRENsTVí).

Rada ÚFM projednala a doporuČila podánínávrhů projektů NcK MESTEC a NCK sTRoJíRENSTVí,

Ad 5) Rozbor a diskuse připravovaných projektových záměrů do výzev GA čR

Předseda prezentoval členům Rady rozbor hodnocení projektů podaných v loňském roce do výzvy
Standardní projekty GA ČR. Prezentace byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti návrhů podávaných do
výzev GA ČR. SouČasně byla předsedou Rady prezentována analýza připravovaných projektových
záměrů a byly identifikovány tematické překryvy návrhů,

Rada ocenila zpracování této studie a uvedené poznatky poskytne vedoucím výzkumných skupin pro
jejich další zapracování do připravovaných projektových záměrů.

Rada se dohodla na organizaci interního grantového semináře s prezentací finálních projektových
návrhŮ do výzev GA ČR, kde budorr jednotlivé návrhy prezentovány vedoucími výzkumných skupin.
Termín semináře bude upřesněn.

Ad 4) Různé

Rada ÚrV se připojuje ke stanovisku Akademie věd ČR odsuzující invazi a akty agrese Ruské federace
proti Územnícelistvosti a politickénru uspořádání Ukrajiny a vyjadřuje plnou podporu Ukrajině. Rada
doporuČuje řediteli zvážit, po dohodě s poskytovateli účelové podpory, ukončení projektů bilaterální
spolupráce s Ruskou federací a doporučuje na pracovišti ÚFM vytvořit vhodné podmínky ve vědeckých
týmech pro přijetípřípadných zájenrců z řad kolegů a studentů z Ukrajiny.

J. Spousta poprosil přítomné členy llady o posun času zahájení pravidelných jednání na 10:30, Všichni
přítomní souhlasili.

Termín příštího jednání Rady: 21. 3.2022 v 10:30.

V Brně dne 3, 3.2022

zapsal:Michalzouhar /'l-L

Schválil: Roman Gróger, předseda Rady
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