Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 5t3l22,516 00 Brno

Rada instituce

Zápisze ll,í-.jednání Rady Úpru AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 30,5.2022

Přítomni:

R, Gróger, Z. Chlup, T. Kruml, L. Náhlík, A. Dlouhý, D. Munzar,
L. Pantělejev, J. Spousta, M. Kotoul, M. Friák (10 členů)

Omluveni:

P. Hutař, R. Vrba, S. Seitl

Hosté:

L. Kunz, H. Maděrová, K. Obrtlík

Jednání Rady zahájil předseda, přivítal přítomnéčleny a hosty, Konstatoval,
usnášeníschopná. Představil program jed

že Rada

je

ná ní.

Program:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ověřenía schválení zápisu ze ].],0. zasedání Rady instituce.
SchváleníVýročnízprávy, schválení Zprávy auditora s účetníuzávěrkou a schválení Rozdělení
hospodářského výsledku ÚrV za rok2O2'J,.
Projednání návrhŮ projektů do výzev TA ČR Trend, GA ČR Lead Agency a M-era,Net.
Projednání podnětu Vědecké rady AV Čn t,lt<alici se publikovánív časopisech vydavatelství
MDPl.
Projednání nominace lva Šuláka na Cenu AV ČRpro mladé vědecké pracovníky.
Různé.

Ad 1) Ověření a schválení zápisu ze 110. zasedání Rady

PřítomníčlenovéRady nevznesli žádné náměty ani připomínky ke zněnítohoto zápisu.
Zápisze 1].0. zasedání Rady byl ověřen a schválen.

Ad 2) Schválení výročnízprávy, schválení zprávy auditora s účetníuzávěrkou a schválení rozdělení
hospodářského výs|edku Úrru za rok2O2í-.
Podklady k tomuto bodu jednáníobdrželi členovéRady předem elektronickou poštou. H. Maděrová
ČlenŮm Rady ve stručnosti představila zaslané podklady. Z. Chlup navrhl udělat v dokumentu s výroční
zprávou drobné změny.
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Následně Předseda navrhl hlasovat o schválení Výročnízprávy, schválení Zprávy auditora s účetní
uzávěrkou a schválení Rozdělení hospodářského výsledku Úrv za rok 2021,
Výsledek hlasování:

PRO: 10

PROT|:0

ZDRŽEL SE: o

UsnesenÍ: nada ÚFru schválila VýroČnízprávu, Zprávu auditora s účetníuzávěrkou
hospodářského výsledku ÚrU za rok2O2L

a

Rozdělení

Ad 3) Projednání návrhŮ projektů do výzev TA ČR Trend, GA čR Lead Agency a M-era.Net.

V dalŠÍmPředseda Rady postupně předal slovo navrhovatelům projektů nebo jejich zástupcům, aby
představili jednotlivé záměry projektů
:

-

Projekty do veřejné soutěže TA ČR Trend:
- optický systém pro měření dynamiky růstu únavových trhlin, navrhovatel L. Náhlík.

-

SPTVHT - penetraČnízkouŠky na miniaturních vzorcích za velmi vysokých teplot,
navrhovatel P, Dymáček.

-

Projekt do mezinárodní soutěže M-era.Net:
- Nová generace ekologicky příznivých železničníchpražců,navrhovatelS. Seitl

Projekt do soutěže GA ČR Lead Agency s NSF:
- Základní mechanismy deformačního a transformačního dvojčatěnív kovech v kontextu
moderních znalostí, navrhovatel A. Ostapovec.

Rada všechny tyto návrhy projedna|a a doporučuje je k podání.
L, Náhlík se z dalšího jednání omluvil.

Ad 4) Projednání podnětu Vědecké rady AV Čn tgra;ici se pubtikování v časopisech vydavatelství
MDP!.

Předseda Rady, R, Gróger, přítomné seznámil s obdrženým podnětem Vědecké rady AV čR
k projednání publikačních aktivit vědeckých pracovníkůÚrV v časopisech vydavatelství MDpl, ve
kterém je mimo jiné uvedeno, že publikace vydavatelství MDP| nemusí být v evaluačníchřízeních
povaŽovány za plnohodnotné publikačnívýstupy. Přednesl také výzvu VR k nominaci kandidáta do
Etické komise RV ČR z řad vědeckých pracovníkůÚFM.

Následně přítomným členůmstručně shrnul historii vzniku seznamu predátorských časopisů(Bealle's
list), vČetně současnéhonázoru vedení některých univerzit k publikovánív těchto časopisech (viz. také

wiki MDPl). Předseda dále prezentoval statistiku a vývoj publikovaných prací Úrv u jednotlivých

vydavatelŮ v letech 2OO0-2O22 získanou z interní databáze publikací, ze které je v posledních letech
Patrný výrazný nárŮst počtu publikacíu vydavatele MDPl. Současně upozornil, že nelze všechny,,open
access" Časopisy vydavatelství MDPl automaticky považovat za predátorské, a také že kvalitu časopisu

garantuje zejména Editorial Board. Pro příklad uvedl srovnání Editorial Boardu jednoho časopisu
vydavatelství MDP| sjiným v zavedeném časopise vydavatelství Taylor & Francis, který primárně
publikuje vědecké práce,,for subscription". Předseda vyzval přítomnéčleny, aby se k této problematice
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VYjádřili a sdělili svoje zkuŠenosti a připomínky k publikování v časopisech MDpl, Do této diskuze se
zapojili téměř všichni přítomní,

Na základě diskuze k tomuto tématu Rada doporučuje důkladně zvažovat publikování vědeckých
výstupŮ v Časopisech vydavatelství MDPI. Při volbě časopisu je doporučeno brát zřetel na odborné
sloŽení jeho Editorial Boardu a impakt faktor, případně zvážit, zda nedát přednost publikování v
zavedených Časopisech v oboru s kvalitním Editorial Boardem a recenzním řízením.

V této souvislosti uvedl L, Kunz, Že AV ČR připravuje k této problematice speciálnízasedání, kterého se

za ÚrV zúČastníL, Náhlík. V návaznosti na toto jednání se bude nové vedení ústavu danou
problematikou dále zabývat.

Ad 5) Projednání nominace tva Šuláka na Cenu AV ČRpro mtadé vědecké pracovníky.
V dalŠÍmpředseda předal slovo T. Krumlovi, kteni členůmRady představil cenu AV

čR pro mladé

vědecké pracovníky a samotný návrh žádosti o udělení této ceny pro l. Šuláka. Uvedl, že se jedná o
perspektivního mladého vědeckého pracovníka, který bude navíc od 1. 6. 2022 zastávat funkci
vedoucího Skupiny nízkocyklovéúnavy.
Rada projednala a doporučuje podánížádosti k uděleníCeny AV Čn pro mladé vědecké pracovníky pro
lva Šuláka,

Ad

6)

Různé

Předseda Rady poděkoval řediteli ÚrV l. Kunzovi v závěru jeho funkčního období, zejména za jeho
dlouholeté vedení ústavu a za aktivnía věcný přístup při projednávání záležitostí na zasedáních Rady.

Konstatova|,

Že novým ředitelem ÚrV by| zvolen Tomáš Kruml, jehož funkčníobdobí

začne 1.6.2022.

Termín příštíhojednání Rady nebyl stanoven.
V Brně dne 31. 5.2022

/rZ-r,
Zapsal: MichalZouhar

Schválil: Roman Gróger, před
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