
Zápis ze schůze Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ AV ČR, v. v. i. 

(dále jen Shromáždění) 

 

 

Termín: 05. 12. 2016 v 15:00 hodin v přednáškovém sále FZÚ Na Slovance 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (J. Řídký) 

2) Představení kandidátů do Akademické a Vědecké rady AV ČR (J. Řídký) 

3) Stručná charakteristika změny situace AV ČR od roku 2012, hlavní důvody 

zlepšení (J. Chýla) 

4) Vystoupení přítomných kandidátů (J. Hrubý, Š. Jurajda) 

5) Diskuze 

6) Informace o časovém průběhu a pravidlech hlasování pro volby do Akademické a 

Vědecké rady AV ČR pro období 2017 – 2021 (P. Reimer) 

 

Schůzi Shromáždění řídil ředitel FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen FZÚ) Jan Řídký. Seznámil 

Shromáždění s navrženými kandidáty do Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro 

období 2017 – 2021 a stručně charakterizoval jejich potenciální přínos. Poté zdůvodnil vlastní 

kandidaturu do Akademické rady AV ČR. V dohledné budoucnosti má dojít k oddělení ELI od 

FZÚ. Vzhledem ke svým zkušenostem s tímto projektem byl vyzván několika ústavy, aby 

kandidoval a přispěl tak mj. k hladkému a úspěšnému průběhu tohoto procesu. 

 

Jiří Chýla promluvil o zlepšení situace AV ČR v posledních letech. Do roku 2012 byla 

existence Akademie opakovaně zpochybňována. V nedávné době se situace výrazně zlepšila. 

Zásluhu na tom mělo zejména poslední úspěšné hodnocení ústavů AV ČR, které proběhlo v 

roce 2015. Přitom připomenul zásluhy prof. E. Zažímalové, předsedkyně koordinační rady 

hodnocení. Další aktivitou, která zlepšila obraz AV ČR v očích politických institucí i široké 

veřejnosti, je projekt Strategie AV21. Proto je žádoucí, aby obě aktivity pokračovaly. 

 

V další části se stručně představili dva přítomní kandidáti do Akademické rady AV ČR, 

Jan Hrubý a Štěpán Jurajda. J. Hrubý stručně charakterizoval svou dosavadní práci a svou 

představu o práci v Akademické radě. Chce efektivně spolupracovat na řešení programových 

dokumentů i denní agendy a zejména pracovat na dalším rozvoji programů Strategie AV21. 

Hlavní význam Strategie AV21 vidí ve schopnosti dávat odezvu na hlavní společenské výzvy. 

Inicioval a podílí se na programu „Účinná přeměna a skladování energie“. Druhý přítomný 

kandidát do Akademické rady Š. Jurajda též stručně charakterizoval svou dosavadní práci a 

plán své činnosti v Akademické radě. Zabývá se aplikovanou ekonometrií trhu práce. 

Připomněl, že v současné době není v Akademické radě žádný člen s  ekonomickým 

vzděláním. Považuje za velmi důležitou kvalifikovanou argumentaci se zastánci investičních 

směrů, zejména vyvracení představ o výhodnosti přímé podpory podniků. 



 

Dále proběhla diskuze o možnostech dalšího zlepšení fungování programu Strategie 

AV21 ve FZÚ (M. Dušek, J. Chýla, J. Hrubý, Š. Jurajda, J. Řídký, M. Nikl). 

 

Na závěr předseda Rady FZÚ Petr Reimer připomněl časový průběh a pravidla pro 

hlasování ve volbách do Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro období 2017 – 

2021, které proběhnou tento týden (6. – 7. 12. 2016). Zmínil se také o připravovaných 

volbách do rady FZÚ, které proběhnou začátkem roku 2017. 

 

Schůze se zúčastnilo 66 výzkumných pracovníků. 

 

 

 

Zapsali: M. Mikeštíková a P. Staroba 
 


