
 

 

Zápis z 28. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 18. ledna 2011 na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček,            

K. Jungwirth, V. Janiš, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss,            

A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Chýla, J. Šafanda  

Hosté:  F. Máca, J. J. Mareš, J. Rosa,  

 

Program jednání 

   

1. Rada schválila zápis ze svého 27. zasedání, konaného 19. 10. 2010, s drobnou technickou 

opravou. 

2. J. Kočka seznámil Radu s projekty evidovanými v databázi DAGRA od 2. 12. 2009 (bez 

grantů GAČR a TAČR, které byly projednány v roce 2010 na 24. a 25. Radě). Po diskusi 

Rada doporučuje, aby u schválených grantů byl eventuelní předpokládaný vklad ústavu hra-

zen z prostředků sekce navrhovatele. Dále Rada doporučuje, aby ředitel apeloval na zodpo-

vědnost vedoucích sekcí za to, že každá žádost o grant bude příslušným vedoucím Oddělení 

resp. Sekce schválena a vložena do databáze DAGRA dříve, než bude odeslána z ústavu (i 

v případě, že nevyžaduje podpis vedení).  

3. J. Řídký informoval Radu o probíhající přípravě dlouhodobé koncepce FZÚ, která bude 

v souladu s koncepcí Akademie věd.  

4. J. Řídký podal informaci o přípravě vedení FZÚ na hodnocení ústavu komisí s mezinárodní 

účastí, které proběhne 3. 2. 2011 na pracovištích v Cukrovarnické a 4. 2. 2011 na pracoviš-

tích na Slovance. 

5. V. Janiš předložil návrh na udělení Čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fy-

zikálních vědách Prof. Dr. Dietrovi Vollhardtovi z Institut für Physik, Universität Ausburg. 

Rada doporučila řediteli návrh podat. 

Různé:  

- Rada projednala zahraniční vědecké spolupráce - rámcové smlouvy uzavřené v roce 2010.      

- J. Řídký a J. Kodymová informovali o podepsání vědecké spolupráce mezi FZÚ (Labora-

toř chemických laserů) a Laser Science & Technology Centre v Delhi, Indie.  

- J. Řídký informoval o připravovaném návrhu na udělení Praemium Academiae Martinu 

Niklovi. Po krátké diskusi Rada souhlasila s tím, že návrh bude členům Rady rozeslán a 

projednán buď na příštím zasedání Rady, pokud se uskuteční do konce března, nebo per 

rollam.  

- Rada projednala formu a obsah zápisů z jednání Rady resp. jejich příloh a dohodla se na 

formě přístupu členů Rady k Intranetu na nových webových stránkách FZÚ.  

- V. Janiš předložil návrh na udělení Ceny za zásluhy o AV pro Václava Nováka. Rada 

s podáním návrhu vyslovila souhlas.   

           

Příští zasedání Rady se bude konat v Cukrovarnické, pravděpodobně v druhé polovině března, 

přesný termín bude určen později.   

 

19. 1. 2011        Jan Kočka   

         Jarmila Kodymová 
 


