Zápis z jednání Rady ÚBO AVČR v.v.i. dne 10. prosince 2010
Schůze Rady instituce (dále RI) se uskutečnila v pátek 10.12. od 13 hod. na ÚBO, Květná 8.
Přítomno bylo 8 členů Rady (viz prezenční listina), zbývající člen a tajemnice RI omluveni.
Průběh jednání (řídil předseda RI):
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (20.9.2010) – bez připomínek.
2. Od uvedené schůze Rady se uskutečnilo 5 elektronických diskusí RI per rollam
(příloha): projednání pokynu ředitele ÚBO č. 4/2010 (Spisový a skartační řád ÚBO)
ve dnech 20.-26.10.; návrh koncepce AVČR (25.10.); odsouhlasení složení atestační
komise ÚBO (3.-5.11.); stanovení priorit navrhovaných investičních přístrojů pro rok
2011 (10.-29.11.); posouzení kritérií pro interní hodnocení výzkumných pracovníků na
ÚBO (29.11.-2.12.).
3. Prof. RNDr. P. Koubek (pozván jako host k tomuto bodu) přednesl své požadavky
na ústav ohledně tendrového projektu MŽP ČR „Monitoring velkých šelem v EVL
Beskydy“, do něhož je zapojen s několika dalšími pracovníky ÚBO. (RI neobdržela od
prof. Koubka projekt ve formě, kterou by bylo možno rozeslat členům RI k vyjádření).
Rada souhlasí s poskytnutím překlenovacích mzdových prostředků pro celkový
úvazek 1,2 (3 osoby, které budou přijaty specificky pro řešení tohoto grantu: 0,5
Krojerová, 0,5 Barančeková, 0,2 Vallo) na první pololetí 2011 s tím, že po získání
financí z MŽP ČR budou tyto prostředky ústavu vráceny a další financování
uvedených pracovníků se uskuteční výhradně z grantových prostředků. Další
požadavek prof. Koubka na vypsání výběrového řízení na místo po odcházejícím doc.
Červeném (z důvodu střetu zájmů, od 1.1.2011) byl diskutován a bylo rozhodnuto, že
bude řešen po provedení hodnocení ÚBO AVČR za léta 2005-2009.
4. Interní hodnocení pracovníků (a vědeckých oddělení) ÚBO za léta 2008-2010.
Hodnotící kritéria, která byla připravena Ing. P. Jurajdou a doc. J. Bryjou, byla
diskutována (již předtím také per rollam). Bylo dohodnuto, že tato měřítka by se
neměla v zásadě lišit od těch, jež byla použita při obdobném předešlém hodnocení za
léta 2005-2007 (z důvodu komparability). Ve spolupráci s Ing. H. Slabákovou, která
byla k tomuto bodu jednání přizvána, provede uvedená dvoučlenná komise do 15.
ledna 2011 vlastní hodnocení a výsledky předá řediteli ÚBO. Některé technické
detaily budou mezitím doladěny, případně ještě projednány Radou (per rollam).
5. Prezenční hodnocení ústavů za léta 2005-2009, organizované AVČR, se uskuteční na
ÚBO 25. ledna 2011. Je nutná přítomnost vedoucích oddělení, ředitel je také požádá
dle potřeby o dodání dalších podkladů.
6. Ředitel ÚBO informoval o jednáních, týkajících se snahy o vytvoření Centra TTI.
7. Ředitel ÚBO oznámil, že od 1. ledna 2011 bude vykonávat funkci vědeckého
tajemníka ÚBO doc. J. Bryja.
8. Schůze ukončena v 15:15 hod.
Zapsal prof. Z. Hubálek

