
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady ÚVT dne 14. 3. 2019 

 

Přítomni: prof. Václav Hlaváč, prof. Michal V. Marek, prof. Jiří Dušek, prof. Jiří Damborský, 

Mgr. Vladimír Rohel, doc. Petr Holub, doc. Tomáš Brázdil, doc. Otto Dostál, prof. Luděk Matyska 

Hosté: JUDr. Dana Šrubařová (tajemnice ÚVT), Ing. Martin Veselý (náměstek ředitele ÚVT) 

Zapisovatelka: Mgr. Iva Krejčí 

Program: 

1. Zahájení  

2. Strategický rozvoj ÚVT v horizontu následujících 5 let  

3. Představení a projednání rozpočtu ÚVT na rok  

4. Různé  

5. Závěr  

 

1. Zahájení 

 Ředitel přivítal členy vědecké rady a požádal o souhlas s přítomností hostů, JUDr. Šrubařové a Ing. 

Veselého. Členové VR neměli k přítomnosti hostů námitek. Následně ředitel představil program 

zasedání. 

 

2. Strategický rozvoj ÚVT v horizontu následujících 5 let  

 Ředitel prezentoval plnění strategických cílů ÚVT v roce 2018 a dále priority roku 2019 a i v delší 

perspektivě (členové VR mají k dispozici odpovídající prezentaci). 

 Ředitel zdůraznil potřebu vyřešení dislokace ÚVT, bezprostředně z důvodu plánované 

rekonstrukce areálu Botanická a celkově nedostatečných prostor i po dokončení rekonstrukce pro 

FI i ÚVT v jediném areálu. V bezprostřední budoucnosti bude ÚVT usilovat o zajištění 

dlouhodobého pronájmu prostor, ideálně v areálu Šumavská (Gotex). 

 

3. Představení a projednání rozpočtu ÚVT na rok 2019 

 Ředitel představil členům vědecké rady plán rozpočtu ÚVT na rok 2019 (materiál byl zaslán 

předem).  

 K předloženému rozpočtu proběhla diskuse, rozpočet ÚVT na rok 2019 byl projednán Vědeckou 

radou ÚVT. 



  

4. Různé 

 Prof. Damborský se dotazuje na záležitost komunikace změn nastavení serverů – ředitel vysvětlil, 

že konkrétní případ, který nastal, byl způsoben změnou u software, která nebyla oznámena 

v dokumentaci a tudíž netestována a nebyl tím pádem zjištěn její dopad. 

 Ředitel zmínil projektový záměr Zdraví a stárnutí společnosti v prostředí 4.0 technologií, který MU 

připravuje jako velký strategický projekt do dalšího programového období OP. ÚVT má zájem se do 

projektu intenzivně zapojit, včetně užší vazby na oblasti věd o živé přírodě a lékařství. Pro toto 

zapojení se pozitivně vyjádřili mimoústavní členové VR ÚVT, včetně prof. Damborského, prof. 

Duška i doc. Brázdila, a to i s výhledem možného finálního umístění ÚVT v UKB.  

 

5. Závěr  

 Ředitel poděkoval členům Vědecké rady za účast na zasedání. 

 

Zapsala:                             Viděl: 

Iva Krejčí                                     Luděk Matyska   

                         


