
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady ÚVT MU dne 29.3.2021 

 

Přítomni (připojeni videokonferenčně přes MS Teams): prof. Michal V. Marek, prof. Václav Hlaváč, doc. 

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

Hosté (připojeni videokonferenčně přes MS Teams): Ing. Martin Veselý (náměstek ředitele ÚVT), Ing. 

Šárka Kvizdová (tajemnice ÚVT) 

Omluveni: prof. Ladislav Dušek, Mgr. Vladimír Rohel 

Zapisovatelka: Mgr. Iva Krejčí 

 

1. Zahájení 

− Ředitel přivítal členy Vědecké rady a představil program zasedání – mezi hlavními body bude 

projednání rozpočtu Ústavu na letošní rok a dále strategického záměru Ústavu na léta 2021 – 28. 

 

2. Rozpočet ÚVT 2021 

− Ředitel představil návrh rozpočtu Ústavu na rok 2021 (viz prezentace a podklady); základní 

rozpočet zůstává na úrovni 2020, je nárůst v oblasti centralizovaných neinvestičních i investičních 

nákladů. 

− Přímé náklady spojené s IT podporou v době pandemie byly relativně nízké, kromě přímých 

nákladů spojených s ochranou osob a desinfekcí šlo především o speciální vybavení pro široké 

využití home office a podporu videokonferenčních jednání. 

− Oproti roku 2020 nejsou plánovány žádné zásadní změny v nákladových položkách Ústavu. 

− Ředitel dále prezentoval kvalifikační strukturu zaměstnanců Ústavu v letech 2019 a 2020 – nárůst 

počtu osob s titulem PhD. 

− Vědecká rada Ústavu projednala návrh rozpočtu Ústavu a její členové k němu nemají žádné 

připomínky. 

 

3. Představení a projednání strategického záměru ÚVT 2021–28 

− Ve finální verzi strategického záměru Ústavu došlo jen k malým změnám oproti lednové verzi. 

− Ředitel žádá členy Vědecké rady ÚVT o prostudování této finální verze strategického záměru a 

zaslání případných připomínek. Následně bude spuštěno hlasování per rollam pro odsouhlasení 

této finální verze strategického záměru ÚVT. 

− V souvislosti se strategickým záměrem ředitel dále prezentuje strategické cíle na rok 2021 (viz 

prezentace). 

− V souvislosti s rozvojem zaměstnanců zmiňuje prof. Hlaváč možnost výměnných stáží s podobnými 

pracovišti v ČR i v zahraničí. Dále navrhuje vytvoření specifických podmínek pro atraktivitu Ústavu 

pro klíčové pracovníky (CIIRC – tenure track). 



 

  

− Prof. Marek potvrzuje dobrou zkušenost s výměnnými stážemi u techniků a rovněž vhodnost 

tenure track. 

 

4. Závěr  

− Ředitel poděkoval členům Vědecké rady za účast na zasedání. 

− Další zasedání Vědecké rady Ústavu se předpokládá na podzim. 

 

Zapsala:                             Viděl: 

Iva Krejčí                                     Luděk Matyska   

                         


