SHROMÁŽDĚNÍ ÚTFA
Dne 18. května 2018 se uskutečnilo od 10 hodin v posluchárně F1 na shromáždění Ústavu teoretické
fyziky a astrofyziky.
Na úvod ředitel ÚTFA prof. von Unge informoval, že letošní rozpočet byl schválen a díky dobré
publikační činnosti máme téměř o 16 % více financí než v loňském roce. Fakulta usiluje o získání HR
Award, proto proběhla schůzka s pověřenými osobami z fakulty a bylo analyzován, co ÚTFA splňuje a
kde je potřeba provést změny. Dr. Bartoš komentoval nový mzdový předpis, který vstoupil v platnost
29. prosince 2017.
Prof. Musilová začíná připravovat k životnímu jubileu 95 let prof. Černohorského seminář, který by se
měl konat 20. září a na jeho pořádání by se měly podílet ÚTFA a Jednota českých matematiků a
fyziků. Již jsou v jednání přednášky dr. Grygara či prof. Langra. Prof. Musilová poděkovala všem, kteří
se zúčastnili slavnostního představení knihy „Matematika III pro porozumění i praxi“, které se konalo
17. dubna v Dvoraně rektorátu VUT v Brně.
Dr. Janík hovořil o stálém problému parkovacích míst na PřF. ÚTFA bylo přiděleno celkem 5 míst,
proto vznikl týdenní harmonogram, který umožňuje vjezd těm, kteří to v daný den týdnu potřebují.
Harmonogram je umístěn na vrátnici. Pro krátkodobé (jednodenní) parkování je potřeba povolení od
tajemníka fakulty či zaparkovat před vrátnicí, je-li tam ovšem volné místo.
Dr. Hroch předal požadavky z ÚVT, které se týkají uchovávání databází osob s ohledem na ochranu
osobních údajů (GDPR, platnost od 25. května tohoto roku). Dle jeho sdělení, bychom žádné podobné
databáze na Ústavu mít neměli.
Doc. Zejda hovořil o ukončeném jarním běhu U3V Astronomie aneb blíže ke hvězdám (5. řada). Dále
zmínil podepsání spolupráce mezi našim ústavem a Univerzitou Free State (UFS) v Bloemfontain
v Jižní Africe. UFS má pod správou observatoř v Boydenu, na které bychom měli mít alokovaný menší
dalekohled pro pořizování fotometrie (remote control).
Ředitel ÚTFA pogratuloval prof. Krtičkovi, že získal grant od GA ČR a také dr. Janíkovi za získání
projektu ERASMUS+ „Per aspera ad astra simul“, který by měl umožnit pobyty studentů na
observatoři na Kanárských ostrovech.

Zápis zapsal dne 18. května 2018
RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Zápis odsouhlasil dne 21. května 2018
Prof. Rikard von Unge, PhD

