
 

Zápis z IV. jednání Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace Technické univerzity v Liberci (VR CxI TUL) ze dne 26.11.2015 

 

1. Přítomni: dle prezenční listiny. 

2. Schválení programu čtvrtého zasedání Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 

technologie a inovace (VR CxI) (Tůma). 

 

3. Poznámka o záměru rozšířit počet členů VR CxI. Návrh bude předán rektorovi TUL s žádostí o 

předložení ke schválení na AS TUL. Navrhovanými novými členy jsou: prof. Dr. Ing. Miroslav 

Černík, CSc. a doc. Ing. Ivan Mašín, CSc. (Tůma). 

 

4. Prezentace o činnosti vysokoškolského Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace a projektu za rok 2014 (hospodaření, personální zabezpečení, grantová činnost, důleži-

té monitorovací indikátory: smluvní výzkum, národní/mezinárodní granty a publikace) (Čer-

ník). CxI za rok 2014 splnilo všechny sledované indikátory projektu OP VaVpI a většinu 

indikátorů projektu NPU I. 

5. Omluven a v nepřítomnosti krátce zmíněn prof. Dr. Lubomír Špaňhel jako původce projekto-

vého záměru NANOMATCON a tvůrce partnerství (Fraunhofer Gesellschaft +Česko-německá 

obchodní a průmyslová komora+TUL) (Tůma). Prezentace programu TEAMING (podprogram 

HORIZON 2020), představení podstaty a významu programu a vymezení finančního a časové-

ho rámce projektu NANOMATCON, který TUL v programu TEAMING má (Zemanová). 

Představení projektových partnerů, klíčových zařízení, technologií (Černík) a aplikačních 

oblastí očekávaných výzkumných výsledků nové výzkumné infrastruktury (Fojtík). 

 

6. Diskuse k začlenění nové výzkumné infrastruktury připravované v rámci projektu NANO-

MATCON (laboratorní a kancelářské plochy, přístroje, výzkumné týmy, organizační struktura 

apod.) do CxI. 

 

V diskusi naznačena aktuálně rozpracovávaná varianta, že v rámci CxI vedle dvou stávajících 

výzkumných programů Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum vznikne třetí 

výzkumný směr splňující očekávané parametry EK pro Centra Excelence (kompaktní výzkum-

ný program, vlastní plnohodnotná organizační struktura, autonomie, právo a schopnost vlastní-

ho rozhodování, přesně vymezené vazby, kompetence a zodpovědnost vzhledem k CxI a TUL). 

 

Diskuze projektový záměr podpořila jako šanci pro další rozvoj CxI a TUL. V diskuzi často 

zaznělo pozitivní hodnocení potenciálu odbornosti budovaného pracoviště. Někteří diskutující 

vyzvali k opatrnosti při provádění organizačních změn na CxI a případné změny provádět 

uváženě vzhledem k existující struktuře. Obecně byly zmiňovány někdy nepřiměřené snahy 

poskytovatelů dotací nerespektovat nezávislost vysokých škol a ovlivňovat jejich vnitřní chod 

prostřednictvím požadavků v projektech. 

V diskusi aktivně vystoupili: profesoři Vavřín (VUT), Hrdlička (ČVTU), rektor Sáha (UTB), 

rektor TUL, přítomní děkani fakult TUL, profesor Lukáš (FT TUL) a mnozí další. 

 
 

V Liberci dne 26.11.2015 zapsala: Ing. Adéla Zemanová 


