
Zasedání Oponentní rady a Rady Centra teoretické astrofyziky (CTA) 
 
Projekt výzkumného centra MŠMT LC 6014 
  
Datum: 2. – 3. 2. 2009. Místo konání: Konferenční centrum AV ČR, Liblice. 
 
V odborné části referovali pracovníci CTA o dosažených výsledcích a výhledech pro další práci. 
Seznam přednášek je uveden v přiloženém programu. 
 
Oponentní rada Centra zasedala dne 3. 2. od 10:40.  
 
Předsednictvím byl pověřen prof. Kulhánek (po předchozím projednání s MŠMT prof. Kulhánek 
zastoupil v roli předsedy nemocného ing. Jungwirtha, který se z jednání v předstihu omluvil). 
 
V úvodu přečetl prof. Chýla svůj oponentský posudek. Prohlásil, že řešitelský tým a počet 
publikací jsou stabilizovány. Ve zprávě však postrádal výsledky Opavské části a MFF UK. Poté 
přečetl prof. Kulhánek oponentský posudek prof. Novotného. Prof. Novotný pokládal položku 
3 periodické zprávy CTA za neúplnou. Pozastavil se také nad duplicitou některých položek. 
Dr. Richterek shrnul obsah svého posudku. Ocenil mezinárodní spolupráci v rámci Centra 
a popularizační činnost členů. 
  
Prof. Kulhánek poté otevřel rozpravu k posudkům. 
 
Prof. Palouš prohlásil, že některé nelogičnosti a duplicity ve zprávě vyžaduje elektronický 
formulář. Prof. Exner vyjádřil souhlas. Prof. Bičák prohlásil, že již do zprávy doplnil chybějící 
údaje za MFF UK, opavské pracoviště svou zprávu v konečné verzi doplní. Souvislost témat 
centra s oblastí částicové fyziky označil Prof. Bičák za fascinující.  
  
Předseda prof. Kulhánek shrnul výsledek rozpravy: 
  
Duplicity nelze odstranit, protože jsou dány strukturou formuláře. Neúplná část textu již byla 
doplněna. 
 
 
Oponentní rada konstatovala: 
 
1. Stav realizace projektu, dosažené cíle a výsledky ve vztahu ke smlouvě: 

Vytyčené cíle pro rok 2008 byly splněny v souladu se smlouvou a jsou podrobně popsány 
v periodické zprávě za rok 2008. 

2. Dosavadní způsob a postup při realizaci projektu: 
Při realizaci bylo postupováno v souladu s projektem. Všechny aktivity byly řádně 
odůvodněny a mají řadu odborných výsledků. Výsledky projektu plně potvrzují, že zvolený 
způsob realizace je vhodný. 

3. Zajištění projektu po stránce odborné a personální: 
Projekt zajišťují 3 pracoviště, jejichž odborná a personální struktura je zárukou splnění 
projektu. 

4. Vyjádření se ke změnám ovlivňujícím postup řešení projektu: 
Oponentní rada nemá žádné připomínky k personálním změnám. Změny v personálním 
složení uvedené ve zprávě jsou marginální a pro pokračování projektu vítané. 



5. Využitelnost výsledků projektu: 
Projekt je typickým příkladem základního výzkumu, do kterého je zapojena řada mladých 
doktorandů a postdoktorandů. Poznávání základních zákonů přírody je důležité pro 
pochopení světa kolem nás. V astrofyzice je možné studovat jevy, pro které by jinak bylo 
potřeba stavět drahé přístroje. Centrum poskytuje také řadu popularizačních výstupů 
z oblasti astronomie určených širší veřejnosti. 

6. Vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky projektu: 
Hospodaření s finančními prostředky je podrobně popsáno ve zprávě. Oponentní rada se 
s ním seznámila a souhlasí s ním. 

7. Předpoklady celkového, časového a věcného, splnění cílů: 
Dosavadní plnění projektu je v souladu s plánem a lze předpokládat, že i další cíle budou 
splněny v termínu a beze zbytku. Oponentní rada doporučuje pokračování projektu. 

  
Ve 14:00 hod Prof. Kulhánek ukončil zasedání Oponentní rady. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., 
 předseda Oponentní rady CTA 
 
 
Zápis provedl: Mgr. Tomáš Pecháček, Ph. D. 


