
Zápis z prvního Jednání Rady Centra teoretické astrofyziky

projekt výzkumného centra MŠMT LC 6014

Datum: 11. prosince 2006, od 10:00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha

Přítomni:  členové rady: Jiří Horáček, Jiří Chýla, Vladimír Karas, Ladislav 
Krlín, Petr Kulhánek, Zdeněk Mikulášek, Jan Palouš, Zdeněk Stuchlík -  
prezenční listina s podpisy je uložena u předsedy Rady

Během dopolední části jednání byli přítomni další pracovníci z Astronomického 
ústavu AV ČR, Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze a Filozoficko-
přírodovědecké fakulty Slezské Univerity v Opavě. Veřejné části odpoledního 
jednání se zúčastnili B. Jungwiert, J. Kašparová a A. Růžička.

Jednání zahájil řešitel koordinátor Centra teoretické astrofyziky (CTA) 
prof. Jan Palouš. V krátkém úvodu shrnul dosavadní historii Centra. Proslov 
doplnili řešitelé prof. J. Horáček a prof. Z Stuchlík, kteří informovali 
přítomné o dosavadním průběhu řešení výzkumných úkolů na svých pracovištích.

Odborná část jednání měla následující program

Průběžná zpráva o zkoumaných tématech (Referáty 15 + 5 min)

• 10:20 Richard Wunsch (Astronomical Institute, Prague), Catastrophic 
cooling in winds of superstellar clusters

• 10:40 Adela Kawka (Astronomical Institute, Ondrejov), White Dwarfs
• 11:00 Vladimír Karas (Astronomical Institute, Prague), Relativistické 

efekty v akrečních discích
• 11:20 Otakar Svítek (Charles University, Prague), Gravitační vlny v 

kosmologických modelech
• 11:40 Pavel Bakala (Silesian University, Opava), Virtual trip to the black 

hole

Jednání Rady CTA

V odpolední části následovalo jednání Rady CTA.

V úvodu jednání proběhla diskuse k upřesnění návrhu Statutu Rady CTA (dále jen 
Rada) a Jednacího řádu Rady CTA. Text návrhu měli všichni přítomní k dispozici.

Bylo konstatováno, že složení Rady zůstává identické s původně navrženým 
složením podle projektu CTA schváleného MŠMT.

Státu Rady byl upraven tak, že předsedou Rady je hlavní řešitel-koordinátor CTA 
prof. J. Palouš, dvěma místopředsedy jsou řešitelé prof. Horáček (za pracoviště 
MFF UK Praha) a prof. Z. Stuchlík (za pracoviště FPF SLU Opava).

Rada projednala Statut Rady a Jednací řád Rady, jejichž upravené znění je 
uvedeno v písemné příloze. V závěru diskuse proběhlo neveřejné hlasování. Statut 
Rady a Jednací řád Rady byly na přijaty.

8 hlasů pro návrh, 
0 hlasů proti návrhu.



V další části jednání proběhla diskuse k principům výběru členů Centra. Podle 
všeobecné shody se preferují zájemci s výbornými výsledky.

Přítomní se shodli v názoru, že příští setkání by se mohla konat podle aktuální 
dohody střídavě v Praze, Opavě a Ondřejově.

Různé: na podnět dr. Jungwierta se Rada dohodla na způsobu zveřejňování zápisů z 
Jednání Rady - zpráva bude po schválení členy Rady vystavena do 1 měsíce na 
internetových stránkách CTA.

Bylo konstatováno, že pravidla svolávání Rady jsou ve stávajících pravidlech 
dostatečně a jasně upravena.

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hod.

Zapsal: V. Karas, 11.12.2006

Distribuováno elektronicky členům Rady: 29.12.2006

Schválil: J. Palouš, 11.01.2007

Vystaveno na webu cta.cas.cz: 11.01.2007


