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Čj . : USTR 30-20/2014
Počet listů : 6
Přílohy: prezenční listina, bodové hodnocení

Zápis Z druhého kola výběrového řízení na ředitele

ÚSTR

Datum a místo zasedání: 6. 3. 2014, 13.00 hod, Siwiecova 2, 13000 Praha 3

Přítomní:

Komíse: Milena Bartlová, Daniel Doležal, Jiří Hnilica, Lenka Linhartová, Nicolas
Maslowski , Oldřich Tůma , Lukáš Valeš, Milan Znoj, Václav Žák
Rada Ústavu: Emilie Benešová , Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Naděžda Kavalírová, Michal
Uhl
Ústav pro stud ium tota litních režimů : Michael Pelíšek - zapisovatel

Program jednání:
1. Zahájen í
2. Prezentace kandidátů

3. Hod noceníuchazečů

Ad 1. Zahájení

Ve 13:00 hod. E. Benešová zahájíla jednání komise , přivíta la všechny zúčastněné č le ny

Komise. Navrhla, aby předsedajícím komise bylO. Tůma.

Hlasován í:
O. Tůma byl j ednoh lasně zvolen předsedajícím komise

Poté se slova ujal J. Bureš a seznámíl č leny s pravidly výběrového řízení :

• Pořadí kand idátů je určeno podle data doručen í přihlášky jednotlivých uchazečů



• Členové komise budou v tabulce uvedeni ano nymně , každému čle nu komise bylo
p řiděleno číslo. Pod těm ito č ísly budou členové komíse uvedení ve zve řej něných

dokum entech.
• K bodování: za titul PhD. se udělují 2 body, za vyšší vzdělá n í (doc., prof.) se udě lují

body 4. Hodnocení ostatních krítérií je zce la na vů li členů komise. Nejlepší a
nejhorší hodnocení každého uchazeče v každém kritériu se nebudou započítávat.

• Hodnot it budou členové komise na místě v den dnešního jednání, body bude
zpracovávat člen Rady.

• Na závě r požádal komisí o neformální dískusi s mezí jednotlívýmí č le ny komíse a
členy Rady za účelem zhodnocení celého procesu výběrového řízen í a jednotlivých
kand ídátů .

O. Tůma poděkova l za d ůvě ru . Upozorníl na potencíální problémy využívání zvoleného
systému. Na to J. Bureš reagoval zopakováním požadavku Rady na závěrečné neformální
hodnocení a diskusí.

Ad 2. Prezentace kandidátů

1. Muriel Blaive
V 13:1 8 hod. při šl a do zasedaci mistností paní Muríel Blaíve, totožnost uvěřena průkazem

totožnosti, ihned poté začala před stavovat svou koncepcí rozvoje ÚSTR.
V 13:41 hod. paní Blaíve skonč i la své představen í a O. Tůma započa l část věnovanou

otázkám a odpověd ím .

V 14:17 hod. O. Tůma poděkova l paní Blaíve za prezentaci a od pověd i na otázky komise,
nás ledně se M. Blaíve rozlouč íla s komísí a opu stila zasedac í mistnost.

Vyhlášena p ře stávka na 5 min.

2. Viktor Meca
V 14:22 hod. byl přízván do zasedac í místností pan Viktor Meca, totožnost ově řena

p růkazem totožností. Ihned poté zača l představovat svoji koncepci rozvoje ÚSTR.
V 14:52 hod. pan Meca skonč í l své před stavení a O. Tůma ihned započa l čá st věnova nou

otázkám a od pověd ím .

V 15:1 8 hod. O. Tůma poděkova l panu Mecoví za prezentaci a od pověd i na otázky
komíse, násled ně se V. Meca rozlouč í I s komísí a opustil zasedací místnost.

Vyhlášena p řestávka na 5 mín.

3. Adrian Portman n von Arburg
V 15:25 hod. byl p řizván do zasedaci místnosti pan Adrian Portman von Arbu rg, totožnost
ověřena průkazem totožností. Něko lik minut poté zača l p ředstavovat svojí koncepcí
rozvoje ÚSTR.
V 15:59 hod. pan Portmann skon čí l své představe n í a O. Tůma íhned započa l část

věnova nou otázkám a od pověd ím .
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V 16:30 hod. O. Tůma poděkova l panu Portmannovi za prezentaci a odpověd i na otázky
komise, nás ledně se pan Portmann rozlouč i l s komisi a opustil zasedací místnost.

Vyhlášena přestávka na 5 min.

4. Zdeněk Hazdra
V 16:41 hod. byl přizvá n do zasedací místnosti pan Zdeněk Hazdra, totožnost ověřena

průkazem totožnosti. Ihned nato zača l p řed stavovat svoji koncepci rozvoje ÚSTR.
V 17:10 hod. pan Hazdra skonči l své p řed stavení a O. Tůma ihned započa l část

věnovanou otázkám a od pověd ím.

V 17:35 hod. O. Tůma poděkoval panu Hazdrovi za prezentaci a odpovědi na otázky
komise, násled ně se Z. Hazdra rozlo uči l s komisí a opustil zasedací místnost.

Vyhlášena přestávka na 5 min.

5. Kare l Světn ička

V 17:40 hod. byl p řizván do zasedací místnosti pan Karel Světn ička, totožnost ověřena

p růkazem totožnosti. Několik minut poté započa l s představová nim své koncepce rozvoje
ÚSTR.
V 18:14 hod. pan Světnička skonč i l své představení a O. Tůma ihned započa l část

věnovanou otázkám a odpovědím .

V 18:23 hod. O. Tůma poděkoval panu Světničkovi za prezentaci a odpověd i na otázky
komise, následně se K. Světníčka rozlouč i l s komisí a opustil zasedací místnost.

Ad 3. Hodnocení uchazečů

V zápětí poté co K. Světnička opustil zasedací místnost O. Tůma zahájil diskusi za účelem

zhodnoce ní jednotlivých kand idátů. Jednotliví členové komise velmi otevřeně postupně

vyjadřova li své názory na vystoupení jednotlivých kandídátů a hodnocení jednotlivých a
jejich koncepci. Vyjád ření jednotlivých členů komise ostatní členové komise ihned
připom ínkova l i a komentovali.

V 18:51hod členové komise předa li M. Uhlovi formuláře obsahující hodnocení jednotlivých
členů komise M. Uhlovi ke zpracová ní bodového hodnoceni.

o Tůma všem přítomným poděkoval a v 18:55 hod. jednání ukonči l.

Předsedkyně Rady E. Benešová poděkovala všem členům komise a členům Rady za
aktivní účast a vyjádřené názory.

c"S /~<-. ~
PhDr. GÍdřich Tůma , Ph• .

předsedající komise

3


