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Výběr toho nejlepšího z Akademie  
07.05.2016 - Lidové noviny  
Autor: Martin Rychlík, Strana: 15  
Na hodnocení Akademie věd (AV) se podílelo přes 1200 externích hodnotitelů z padesáti zemí – 
nejčastěji z Německa (291) a USA (114), ale i z Malajsie, Islandu nebo Singapuru. Výsledek? Velká 
většina z hodnocených týmů uspěla. 
Soubory (scany): 1.pdf (str.15) 
 
 
Audit Akademie věd ukázal to nejlepší, co v ní je  
http://ceskapozice.lidovky.cz/audit-akademie-ved-ukazal-to-nejlepsi-co-v-ni-je-fqx-
/tema.aspx?c=A160518_233441_pozice-tema_lube 
20.05.2016 - ceskapozice.lidovky.cz  
Autor: Martin Rychlík  
Proces hodnocení Akademie věd (AV) od dubna 2015 do března 2016 měl tři hlavní cíle: získat 
informace, jak si věda v AV vede, a údaje pro strategické řízení včetně financování a zprostředkovat 
zpětné vazby ústavům. 
 
 
Brněnská muzejní noc v TMB 2016  
http://www.technicalmuseum.cz/akce/brnenska-muzejni-noc-v-tmb-2016 
21.05.2016 - museum.cz  
Technické muzeum v Brně se i letos připojuje k Brněnské muzejní noci a připravuje pro své návštěvníky 
bohatý program. (...) Budoucnost techniky budou ilustrovat pokusy z optiky za využití laserů realizované 
ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. nebo ukázky pohyblivých robotů, které 
návštěvníkům přijde představit IBM. 
 
Veletrh vědy  
20.05.2016 - ČT (Zprávičky 18:40)  
Veletrh vědy odstartoval ve čtvrtek v pražských Letňanech. Návštěvníci se dozví zajímavosti z mnoha 
vědeckých oborů a mohou si je vyzkoušet i na vlastní kůži. 
 
 
Tiskneme nano 3D  
24.05.2016 - Technický týdeník  
Autor: lk, Strana: 10  
Jeden z principů nanotisku funguje tak, že se do tekuté, nezesíťované makromolekulární látky vysílají 
extrémně silné záblesky laseru, které způsobí, že látka polymeruje tam, kde si přejeme – aktivují se 
vazby mezi molekulami, a tím vznikne pevná látka. Lze tak tvořit trojrozměrné objekty a struktury menší 
než průměr lidského vlasu... Česká 3D nanotiskárna vznikla ve spolupráci firem IQ Structures, API Optix, 
ELTEK a s ÚPT AV ČR Brno. Je schopna tisknout prostorové objekty s rozměry v mikro a nano oblasti, 
patří k současné světové špičce a může být základem pro vývoj mnoha nových průmyslových aplikací. 
Soubory (scany): 1.pdf 
 
 
Studie CERGE-EI  
28.05.2016  - Lidové noviny 
Autor: Martin Rychlík 28.05.2016 - ceskapozice.lidovky.cz  (Pdf ) 
Studie CERGE-EI ukazuje, která pracoviště byla v letech 2009–2013 publikačně nejvýkonnější. LN přinášejí pořadí 
ve 24 oborech. ÚPT se umístilo v oboru Optika a lasery na velmi pěkném 4. místě!(str.14) 
 
 
Po Petrovi Pavel. Papež jmenoval nového biskupa  
23.05.2016 - MF Dnes (Brno a Jižní Morava)  
Autor: md, Strana: 14  

https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2399716
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2FdownloadFile%3FarticleId%3D2399716%26name%3D1.pdf
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=j6A9ELhF6iCqh6qYiCizGg%3D%3D
http://ceskapozice.lidovky.cz/audit-akademie-ved-ukazal-to-nejlepsi-co-v-ni-je-fqx-/tema.aspx?c=A160518_233441_pozice-tema_lube
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http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=Z%2B%2F9g96u3jb9ra5jcNdnDw%3D%3D
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2486100
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2491399
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2FdownloadFile%3FarticleId%3D2491399%26name%3D1.pdf
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2484135
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může mít pomocníka, lidově kaplana, tak tomu může být i na úrovni celé diecéze,“ přiblížil. Papež 
František jmenoval nového pomocného brněnského biskupa. Stal se jím dosavadní farář u katedrály sv. 
Petra a Pavla P. Pavel Konzbul. „Vážím ho pro jeho systematičnost, spolehlivost, široký společenský 
rozhled. Považuji za Boží hříčku, že po pomocném biskupovi Petrovi (Esterkovi) přichází biskup Pavel, 
rovněž nositel jména jednoho z našich diecézních i katedrálních patronů,“ reagoval brněnský diecézní 
biskup Vojtěch Cikrle... Brně-Juliánově, vystudoval elektrotechnickou fakultu, později nastoupil jako 
vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně. Tam se věnoval vývoji cívek pro 
tomografii nukleární magnetické rezonance. 
Soubory (scany):  
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem  
http://www.bcb.cz/udalosti/Pavel-Konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem.html 
21.05.2016 - bcb.cz  
Autor: www.cirkev.cz  
Životopis pomocného brněnského biskupa Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr. (...) Po vykonání roční 
základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. 
 
 
Brněnská diecéze má nového pomocného biskupa. Jmenoval ho papež 
František  
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/papez-jmenoval-konzbula-jako-noveho-pomocneho-biskupa-pro-
brnenskou-diecezi-20160521.html 
21.05.2016 - brnensky.denik.cz  
Autor: Michal Rapco  
Brno – V sobotu v poledne jmenoval papež František nového pomocného brněnského biskupa. Stal se 
jím současný farář z katedrály svatých Petra a Pavla Pavel Konzbul. (...) Pavel Konzbul vystudoval 
brněnskou elektotechniku. Působil jako vědecký pracovník v Ústavu přístrojové techniky Akademi věd v 
Brně. V devadesátých letech studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, v roce 2003 
byl vysvěcen na kněze.  
 
Papež jmenoval nového pomocného biskupa pro brněnskou diecézi  
http://www.christnet.cz/zpravy/27987/papez_jmenoval_noveho_pomocneho_biskupa_pro_brnenskou_die
cezi.url 
21.05.2016 - christnet.cz  
Autor: vlu / ČTK  
Brno - Papež František dnes ve Vatikánu jmenoval Pavla Konzbula novým pomocným biskupem 
brněnské diecéze. Nahradí Pavla Esterku, jehož rezignaci papež přijal na konci roku 2013. (...) 
Padesátiletý Konzbul se narodil v Brně a vystudoval obor elektrotechnologie na VUT v Brně. Pracoval 
jako vědecký pracovník v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. 
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem  
http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160521pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem 
21.05.2016 - cirkev.cz  
Autor: Martina Jandlová  
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).(...) Po vykonání 
roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. 
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem  
http://www.farnostdeblin.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2016050006 
21.05.2016 - farnostdeblin.cz  
Autor: Petr Papoušek  

http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=3KrPYYLgjP%2Fnz4fA4f7LaA%3D%3D
http://www.bcb.cz/udalosti/Pavel-Konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem.html
http://www.cirkev.cz/
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=mL5SmA8GyZ%2F7KKLRQPCqIQ%3D%3D
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=mL5SmA8GyZ%2F7KKLRQPCqIQ%3D%3D
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/papez-jmenoval-konzbula-jako-noveho-pomocneho-biskupa-pro-brnenskou-diecezi-20160521.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/papez-jmenoval-konzbula-jako-noveho-pomocneho-biskupa-pro-brnenskou-diecezi-20160521.html
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=FSWRcB8ryYP8N5Y6XNgzdg%3D%3D
http://www.christnet.cz/zpravy/27987/papez_jmenoval_noveho_pomocneho_biskupa_pro_brnenskou_diecezi.url
http://www.christnet.cz/zpravy/27987/papez_jmenoval_noveho_pomocneho_biskupa_pro_brnenskou_diecezi.url
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=JOJExYTFP8YN%2B9SK8snZ8g%3D%3D
http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160521pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=Kz%2F%2Famlgd%2Frlk2vXOXjitg%3D%3D
http://www.farnostdeblin.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2016050006
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V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula. (...) Po vykonání roční 
základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. 
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem  
http://www.farnostmnves.cz/news/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem/ 
21.05.2016 - farnostmnves.cz  
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965). (...) Po vykonání 
roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. 
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem  
http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem.html 
21.05.2016 - zpravy.proglas.cz  
Autor: PePo  
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965)... Po vykonání 
roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek 
magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních 
odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT 
 
 
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem – stránky MMB 
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-
biskupem/ 
23.05.2016 - brno.cz  
Svatý otec František jmenoval novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály 
sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula. (...) Pavel Konzbul (*1965) vystudoval elektrotechnologii na VUT v 
Brně, pracoval v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně. 
 
Nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul si zvolil heslo "Cesta, 
pravda, život"  
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-
cesta-pravda-zivot.html 
23.05.2016 - doo.cz  
Autor: Pavel Siuda  
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v 
diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965). Jeho biskupským 
heslem jsou latinská slova "VIA, VERITAS, VITA“ - "CESTA, PRAVDA, ŽIVOT". (...) Po vykonání roční 
základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové 
techniky Akademie věd České republiky v Brně. 
 
Brno: Dosavadní farář byl jmenován novým pomocným biskupem  
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Brno-Dosavadni-farar-byl-jmenovan-novym-
pomocnym-biskupem-437004 
24.05.2016 - parlamentnilisty.cz  
Autor: PV  

http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=cjioER732y86xVFg3%2Fgg6g%3D%3D
http://www.farnostmnves.cz/news/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem/
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=GeWvlkd0Mu6B3uVq9Tt9lg%3D%3D
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=6TmDlz%2BlbX7eWddQjiAA1A%3D%3D
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/pavel-konzbul-novym-pomocnym-brnenskym-biskupem/
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=RNHqmzVjUK77cZCVtXgGdg%3D%3D
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=RNHqmzVjUK77cZCVtXgGdg%3D%3D
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-cesta-pravda-zivot.html
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-cesta-pravda-zivot.html
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=Zs%2BTM4%2FODZIms%2BahniSKkw%3D%3D
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Brno-Dosavadni-farar-byl-jmenovan-novym-pomocnym-biskupem-437004
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Brno-Dosavadni-farar-byl-jmenovan-novym-pomocnym-biskupem-437004
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Svatý otec František jmenoval novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály 
sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula. (...) Pavel Konzbul (*1965) vystudoval elektrotechnologii na VUT v 
Brně, pracoval v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně. 
 
Nový pomocný biskup zvažoval, zda nepracovat v Dukovanech  
31.05.2016 - Třebíčský deník - přejít na obsah  
Autor: kč, Strana: 3  
Za nového pomocného biskupa Brněnské diecéze vybral papež František kněze Pavla Konzbula. 
Oficiálně se tak stalo v sobotu 21. května. O týden později sloužil mši u Jaderné elektrárny Dukovany 
ještě jako kněz. Konalo se tam setkání rodáků zaniklých obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice. Konzbulovo 
biskupské svěcení se totiž uskuteční až 29. června, v den svátku svatých Petra a Pavla, patronů 
Brněnské diecéze... Knězem se ještě tehdy nestal. Nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu 
přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně, kde se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek 
magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Externě vyučoval na elektrotechnické 
fakultě VUT, kde také posléze obhájil doktorskou práci v oboru elektromagnetického pole. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obsah ke zprávám: 
 
 
Výběr toho nejlepšího z Akademie  
07.05.2016 - Lidové noviny  
Autor: Martin Rychlík, Strana: 15  
1.pdf  
 
 
Audit Akademie věd ukázal to nejlepší, co v ní je  
20.05.2016 - ceskapozice.lidovky.cz  
Autor: Martin Rychlík  
Proces hodnocení Akademie věd (AV) od dubna 2015 do března 2016 měl tři hlavní cíle: získat 
informace, jak si věda v AV vede, a údaje pro strategické řízení včetně financování a zprostředkovat 
zpětné vazby ústavům.  
Největší výzkumná organizace v ČR byla zhodnocena. Asi 16,5 procenta měřených výstupů patří do 
ranku „světová špička“. Na hodnocení Akademie věd (AV) se podílelo více než 1200 externích 
hodnotitelů z 50 zemí – nejčastěji z Německa (291) a USA (114), ale i z Malajsie, Islandu nebo 
Singapuru. Velká většina z hodnocených týmů uspěla. 
Hodnocení mělo tři hlavní cíle: získání informací, jak si věda v Akademii vede, zisk údajů pro strategické 
řízení včetně financování a zprostředkování zpětné vazby ústavům. Hodnocení proběhlo ve dvou fázích. 
První se věnovala předloženým 5594 výstupům výzkumu (4553 článků ve vědeckých impaktovaných 
časopisech, 446 monografií, dále kapitoly v knihách či patenty) a druhá přihlížela i ke společenské 
relevanci a dalším aspektům činnosti, přičemž hodnotitelé ústavy též navštívili. 
Třináct oborových panelů od matematiky přes biochemii po humanitní obory pracovalo v první fázi 
systémem peer-review a respektovalo oborová specifika. Proces trval od dubna 2015 do března 2016. A 
teď byly výsledky zveřejněny. 
Světově vůdčí výstupy 
„Na první fázi se podílelo třináct panelů o 148 zahraničních odbornících a 1230 externích hodnotitelů 
výstupů, z nichž jen 24 bylo z ČR,“ řekla LN Eva Zažímalová, jež předsedala koordinační radě. Druhé 
fáze se zúčastnilo 117 expertů (většinou zahraničních, bez vztahu k AV) ve třinácti oborových komisích. 
Celé roční hodnocení, které nemá v Česku svým rozsahem obdoby, stálo 25 milionů korun (0,1 procenta 
částky institucionální podpory AV za hodnocené období). A co zjistilo? 
Na pětiškálové stupnici byla 921 výstupům, tedy 16,5 procenta z měřeného celku, přiřazena známka 
„world-leading“, světově vůdčí. Dalších 2334 výsledků (41,8 procenta) dosáhlo na ocenění „international 
excellent“, mezinárodně excelentní. Do třetí kategorie „internationally recognized“, mezinárodně 
uznávané, patřilo 1967 výstupů (35,3 procenta) a do čtvrté škatulky, mající jen národní dopad, se řadí 
336 výstupů (šest procent). Pod vědecký standard spadlo 22 výstupů, což je 0,4 procenta. 
Ovšem jak připomíná předseda Jiří Drahoš, celkově šlo v první fázi asi o čtvrtinu všech výsledků, jež 
Akademie věd v hodnoceném období let 2010 až 2014 vytvořila. Po druhé fázi, která se zajímala o 
pracoviště z hlediska společenského významu, zapojení studentů a zahraničních pracovníků, perspektiv 

https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2530694
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2Fview%3FarticleId%3D2399716
https://www.mediatenor.cz/monitoring/login/loginByCode?code=zhkNRG50xj%2Fb%2FCVTPAa0fg%3D%3D&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.mediatenor.cz%2Fmonitoring%2Farticle%2FdownloadFile%3FarticleId%3D2399716%26name%3D1.pdf
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=j6A9ELhF6iCqh6qYiCizGg%3D%3D
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výzkumných skupin a témat či strategie do budoucnosti, bylo vypracováno 91 závěrečných zpráv (pro 
mezioborové ústavy bylo tolik zpráv, ke kolika oborovým komisím se týmy přihlásily). 
Obory a týmy 
Zprávy dostali ředitelé ústavů i vedení; nyní už jsou též zveřejněny na webu. Na jejich základě učiní 
Akademie do konce roku manažerská rozhodnutí. Oproti minulé evaluaci, kdy byly hodnoceny ústavy, šli 
akademici tentokrát po oborech a v jejich rámci po týmech. Takže dejme tomu v Ústavu výzkumu 
globální změny, který se věnuje klimatologii, fyzice atmosféry, biologii, ekologii nebo sociologii, pracovali 
zástupci hned pěti komisí. „Velmi příjemná byla spolupráce s ústavy, které dodržovaly dohodnuté 
termíny,“ oceňuje Zažímalová. 
I oslovení akademici evaluaci kvitují. „Hodnocení je zcela zásadní věc, protože podmínky, které má 
člověk k bádání v rámci Akademie věd, jsou naprosto exkluzivní; a proto je třeba neustále oddělovat 
‚zrno od plev‘, aby z těchto podmínek mohli těžit ti, kdo si to skutečně zaslouží a kdo je jsou schopni 
zúročit,“ řekl LN logik Jaroslav Peregrin. Oceňuje komise složené ze zahraničních expertů; možná by 
přidal k čistě slovnímu hodnocení i nějaké výsledné „známky“. 
Zenon Starčuk z Ústavu přístrojové techniky míní, že šlo o motivaci k zamyšlení nad vlastní prací. 
„Každé takové velké hodnocení je i nákladnou operací, neboť příprava všech podkladů stála 
obrovské množství času,“ říká Starčuk s tím, že by uvítal porovnání skupin se stejně velkými 
zahraničními – s cílem poznání slabin, ale i příležitostí ke zlepšení. 
Velká výzva 
Přístup evaluátorů byl dle Miroslava Oborníka korektní a profesionální. „Díky mezinárodním komisím bylo 
hodnocení objektivnější, bez jakýchkoliv osobních vlivů... Hodnocení se ale stane smysluplným pouze v 
případě, že vedení najde odvahu promítnout výsledky hodnocení do financování ústavů,“ míní Oborník. 
Ullrich Jahn, jenž přišel z Německa do Ústavu organické chemie a biochemie, je na evaluace zvyklý – 
skupiny v něm bývají hodnoceny každých pět let. „Díky tomu víme, že je velmi užitečné čas od času 
sumarizovat výzkumné pokroky,“ řekl LN Jahn. „Akademie jako celek musí být předmětem hodnocení. 
Jakožto čelná výzkumná organizace v zemi musí odpovídat na otázku, co je výsledkem investovaných 
peněz,“ dodává chemik s dovětkem, že vedení získá přehled o výkonech i srovnání v globálním kontextu. 
Průběh auditu chválí Daniel Münich, jenž se zabývá metodikou hodnocení vědy. „Myslím, že na české 
poměry a neutěšené poměry v postkomunistických zemích bylo hodnocení provedeno opravdu velmi 
solidně,“ míní ekonom, dle něhož si s měřením vědy lámou hlavu všude ve světě. 
„Ale nejde jen o to, že se ústavy, vedení a daňoví poplatníci dozvěděli, jak na tom výzkum v Akademii 
věd je vůči světu. Získali také velmi cenné rady od zkušených kolegů ze zahraničí. A konečně jde o 
velkou výzvu směrem k desítkám vysokých škol s jejich stovkami fakult a dalším výzkumným ústavům, 
kde se pořádného zhodnocení bojí a mnohde se mu i aktivně brání,“ uzavírá Münich. 
 
Brněnská muzejní noc v TMB 2016  
http://www.technicalmuseum.cz/akce/brnenska-muzejni-noc-v-tmb-2016 
21.05.2016 - museum.cz  
Technické muzeum v Brně se i letos připojuje k Brněnské muzejní noci a připravuje pro své návštěvníky 
bohatý program. (...) Budoucnost techniky budou ilustrovat pokusy z optiky za využití laserů realizované 
ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  
 
Z textu:    
…..Budoucnost techniky budou ilustrovat pokusy z optiky za využití laserů realizované ve spolupráci s 
Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 
 
 
Biskupství ostravsko-opavské , Mgr. Bc. Pavel Siuda  
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-
cesta-pravda-zivot.html 
23.05.2016 - doo.cz  
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem 
Znak nového biskupa: VIA, VERITAS, VITA - Cesta, pravda, život 
Biskupské svěcení  p ř i jm e 29.  června 2016 v  brněnské ka tedrá le  

Životopis pomocného brněnského biskupa Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr. 
Pavel Konzbul se narodil 17. října. 1965 v Brně – Juliánově, kde dodnes žije jeho maminka Marie. Po 
maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - 
obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. 

http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=Z%2B%2F9g96u3jb9ra5jcNdnDw%3D%3D
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-cesta-pravda-zivot.html
http://www.doo.cz/posledni-zpravy/2849-novy-pomocny-brnensky-biskup-pavel-konzbul-si-zvolil-heslo-cesta-pravda-zivot.html
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Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do 
Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci 
korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě 
zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také 
obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole. 
V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční 
představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro 
církevní právo. 
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního  biskupa 
Vojtěcha Cikrleho. Poté působil nejprve v jáhenské službě v Letovicích, a pak jako farní vikář 
v Boskovicích a Hustopečích u Brna. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia 
v Brně a v roce 2013  jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem 
Kněžské rady brněnské diecéze. 
Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Křesťanská výchova. 
Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně 
homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími o víře?,ap).  Pavel 
Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem 
v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových 
novin.   V říjnu 2015 ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval III. sídelním kanovníkem Královské 
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. 
V sobotu 21. května 2016 ho papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem a titulárním 
biskupem litomyšlským. 
Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, přijme biskup Pavel Konzbul 
biskupské svěcení  v den  slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla dne  29. června 2016  ve 14.00 
hodin. Ve stejný den v roce 2003 přijal na Petrově i kněžské svěcení. 
 
 
Brněnská diecéze má nového pomocného biskupa. Jmenoval ho papež 
František  
21.05.2016 - brnensky.denik.cz  
Autor: Michal Rapco  
Brno – V sobotu v poledne jmenoval papež František nového pomocného brněnského biskupa. Stal se 
jím současný farář z katedrály svatých Petra a Pavla Pavel Konzbul. 
Konzbulovo jmenování brněnský biskup Vojtěch Cikrle přivítal. „Za nového pomocného biskupa jsem se 
modlil už delší dobu a jsem rád, že se jím stal právě Pavel Konzbul. Vážím si ho pro jeho systematičnost, 
spolehlivost, široký společenský rozhled a pro řadu dalších vlastností, kterými přispívá k životu církevního 
společenství," uvedl biskup Cikrle. 
Podle Cikrleho je zvláštní, že po pomocném biskupovi Petru Esterkovi přichází právě nositel jména 
Pavel. „Je to jako boží hříčka, když se na postu vystřídají dva jmenovci patronů naší diecéze i katedrály," 
nechal se slyšet. 
Nový pomocný biskup uvedl, že příliš neočekával své jmenování. „Říká se, že každý voják nosí v torně 
maršálskou hůl, na druhou stranu ale víme, že církev není armáda. Biskupem může být téměř každý 
kněz, ovšem situace, že bych já byl pomocným biskupem, se mi zdála ještě před rokem nereálná," uvedl 
ke svému jmenování Pavel Konzbul. 
Pomocný biskup pomáhá diecéznímu biskupovi. Svěřuje mu úkoly a deleguje na něj některé pravomoci. 
Pavel Konzbul vystudoval brněnskou elektotechniku. Působil jako vědecký pracovník v Ústavu přístrojové 
techniky Akademi věd v Brně. V devadesátých letech studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v 
Olomouci, v roce 2003 byl vysvěcen na kněze. Působil v Letovicích, Boskovicích a Hustopečích u Brna. 
Před třemi lety byl jmenován farářem ve farnosti u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. V současnosti 
vyučuje jako externista na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity obor Křesťanská výchova. 
 
 
Dále o nové volbě pomocného biskupa informují: 
 
ČTK / 21. května 2016 12:37 ;  
 
21.05.2016 - christnet.cz; Autor: vlu / ČTK  
 

http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160317brnenske-centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci-na-nove-adrese
http://www.cirkev.cz/archiv/150921-novi-brnensti-kanovnici
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=mL5SmA8GyZ%2F7KKLRQPCqIQ%3D%3D
http://www.mediatenor.cz/monitoring/article/originalArticle?code=mL5SmA8GyZ%2F7KKLRQPCqIQ%3D%3D
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Cirkev.cz / Autor: Martina Jandlová;  
 
Katolická církev v České republice, Stránky provozované Českou biskupskou konferencí  
 
21.05.2016 - farnostdeblin.cz;    Autor: Petr Papoušek 
 
21.05.2016 - farnostmnves.cz  
 
21.05.2016 - zpravy.proglas.cz ; Autor: PePo  
 
23.05.2016 - brno.cz  - stránky MMB 
 
24.05.2016 - parlamentnilisty.cz;  Autor: PV 
 
31.05.2016 - Třebíčský deník;   Autor: kč, Strana: 3 
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