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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 

 
14. 11. 2017, 14:00 hod., Praha - Krč 

 
 

       Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) – je přítomno všech 11 členů, Rada je tedy usnášení schopná.  

Zasedání vedl Mgr. Vodička, místopředseda Rady. Ten uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil 
zasedání. 

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 13. 6. 2017 

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek. Probíhala diskuze ohledně minule 
projednávaného European Code of Conduct for Research a byla zmíněna důležitost dodržování všech 
pravidel při publikování výsledků. V rámci Akademie věd je platný Etický kodex, který by měl být podepsán 
všemi vědeckými pracovníky a studenty. 

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

2. Představení nové Laboratoře neurobiologie a patologické fyziologie 

Vedoucí laboratoře doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. představil nejdříve svou činnost na Masarykově 
univerzitě a s tím související činnost a zaměření své laboratoře. Zmínil i nové cíle laboratoře – rozšíření 
studia nervové tkáně pomocí mikroskopických technik, využití mikroskopických barvicích technik pro 
ověření výsledků získaných ze studií na člověku, využití zvířecích modelů v neurobiologii. Dále hovořil o 
spolupráci jak tuzemské tak zahraniční, o pedagogické aktivitě, výchově studentů, finančním zajištění 
laboratoře, personálním obsazení laboratoře, publikační aktivitě a přístrojovém vybavení laboratoře. 

Usnesení: Rada vzala na vědomí informace o činnosti nové laboratoře 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

3. Schválení projektů per rollam od posledního zasedání 

3. 11. 2017 – Projednání návrhu projektu Twinning doc. Buchtové 

30. 10. 2017 – Projednání návrhu projektu Ing. Ellederové 

24. 10. 2017 – Projednání návrhu projektu Mobility doc. Buchtové 

16. 10. 2017 – Projednání návrhu projektu Mgr. Vodičky 

19. 9. 2017 – Projednání návrhů PPLZ 

21. 8. 2017 B – Projednání návrhu projektu prof. Matalové 

21. 8. 2017 A – Projednání návrhu na nového auditora 
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30. 6. 2017 – Projednání návrhů projektů AZV 

Usnesení: Všechna jednání per rollam byla potvrzena a schválena 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

4. Návrhy na změnu atestačních kritérií  

Doc. Buchtová předložila návrh na úpravu atestačních kritérií (příloha č. 2). Uvedla, že frekvenci hodnocení 
máme nastavenou docela přísně. Dr. Hašek zmínil, že u nich probíhají atestace každý rok za hodnocené 
období pěti let, sledují se tím trendy. Ing. Kubelka uvedl, že v ÚŽFG si činnost jednotlivých pracovníků 
většinou hlídají vedoucí, při atestacích se získá přehled o průběžné činnosti. Rada se shodla na tom, že 
bude nutné uvádět oficiální identifikační číslo (Researcher ID nebo ORCID) pro přehlednější vyhledávání 
publikační činnosti.  

Doc. Buchtová navrhla v atestačních kritériích smazat pole semestrální cyklus nebo cvičení na VŠ. Dále 
navrhla uvádět na začátku atestačních podkladů tabulku, ze které by bylo jasné, jaký měl kdo úvazek 
v jednotlivých letech hodnocení, a zda-li se jedná o ústavní úvazek nebo úvazek z grantů. Atestační 
materiály by byly sjednoceny v jeden dokument. 

Usnesení: Rada projednala a schválila navrhované změny atestačních kritérií. 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

5. Úprava přidělování finančních prostředků v rámci laboratoří Centra PIGMOD 

Ing. Kubelka uvedl, že tento bod se týká ústavního systému přerozdělování institucionálních mzdových 
prostředků na laboratoře, tento systém stručně představil novým členům Rady.  

V loňském roce byli k Laboratoři aplikovaných proteomových analýz přiřazeni zaměstnanci zrušené 
Laboratoře biologie nádorů. Ing. Kubelka navrhl, aby do konce hodnoceného období (tj. do konce příštího 
roku) byly LAPA přiděleny i finance původně plánované pro LBN. Prof. Ráb zmínil, Laboratoř biologie 
nádorů nebyla výkonná a není možné, aby tím trpěla současná LAPA. Příští rok bude končit tříleté zkušební 
období tohoto systému přerozdělování financí a bude potřeba vyřešit, zda finance rozdělovat pouze podle 
výkonnosti nebo také s ohledem na velikost laboratoře, přechází do dalšího jednání Rady. 

Doc. Hampl uvedl, že velikost laboratoře by měla být vázána na objem získaných grantových prostředků.  

Usnesení: Rada schválila návrh přesun financí LBN pod LAPA. 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

6. Schválení Směrnice BOZP 
 
Rada projednala předloženou aktualizovanou Směrnici BOZP, která byla zpracována bezpečnostním 
technikem M. Krejcarem a byla už projednána na Kolegiu ředitele. 

Usnesení: Rada projednala a schválila Směrnici BOZP. 

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0 
 
 

7. Různé 

Činnost grantového oddělení 
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Doc. Buchtová uvedla, že by bylo dobré, kdyby mohli vědečtí pracovníci využívat podporu grantového 
oddělení například v souvislosti s upozorňováním na jednotlivé výzvy k podání apod.. Ing. Kubelka uvedl, 
že si je toho vědom, ale že je potřeba přijmout další zaměstnance, protože jak Mgr. Schmoranz tak Mgr. 
Lutišanová jsou nyní plně vytíženi. Prof. Ráb a Mgr. Vodička na příště připraví návrh evidence podávaných 
grantů převzatý z Biologického centra. 

Hodnocení programu výzkumné činnosti 

Ing. Kubelka informoval o zprávě Ing. Kozubka týkající se hodnocení, který doporučuje přijmout Směrnici 
o dlouhodobé strategii ústavu, přechází do příštího jednání. 

 

Konec jednání: 15:45 hod. 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: únor 2018 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Návrh změny atestačních kritérií 

 

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová 

 

          

              Liběchov, 15. 11. 2017                             Mgr. Petr Vodička, Ph.D. 

           místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.   

   

 


