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

 
5. 6. 2019, 10:00 hod., Praha - Krč 

 
 

       Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) – je přítomno 10 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.  

Místopředseda Rady Mgr. Vodička uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání. 

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 10. 4. 2019 

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.  

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

Z časových důvodů došlo k přesunu bodů v programu a žádost Dr. Kotlíka byla zařazena na začátek 
jednání. 

 

2. Žádost Dr. Kotlíka o přeřazení Laboratoře molekulární ekologie do kategorie „střední“ 

Dr. Kotlík představil činnost laboratoře, její personální složení, své zahraniční stáže, témata, na kterých 
pracují, spolupracovníky z jiných institucí. Zmínil financování laboratoře z mimoústavních zdrojů a důvod, 
proč podával žádost o přeřazení. Příděl institucionálních prostředků podle výkonu laboratoře, který 
představuje jen 30% je téměř dvojnásobný než příděl financí podle velikosti (70%), takže celkový příděl je 
demotivační. 

Probíhala diskuze o souvislosti mezi výkonem a velikostí laboratoří. Dr. Vodička uvedl, že pokud by byla 
laboratoř přeřazena do kategorie střední, tak že by měla být i personálně rozšířena. S tím souhlasí i Dr. 
Ellederová. Dr. Šušor uvedl, že Laboratoř molekulární ekologie je dostatečně výkonná a podle toho by 
měla být žádost posuzována bez ohledu na velikost. 

Dr. Kubelka uvedl, že stále ještě nemáme systém, podle kterého by byl stanoven přesun laboratoří v rámci 
kategorií a že by velikost laboratoře neměla nikoho omezovat v přeřazení, pokud si to výkonnostně 
zaslouží. Případné přeřazení se bude týkat až příštího roku a peníze budou rozděleny podle aktuální 
finanční situace. Systém se postupem času vyvíjí, může se modifikovat a zásadní je, aby byla vypracována 
požadovaná kritéria. 

Probíhala diskuze nad unikátností zkoumaných témat. 

Usnesení: Rada jednohlasně rozhodla o přeřazení Laboratoře molekulární ekologie do kategorie střední 
laboratoř. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
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3. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 10. 4. 2019 

25. 4. 2019 – projednání návrhu projektu NIH Dr. Šolce 

26. 4. 2019 - projednání návrhu PPLZ pro Zuzanu Majtánovou 

9. 5. 2019 – vyjádření Rady k činnosti ředitele pro Výroční zprávu 2018 

30. 5. 2019 – projednání návrhu projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v ÚŽFG 

Usnesení: Rada schválila všechny body projednávané per rollam od minulého zasedání. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy ÚŽFG za rok 2018 

Výroční zpráva byla projednána bez připomínek Dozorčí radou dne 24. 5. 2019. Rada schválila Výroční 
zprávu též bez připomínek. 

Usnesení: Rada projednala Výroční zprávu za rok 2018 a schválila ji v uvedeném znění. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

5. Advisory Board – návrhy členů 
Na minulém zasedání Rady bylo dohodnuto, že Advisory Board by měla mít 5 členů. Dosud byly předloženy 
4 návrhy členů, kteří by zastupovali jednotlivé tematické okruhy, kterými se laboratoře ústavu věnují (prof. 
J. Newbold – mikrobiologie, Dr. J. B. Searle – evoluční biologie, Dr. S. Humbert – neurovědy, Dr. M. Schuh 
– vývojová biologie). Byl diskutován možný střet zájmů v případě Jeremy B. Searleho, který je přímým 
spolupracovníkem Dr. Kotlíka. Doc. Buchtová uvedla, že by mohla oslovit Jeremy Greena z Kingstone 
University.  
Dr. Kubelka zdůraznil, že je potřeba, aby lidé navrhovali ještě další kandidáty, kteří se svým navržením 
musí souhlasit, abychom měli větší možnost výběru. Rada by měla upřesnit, co přesně bude úkolem této 
Advisory Board, což bude připraveno do příštího jednání.  
Probíhala diskuze o souvislosti činnosti Advisory Board s hodnocením laboratoří a jejich případným 
přeřazováním. 

Usnesení: Rada se usnesla, že navržení kandidáti by byli vhodní jakožto případní členové Advisory Board. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
6. Různé 

 
Financování laboratoří ÚŽFG 

V návaznosti na žádosti Dr. Šolce a Dr. Kotlíka o přeřazení jejich laboratoří do kategorie „laboratoř střední 
velikosti“ přednesl Dr. Kopečný návrh na systém přesunu laboratoří mezi v současnosti definovanými 
kategoriemi (malá, střední a velká laboratoř). Současný systém rozdělování mzdových finančních 
prostředků laboratořím je založen na stávající velikosti laboratoře (hodnoceno počtem vědeckých 
pracovníků, 1 = malá, 2-3 = střední, 4 a více = velká) a vědecké výkonnosti laboratoře (hodnoceno dle 
vyprodukovaného impakt faktoru, RIV bodů a přínosu režií). Tato kritéria se na výsledné částce 
v současnosti podílí ze 70 %, respektive 30 %. Dr. Kopečný navrhl systém, při kterém by laboratoř, která 
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po dvě následující tříletá hodnotící období nedosáhla nominálního výkonu odpovídajícího 70 % výkonu 
očekávaného dle velikosti laboratoře, byla přeřazena do nižší kategorie, v případně malé laboratoře pak 
zrušena. Naopak laboratoř, která v rámci hodnoceného období dosáhne výkonnosti odpovídající více než 
150 % výkonu očekávaného dle velikosti by měla nárok na přesun do nejbližší vyšší kategorie. Většina 
členů Rady s návrhem v zásadě souhlasila, ale rozvinula se diskuse o přesných parametrech hodnocení 
výkonu. Jde o např. zahrnutí pouze podílu výsledků, tak jak jsou afilovány k ÚŽFG u pracovišť, která jsou 
součástí více institucí, doba a parametry hodnocení nově vzniklých skupin atd. V závěru diskuse se Rada 
shodla, že základ předloženého návrhu je dobrý a bude do příštího zasedání doladěn dle potřeb ÚŽFG a 
předložen k finálnímu projednání v písemné formě. 

Usnesení: Rada vzala na vědomí předložený návrh, který bude do příštího zasedání upraven dle potřeb a 
předložen k finálnímu projednání. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
Adéla Day 
Dr. Ellederová informovala přítomné o chystaném Adéla Day, který se bude konat 27. 6. 2019 od 14.00 
hod. v Liběchově na počest 10ti letého výročí od narození prvního transgenního prasete. 
 
Informace o chystané nové budově v Brně 
Doc. Buchtová se zúčastnila jednání s předsedkyní AV ČR v záležitosti výstavby nové budovy pro ústavy 
AV ČR v Brně a informovala přítomné o návrzích na projekty a o aktuální situaci. 
 

 

Konec jednání: 12:30 hod. 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová 

 

          

              Liběchov, 10. 6. 2019                            prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. 

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

 

Mgr. Petr Vodička, Ph.D. 

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

   

 


