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

 
3. 6. 2021, 10:00 hod., online 

 
 

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

Předseda Rady prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání.  

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 8. 4. 2021 

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.  

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 8. 4. 2021 

28. 5. 2021 – schválení aktualizované verze Organizačního řádu 
25. 5. 2021 – projednání projektu Dr. Drutoviče 
13. 5. 2021 – projednání projektu Dr. Fliegerové 
4. 5. 2021 – projednání projektu Mgr. Murína 
29. 4. 2021 – schválení PPLZ 
27. 4. 2021 – projednání dvou projektů NAZV Dr. Procházky 
23. 4. 2021 – schválení činnosti ředitele pro Výroční zprávu 
20. 4. 2021 – schválení aktualizovaného Volebního řádu 
14. 4. 2021 – projednání návrhů projektů GA ČR 

Usnesení: Jednání per rollam byla schválena bez připomínek 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy ÚŽFG za rok 2020  

Výroční zpráva byla projednána s jednou formální připomínkou Dozorčí radou dne 20. 5. 2021. Rada 
instituce schválila Výroční zprávu s drobnými doplněními. 

Usnesení: Rada projednala Výroční zprávu za rok 2020 a schválila ji v uvedeném znění s dvěma drobnými 
formálními úpravami. 

Pro 10, proti: 0, zdrželi se: 0 
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4. Popularizace výsledků, tiskové zprávy a odměny za publikace – návrh řešení 

Prof. Ráb informoval o principu podávání tiskových zpráv. Je nutné, aby výsledky ústavu byly stále více 
medializovány, a proto ředitel navrhuje, aby bylo povinností každého autora nahlásit ihned, jakmile bude 
vědět, že mu vyjde publikace, tuto skutečnost Janě Zásmětové (knihovna@iapg.cas.cz). Na základě toho 
pak bude rozhodnuto, jestli je publikace vhodná k medializaci. Pokud nebudou takovéto publikace hlášeny 
v předstihu, nebude jim ani vyplacena případná odměna. 

Usnesení: Rada schválila návrh a ukládá řediteli za úkol úpravu vnitřního předpisu o odměnách za 
publikace. 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

5. Zaškolení externích členů Rady v novém informačním systému firmy DERS  

Paní Crhonková z firmy DERS zaškolila členy Rady v novém informačním systému, ve kterém bude probíhat 
vyhodnocení Soutěže o nejlepší publikaci, Interní grantové agentury a Ceny Dr. Matouška. 

Rada vzala uvedené informace na vědomí. 

 
 

6. Různé 
 
Projednání pravidel pro hodnocení Soutěže o nejlepší publikaci  
 
Pravidla pro Soutěž o nejlepší publikaci pro tento rok byla již dána, ale je nutné schválit je i pro příští 
ročníky. Hlavní změnou je nyní možnost nominace 1-2 publikací, podle uvážení vedoucího laboratoře. 
Probíhala diskuze o daném tématu. Dr. Hejnar uvedl, že by počet nominovaných publikací neomezoval a 
nechal zcela na zvážení jednotlivých vedoucích. Dr. Krylov také souhlasí s neomezeným počtem, bude to 
na zvážení každé laboratoře. 
V tomto roce proběhne soutěž dle již stanovených pravidel a do příštího ročníku budou pravidla 
upřesněna v souladu s informačním systémem. 
Dr. Hejnar uvedl, že by bylo dobré celou soutěž vypisovat dříve, např. již v únoru nadcházejícího roku.  

Usnesení: Rada schválila neomezený počet nominovaných publikací a do příštího ročníku pověřuje vedení 
ústavu určením jasných pravidel, podle kterých bude určováno pořadí jednotlivých publikací.  

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

Hodnocení 

Ředitel zmínil výsledky Hodnocení ústavů Akademie věd za roky 2015-2019 a probíhala debata o možnosti 
zasílaných připomínek. Členové Rady vyjádřili své dojmy z Hodnocení, Dr. Hejnar chválil složení komisí. 
Dr. Krylov uvedl své zkušenosti z univerzitní sféry. Prof. Ráb uvedl, že zadání pro zpracování bylo 
přemrštěné a přednese to na Vědecké radě AV ČR. Ředitel uvedl, že celkově považuje výsledky hodnocení 
za úspěšné.  

Usnesení: Rada vzala informaci o hodnocení na vědomí. 

 

Fake news a dezinformace 

Dr. Vodička zmínil šíření fake news a dezinformací některými zaměstnanci ÚŽFG na jejich osobních 
profilech, na kterých je ale uvedeno, že jsou zaměstnanci ÚŽFG. Dr. Krylov uvedl, jak postupují na fakultě 
v souvislosti s mediálními výstupy jejich zaměstnanců pod hlavičkou univerzity, tady se ale jedná pouze o 
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soukromý profil, doporučuje tedy věc řešit na osobní rovině s vedoucím laboratoře. Ředitel navrhuje, aby 
bylo vydáno rozhodnutí ředitele, ve kterém by bylo uvedeno, že názory obsahující dezinformace nesmí 
být nijak spojovány se jménem ústavu. 

Usnesení: Rada schválila návrh na rozhodnutí ředitele ve věci spojování ústavu s fake news či jakýmikoli 
dezinformacemi 

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

 

Konec jednání: 11:35 hod. 

 

Předpokládaný termín příštího jednání: podzim 2021 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová 

 

          

              Liběchov, 3. 6. 2021                            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.   

   

 


