ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 15.5.2006
Přítomni:

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prof. RNDr.
Jaroslav Havlíček, CSc., doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc.,
prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof.
Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jiří Klíma, CSc., prof. Ing. Vilém
Podrázský, CSc., prof..Ing. Bohumil Havrland, CSc., prof. Ing. Milan Slavík,
CSc., doc. Ing. Iva Langrová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., prof.
MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., prof. Ing.
Vladimír Brabenec, CSc., prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc., prof. RNDr.
Ing. Jiří Blahovec, DrSc., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., prof. Ing. Pavel
Pech, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., prof. Ing. Magdalena Hrabánková,
CSc., prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Mgr. Jan Lipavský, CSc., doc. Ing. Věra
Skřivanová, CSc., prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc., prof. Ing. Josef
Gross, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.

Omluveni:

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.,prof. Ing. Karel Pokorný, CSc., doc. Ing. Tomáš
Doucha, CSc., prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, Ph.D. , Ing. Zdeněk Pastorek, CSc.,
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., RNDr. Libor Ambrozek , Ing. Jan Veleba, prof.
Ing. Jiří Petr, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1.
2.
3.
4.

Hodnocení VaV
Zpráva o zahraniční evaluaci
Členství v ELLS
Různé

Zasedání VR zahájil rektor ČZU prof. Hron, přivítal členy vědecké rady. Dále seznámil členy
VR s návrhem programu jednání vědecké rady. Předložený návrh byl přijat bez pozměňovacích
návrhů. Zápis z VR 27.2.2006 byl přijat bez připomínek.
Ad 1 - Hodnocení VaV
Informaci k tomuto bodu přednesl Ing. Jan Marek, CSc., zástupce ředitele odboru a vedoucí
oddělení rozpočtu výzkumu a vývoje Úřadu vlády ČR.
Výdaje na výzkum a vývoj stoupají (na rok 2006 16 miliard Kč, ve výhledu 18-22 mld. Kč).
Metodika pro hodnocení VaV má pomoci lépe kvantifikovat, co tyto vynaložené prostředky
přinášejí. Význam hodnocení ještě stoupne po plánované novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. (o
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků), k novelizaci před nedávnem proběhla

veřejná diskuse - změny se předpokládají zejména v oblasti přidělování institucionální podpory,
která bude více navázána na dříve dosažené výsledky.
V diskusi vystoupili prof Kozák, prof. Jílek, Mgr. Lipavský, doc. Skřivanová, prof. Havlíček,
prof. Janeček a doc. Volf.
V odpovědi Ing. Marka bylo konstatováno, že postavení spoluřešitelů pro hodnocení bude
zohledněno pravděpodobně až v hodnocení za 2008.
Do RIVu se uvádí 12 druhů výsledků, což přináší velkou administrativní zátěž, v nyní
připravované metodice se bude hodnotit pouze 6 z nich - jeví se jako rozporné.
Finance ze strukturálních fondů EU je obtížné získat, neboť 1.neumíme většinou připravovat
projekty tak, aby mohly být financovány, 2. u některých projektů následuje platba až po samotné
investici, což velmi snižuje dosažitelnost těchto zdrojů např. pro VŠ.
V diskusi byla zmíněna i otázka, zda institucionální podpora dle minulé úspěšnosti nepovede
k nebezpečí konzervace „starých ověřených“ oborů a deficitu nových trendů.
Ad 2 – Zpráva o zahraniční evaluaci
Ve své zprávě o mezinárodní evaluaci prof. Havlíček uvedl, že právě dokončená evaluace byla
již třetí v pořadí od roku 1992. Proběhla s podporou rozvojovým projektem MŠMT. Evaluační
tým tvořili prof. Harper (Univerzita Plymouth,), doc. Braeuer (Humboldt Universitaet Berlin),
prof. Wenzel (BOKU Vídeň), prof. Heijman (Universita Wageningen), tým se vyznačoval
vysokou kvalifikací a profesionalitou.
Celý proces byl zahájen v létě 2003 vnitřní evaluací, která trvala do konce roku 2004, v září 2005
byla po nezbytné přípravě zahájena mezinárodní evaluace, ukončena byla v dubnu 2006.
Na základě komisi předložených dokladů a návštěv komise na mnoha pracovištích university
byla vypracována evaluační zpráva, kterou dostali členové VR k dispozici.
Celkové hodnocení je příznivé, byť s kritickými náměty do budoucna, inspirativní pro všechny
oblasti činnosti. Zpráva konstatuje vysoký stupeň informovanosti akademické obce.
Výběr z hodnocení a námětů:
 Revoluční změny v průběhu deseti let ...
 Komplexní hodnocení kvality ...
 Integrace vzdělávací a vědecké práce ...
 Studijní neúspěšnost ...
 Orientace na zahraniční ve výzkumných projektech ...
 Model řízení univerzity ...
 Profesionalizace administrativy ...
 Studentská organizace ...
 Změna jména univerzity ...
V diskusi vystoupil prof. M. Slavík s poznámkou, že pro přípravu české verze evaluační zprávy
je třeba se zaměřit na konzistentnost terminologie - souvisí i s překladem názvu ČZU do
angličtiny, kdy doslovný překlad University od Agriculture Prague je pro zahraničí mnohdy
zavádějící (Česká „rolnická“ univerzita v Praze). Prof. Brabenec konstatoval, že ustavení
studentské organizace je dlouhodobý problém, neboť se ukazuje, že většina studentů má
v průběhu studia jiné osobní priority.
Ad 3 – Členství v ELLS
ELLS - Euroleague for Life Sciences - je konsorcium předních evropských univerzit, využívající
Boloňského procesu ke zkvalitnění studia (mobility, JD/DD kurzy, letní školy) a v budoucnu
evropské výzkumné programy k intenzivnější spolupráci ve výzkumu. ELLS byla ustanovena v
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roce 2001 jako sdružení pěti evropských univerzit, které se zabývají výukou a vědeckovýzkumnou činností v oblasti zemědělských, lesnických a jim příbuzných vědních oborů pro
zvyšování kvality života.
Členy jsou Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala, Umea, Alnarp, Skara, Sweden
(SLU),
The Royal Veterinary and Agricultural University Copenhagen, Denmark (KVL),
Wageningen University and Research Centre Wageningen, The Netherlands (WUR),
University of Hohenheim Stuttgart, Germany (UHOH)
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (BOKU)
a novými členy od října 2005 jsou
Warsaw Agricultural University (SGGW) a
Česká zemědělská univerzita v Praze .
V čele Euroligy je Rada rektorů (Board of Rectors) s nejvyšší rozhodovací pravomocí, aktivity
ELLS jsou řízeny a prováděny Exekutivní komisí (Task Force), která má k dispozici následující
podpůrné týmy (Support Teams):
•
Oddělení mezinárodních vztahů členských univerzit (IRO)
•
Tým pro zabezpečování kvality (QA)
•
Tým pro informační a komunikační technologie (ICT).
Studentské asociace jednotlivých univerzit jsou zastoupeny mezinárodní Asociací ELSA,která se
účastní všech důležitých porad a rozhodovacích procedur. Jádrem aktivit ELLS je vytváření
společných mezinárodních magisterských kurzů vybraných disciplin nebo modulu, (Subject
Areas, SA) alespoň 3 univerzity jsou spojeny při zabezpečování výuky těchto následujících
akreditovaných studijních programů:
•
Animal Science
• Horticulture
•
Biostatitics/Bioinformatics
• ICT/GIS
•
Environmental Sciences
• Safety in the Food Chain
•
Forestry
V procesu přípravy a schvalování dalších oborů jsou
•
Organic Farming
•
Insect Ecology
•
Economics and Management
Poslední ze jmenovaných oborů je navrhován ČZU a měl by být schválen na plenární Konferenci
ELLS v říjnu 2006 ve Varšavě. Všechny stávající nově navržené společné kurzy jsou podrobeny
přísným podmínkám kvality (sledovány týmem QA). Dalším přínosem těchto společných kurzů
jsou k nim přidružené letní školy, jednoduché procedury výměny studentů, vzájemné uznávání
studijních programů a snadno přístupné informace. V současné době se jedná o prohloubení
společných Ph.D. programů, jako základu pro příští spolupráci ve výzkumu a grantové evropské
politice ELLS. V jednání jsou zejména oblasti "Safety in the Food Chain", "Forestry" a
"Environmental Sciences“.
Další podrobné informace o činnosti ELLS jsou obsaženy na webových stránkách :
http: //www.euroleague-study.org

Ad 4– Různé
Prorektorka doc. Tichá seznámila VR s návrhem změn ve Statutu CIGA:
- řešitelem může být pouze doktorand (souvisí s financováním z prostředků na specifický
výzkum), nikoli zaměstnanec,
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- bude zjednodušena procedura týkající se vyjádření děkanů k žádostem podaným z jejich fakult,
- externí člen Grantové komise CIGA může být jmenován z řad členů vědeckých rad ČZU.
Vědecká rada ČZU vzala předložené změny na vědomí, Statut CIGA bude předložen
Akademickému senátu ČZU na jeho červnovém zasedání.
Prorektor prof. Balík seznámil členy VR s přípravou oslav 100. výročí univerzity, které se budou
konat v září 2006.
Proběhnou setkání absolventů jednotlivých fakult v termínech 4.-8.9., 15.9.2006.
Dne 12.9. 2006 proběhne slavnostní zasedání vědecké rady ČZU v aule.
Ve dnech 13.-16.9. zároveň v rámci oslav proběhne ICA-konference.
Více informací je k dispozici na webové adrese http://100let.czu.cz
Prof. Hron srdečně pozval členy vědecké rady k účasti na slavnostní vědecké radě ke 100. výročí
ČZU, která se koná 12.9. 2006.
Prof. Hron rovněž pozval členy vědecké rady na přednášku, konanou 25.5. v aule na téma „Vize
dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU“ - přednášku připravuje VÚZE a Agrární
komora ČR.
Prof. Hron poděkoval všem členům VR za účast na jednání.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor ČZU v Praze
zapsala: Ing. Prázová
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