ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTAVU BIOLOGIE OBRATLOVCŮ, KONANÉHO 10. PROSINCE 2007
Přítomni: J. Bryja, L. Glosová, M. Homolka, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M.
Macholán, Z. Řehák, J. Zima
Omluven: J. Gaisler
Předseda Rady prof. Hubálek přivítal přítomné a zahájil jednání.
1. Informace ze setkání ředitelů a předsedů RP
Ředitel ústavu informoval o setkání ředitelů a předsedů RP, které se uskutečnilo v Praze
5.12.2007. Předseda AVČR informoval o záměru RVV „reorganizovat celou sféru vědy“ na
pokyn premiéra ČR, s termínem březen 2008. Dr. Rákosník informoval o rozpočtu AV ČR
připravovaného pro jednání Sněmu AV ČR, a Dr. Hrušák měl příspěvek o problémech
spojených se strukturálními fondy. Značná pozornost byla na setkání věnována metodice
hodnocení výzkumu praktikované RVV (společný dopis předsedovi AV ČR). Ředitel ÚBO
doporučil členům RP průběžně sledovat interní informace na internetových stránkách AV ČR.
2. Rozpočet
Dozorčí rada projednala rozpočet ústavu na poradě 7.12.2007. Ředitel ústavu dal kolovat
aktuální čerpání rozpočtu všem členům RP. Informoval přítomné, že nebyl schválen záměr o
stavební investiční akci velkého rozsahu budovy Květná 8. Dokončuje se pojištění vozidel,
nemovitostí a následně proběhne audit. Na začátku roku bude k dispozici rozpočet na rok
2008.
3. Poznatky z interního hodnocení
Radou ÚBO určená komise (H. Slabáková, P. Jurajda, Z. Hubálek) připravila interní
hodnocení vědeckých pracovníků za léta 2005-2007. Všichni členové RP dostali materiály
předem. Na poradě RP proběhla diskuse o interní evaluaci a jejím výstupu. RP se dohodla na
konkrétních opatřeních, které jednohlasně přijala.
Na úrovni jednotlivých pracovníků:
- Výsledky hodnocení důsledně zohlednit při rozdělení odměn za rok 2007.
- Kmenovým pracovníkům, kteří se v hodnocení podle bodování RVV i podle impakt
faktorů a citační analýzy dle WoS umístili ve skupině A, zvýšit mzdu v rámci
příslušné tarifní třídy od příštího roku o 10%.
- Kmenovým pracovníkům, kteří se v hodnocení podle bodování RVV i podle impakt
faktorů a citační analýzy dle WoS umístili ve skupině C, snížit mzdu od příštího roku
o 10% v rámci příslušné tarifní třídy o 10%.
- Kmenovým pracovníkům, kteří se v hodnocení podle bodování RVV i podle impakt
faktorů a citační analýzy dle WoS umístili ve skupině C, při nejbližší atestaci, bude-li
úspěšná, nabídnout smlouvu na dobu kratší než 5 let . Pokud nedojde k viditelnému
zlepšení výstupů v následujícím období, uvažovat po této době o ukončení pracovní
smlouvy.
Na úrovni oddělení:
- Výsledky zohlednit při stanovení pořadí na nákup investičních přístrojů.
- K výsledkům přihlédnout při rozdělování neinvestičních prostředků z Fondu rozvoje
majetku a případných úspor institucionálních prostředků a dále při alokaci kapacit
technických pracovníků.
RP se bude zabývat interním hodnocením periodicky.

4. Podané výzkumné projekty
Projekty J. Halouzky, M. Honzy, P. Hájkové, J. Piálka a J. Bryji byly schváleny členy RP
metodou elektronických konferencí. Předseda RP navrhl upravit systém projednávání projektů
RP. RP svěří projednávání projektů řediteli ústavu, který v případě závažnějších problémů
předá projekt členům RP k projednání a vyjádření. Tento postup byl členy RP po diskusi
odsouhlasen. Pro navrhovatele zůstává povinností předložit projekt řediteli ÚBO 5 dní před
termínem jeho odevzdání na agenturu.
5. Různé
- Ředitel ústavu požádal členy RP, aby se co nejdříve vyjádřili k Pracovnímu řádu, který jim
bude rozeslán.
- RP odhlasovala změny a úpravy Atestačního řádu.
- Se členy RP bude uzavřena dohoda o provedení práce.

zapsala: L. Glosová

předseda Rady: Z. Hubálek

