
Ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera 

za významný přínos k výzkumu biologie obratlovců 

 

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (14. 8. 1952 – 26. 3. 2019) byl jedním z nejvýznamnějších českých 

zoologů, který se věnoval mnoha aspektům biodiverzity živočichů, zejména systematice, biogeografii 

a fylogenezi savců a dalších obratlovců a rovněž ochranářské biologii. Dvě volební období působil na 

pozici ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO), poté rovněž jako člen Akademické rady AV 

ČR, kde se z titulu své funkce významně podílel na tvorbě nového vysokoškolského zákona, a v 

neposlední řadě byl i dlouholetým šéfredaktorem mezinárodního časopisu Folia Zoologica. 

Prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (3. 7. 1934 - 17. 7. 2014) byl významný český zoolog, mimo jiné jeden 

ze zakladatelů výzkumu netopýrů ve střední Evropě. Po studiích na Univerzitě Karlově v Praze 

přesídlil do Brna, kde v roce 1961 obhájil disertaci v tehdejší Laboratoři pro výzkum obratlovců ČSAV 

(předchůdce dnešního ÚBO). Většina jeho následné kariéry je pak spojena s dnešní Masarykovou 

univerzitou, kde se zabýval výzkumem ekologie savců a kde po několik desetiletí přednášel zoologii 

obratlovců. Je autorem mnoha vědeckých publikací, učebních textů a popularizačních knih, mimo jiné 

i oceňované učebnice Zoologie obratlovců (od 2. vydání je pak spoluautorem J. Zima).  

Na jejich počest bude Ústav biologie obratlovců AV ČR udělovat Ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera za 

významný přínos k výzkumu biologie obratlovců. Cena Jana Zimy (Jan Zima Award for brilliant 

researchers in vertebrate biology at start of their career) bude udělována mladým vědeckým 

pracovníkům v kategorii "junior researcher" (max. 10 let od obhájení Ph.D.) a bude reflektovat 

výjimečný objev, vysoce kvalitní PhD práci, založení nového perspektivního směru bádání atd. Cena 

Jiřího Gaislera (Jiří Gaisler Award for academic excellence in vertebrate biology) bude udělována v 

kategorii "senior researcher", kde bude ohodnocen dlouholetý příspěvek k poznání určité oblasti 

biologie obratlovců, včetně například výchovy studentů, rozvoje mezinárodní spolupráce, 

popularizace vědy atd. Ceny budou předávány při příležitosti konání konference Zoologické dny, kde 

je ÚBO hlavním organizátorem již více než 50 let.  


