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Ve stávajícím prostředí byla FROV JU úspěšná

ale prostředí se mění, nastává:

1) Nový způsob akreditace

2) Nový způsob hodnocení výzkumu

3) Končí institucionální podpora z programu NPU I a je velmi pravděpodobné, že neuspějeme v 
programu OP VVV Excelentní výzkum

a také jsme se příliš rozjeli:

1) Budovali jsme zbytečně pracoviště v Českých Budějovicích, především na Husově ulici

2) Přílišnou geografickou rozmáchlost kritizoval i mezinárodní poradní orgán

a už nejsme převážně rybáři

1) V evropském profilujícím programu Aquaexcel jsme zastoupeni rovnocenně svou 
„inženýrskou“ a „rybářskou“ odborností.

2) V programu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, tedy spolupráce se středním nebo 
velkým podnikem, jsme schopni připravit jen chemický projekt.



Nový způsob akreditace

Nařízení vlády č. 275_2016 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství uvádí pro oblast 
vzdělávání: 

Zemědělství:

obory

j) Rybářství, biotechnologie a šlechtění a

l) Agroekologie

a

Biologie (tuto oblast vzdělávání bude akreditovat Jihočeská univerzita):

obory

l) Ekologie a ochrana prostředí a 

m) Inženýrská ekologie, 

V zemědělství nás ohrožuje nízká kvalita ZF JU. O oblast vzdělávání zemědělství nemá smysl 
usilovat. Pro JU by bylo logické, abychom se připojili k akreditaci oblasti vzdělávání Biologie, 
máme srovnatelnou výkonnost s PřF JU. Navrhuji podat akreditaci oboru Rybářství samostatně 
a připojit se k akreditaci oblasti vzdělávání Biologie 



Nový způsob hodnocení výzkumu

Formulace v Metodice 17+ jsou velmi vágní. Jediné, co víme, je, že 

a) hodnotit se bude celá univerzita a 

b) hodnocení bude velmi subjektivní

Ještě budeme na nejistoty kafemlejnku vzpomínat. 

Významným prvkem, který bude posuzován, bude systém vnitřního hodnocení výzkumu. Ten 
bude třeba i pro akreditace:

1) Máme náš mezinárodní poradní sbor. Budeme vytvářet ještě něco jiného? Proč? 

2) Pokud má mít takový orgán smysl, musíme se jeho doporučeními řídit. Vzpomeňte si, co řekli: 
Příliš mnoho geograficky vzdálených pracovišť, málo publikací na vědce.

3) Výzkumný profil a profil vzdělávání musí být provázány, pokud bude na obojí jedna rada, 
bude to zajištěno. I ekonomicky to dává smysl. 



a) hodnotit se bude celá univerzita – z každé fakulty budou vybrány jen nejlepší články z let 
2014-2018 



Fisheries

Siddique, MAM., Pšenička, M., Cosson, J., 
Dzyuba, B., Rodina, M., Golpour Dehsari, A., 
Linhart, O. 2016. Egg stickiness in artificial

reproduction of sturgeon: an overview. 
Reviews in Aquaculture 8: 18-29. 



Fisheries

Dadras, H., Hayatbakhsh, M. R., Shelton, W. 
L., Golpour, A., 2016. Effects of dietary

administration of Rose hip and Safflower on 
growth performance, haematological, 

biochemical parameters and innate immune
response of Beluga, Huso huso (Linnaeus, 

1758). Fish & Shellfish Immunology 59: 109-
114.



Analytical chemistry

Urban, J., Afseth, N.K., Štys, D., 2014. 
Fundamental definitions and confusions in 

mass spectrometry about mass assignment, 
centroiding and resolution. Trends in 

Analytical Chemistry 53: 126–136.



Microscopy

Rychtáriková R., Náhlík T., Shi K., Malakhova 
D., Macháček P., Smaha R., Urban J., Štys D.: 

Super-Resolved 3-D Imaging of Live Cells’ 
Organelles from Bright-Field Photon 

Transmission Micrographs, Ultramicroscopy 
(2017), in press doi: 

10.1016/j.ultramic.2017.03.018



a) hodnotit se bude celá univerzita – z každé fakulty budou vybrány jen nejlepší články z let 
2014-2018

b)



Plant Science

Kana, R., Kotabova, E., Lukes, M., Papacek, 
S., Matonoha, C., Liu, L.N., Prasil, O., 

Mullineaus, C.W., 2014. Phycobilisome
Mobility and Its Role in the Regulation of 

Light Harvesting in Red Algae. Plant 
Physiology 165 (4): 1618–1631. 



Nový způsob hodnocení výzkumu

Formulace v Metodice 17+ jsou velmi vágní. Jediné, co víme, je, že 

a) hodnotit se bude celá univerzita a 

b) hodnocení bude velmi subjektivní

Ještě budeme na nejistoty kafemlejnku vzpomínat. 

Významným prvkem, který bude posuzován, bude systém vnitřního hodnocení výzkumu. Ten 
bude třeba i pro akreditace:

1) Máme náš mezinárodní poradní sbor. Budeme vytvářet ještě něco jiného? Proč? 

2) Pokud má mít takový orgán smysl, musíme se jeho doporučeními řídit. Vzpomeňte si, co řekli: 
Příliš mnoho geograficky vzdálených pracovišť, málo publikací na vědce.

3) Výzkumný profil a profil vzdělávání musí být provázány, pokud bude na obojí jedna rada, 
bude to zajištěno. I ekonomicky to dává smysl. 



Končící institucionální podpora z programu NPU I znamená pokles institucionální podpory 
o 30% 

a) Nepodali jsme projekt do soutěže OP VVV Excelentní týmy

b) Náš celofakultní projekt v soutěži OP VVV Excelentní výzkum příliš neuspěl. To je velká 
chyba, protože MŠMT se těmito výsledky může řídit při dalších hodnoceních.

c) Musíme tedy podat vynikající projekty v soutěžích OP VVV Předaplikační výzkum a 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Tyto projekty nesmí být „abychom se všichni 
uživili“, ale musí být jen pro ty nejlepší. Nový děkan podávání projektů nebude moci 
ovlivnit, ale ponese důsledky.

d) Projekt OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce jsme zjevně schopni předložit jen 
jeden. To znamená, že jen jedna, a to dnes malá, část FROV má skutečně významnou 
průmyslovou spolupráci. 

e) Bez ohledu na výsledky v OP VVV, nebo právě v důsledku neúspěchu v těchto projektech, 
bude třeba ušetřit asi 30% rozpočtu. Toho lze snadno dosáhnout (i) opuštěním Českých 
Budějovic a (ii) větším propojením výuky a výzkumu, využitím práce studentů.

Nebude to snadné, ale mám plán, jak přežít a mít se dobře.



Co je mým plánem – konkrétní kroky:

Blok I – ekonomická konsolidace:

Blok II – odborná profilace



Co je mým plánem – konkrétní kroky:

Blok I – ekonomická konsolidace:

1) Opuštění pracoviště v Českých Budějovicích, především na Husově třídě, ale s výhodou i na 
Čtyřech Dvorech. Přílišnou geografickou rozmáchlost kritizoval i mezinárodní poradní orgán.

2) Revize administrativních nákladů 

3) Souběh financování výzkumu a výuky.

a) Větší propojení mezi strukturou fakulty a výukou, lepší výběr studentů (viz Blok II)

b) Spolupráce s praxí při profilaci studia v návaznosti na náš vlastní skutečný odborný profil (viz 
Blok II). 

c) Spolupráce se SOŠ a VOŠ, porovnání obsahu základních předmětů abychom se neduplikovali. 
Brát především průmyslováky, gymnazisté ať jdou napřed na VOŠ nebo na jiný obor.  Dojít 
si pro ty průmyslováky, spolupracovat s průmyslovkami, pomoci jim s akreditacemi VOŠ. 

d) Zapojení výzkumníků do výuky – bude přirozené, pokud bude výuka navazovat na 
průmyslovkové znalosti, výzkumníci si tam „dojdou pro nové laboranty.“ 



Co je mým plánem – konkrétní kroky:

Blok II – odborná profilace:

1) Být tím , čím jsme, a ne tím, co si myslíme, že jsme. V evropském profilujícím programu 
Aquaexcel jsme zastoupeni rovnocenně svou „inženýrskou“ a „rybářskou“ odborností. 
Program dlouhodobá mezisektorová spolupráce jsme schopni připravit především v 
analytické chemii. Už dnes nejsme převážně rybáři. Čím dříve si to přiznáme, tím dříve 
získáme důvěru ekonomicky relevantních podniků, zejména ve vodohospodářské oblasti.

2) Zapojení studentů Bc. a Mgr. studia do výzkumu pomocí čtyřtýdenních semestrálních 
projektů (30% kreditů). Tím získáme ročně odhadem 560 týdnů práce ročně za níž nebudeme 
muset platit. Studenti to ocení, jsou to už vesměs hotoví laboranti nebo technici, sedět v 
posluchárně je nebaví. Bude to náš profil studia, který nás odliší od jiných. 

3) Tenure track system – zavedení asi 24 profesorských pozic ve věku 45-70let, kdy dotyčný 
bude muset zajišťovat též jednu základní přednášku. Cca 10 let před dosažením 70 let výběr 
následníka. Tedy na celé fakultě asi 30 nezávislých výzkumných směrů, které pokryjí 
jednotlivé oblasti výuky. 

4) Zavedení komory profesorů v senátu rozdělením komory akademických pracovníků. 
Profesoři/vedoucí laboratoří musí nést zodpovědnost za vědecký profil fakulty i za výuku.



Nebojme se zachránit se, 
lepší bude vyhrát.



Děkuji Vám za pozornost


