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Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) proběhlo v létě 2012 unikátní hodnocení všech
vědeckých týmů se zapojením desetičlenného Mezinárodní poradního sboru ústavu (International Advisory Board, IAB). Při
něm obhajovalo své pozice více než dvacet vedoucích vědeckých týmů, kteří tyto pozice získali před šesti lety v otevřeném
mezinárodním konkursu (mezi téměř padesáti uchazeči). Výsledky tohoto hodnocení využilo vedení ústavu k utlumení
výzkumných programů méně úspěšných týmů a následnému vypsání konkursů na vedoucí týmů nových.
Hodnocení probíhalo téměř výhradně v režii zahraničních odborníků z IAB a s využitím posudků od vysoce
erudovaných zahraničních expertů (vždy alespoň jeden z USA a jeden ze západní Evropy). Ve dnech 16.-17. července se
pak uskutečnila konference za účasti všech členů IAB, kde po presentacích vedoucích týmů a velmi ostré diskusi IAB
předal vedení ústavu svá doporučení.
Jedním ze závěrů bylo potvrzení vysoké kvality většiny vědeckých týmů. Zároveň však IAB podal návrhy na
rozpuštění tří z nich a návrh na nové hodnocení některých dalších za 2 až 3 roky (tedy podmínečné pokračování činnosti).
Dále bylo v některých případech navrženo snížení podpory a redukce velikosti týmu.
Uvolněné prostředky a pracovní prostor po utlumovaných a rušených týmech umožnily vyhlášení konkursů na
nové, zejména juniorské týmy. Jeden takový konkurs proběhl již v prosinci minulého roku, kde byli z přibližně desítky
uchazečů vybráni dva noví vedoucí juniorských vědeckých týmů v oblasti biochemie, vracející se z dlouhodobých stáží na
universitě v Cambridge nebo na NIH ve Washingtonu. Další konkurs na dvě pozice vedoucího juniorského týmu v oboru
organické chemie probíhá právě v těchto dnech, opět ve spolupráci s IAB. Do tohoto konkursu se přihlásilo 21 kandidátů
z různých částí světa, z nichž sedm nejlepších bylo po předběžném výběru IAB a vedením ústavu pozváno k pohovoru na
ÚOCHB. Tyto pohovory proběhnou v pátek 7. prosince. Dva vítězové konkursu budou mít zajištěný skvělý start nezávislé
vědecké kariéry, neboť od ústavu dostanou jak finanční prostředky na zařízení laboratoře (tzv. „start-up money“), tak
mzdový fond, který garantuje slušné ocenění vedoucího i jeho 3-5 spolupracovníků na příštích pět let.
Vedení ústavu chce využít současných příznivých podmínek pro dokončení přeměny ÚOCHB ve špičkovou
vědeckou instituci. Předseda IAB, Dr. Alex Wlodawer z Národního ústavu pro výzkum rakoviny v USA, který se osobně
konkursního řízení účastní, k tomu říká: „Proces, jakým ÚOCHB vybírá své vedoucí pracovníky a hodnotí jejich výkonnost,
je ve střední Evropě unikátní a lze ho srovnat s postupy na nejlepších výzkumných institucích na světě, jako je Max-PlanckGesellschaft v Německu nebo National Institutes of Health (NIH) a Howard Hughes Medical Institute v USA.“
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