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Pravidla přijímání nových členů do odborů ČAZV 

 titul Ph.D.; 

 minimální doba praxe v oboru či ve vědě a výzkumu 5 let; 

 u osvědčených praktiků v daném oboru a dlouholetých pracovníků výzkumu v rámci 

oboru není podmínkou titul Ph.D.;  

 publikační činnost; 

 nenulový h-index výhodou.  

 

Požadované dokumenty od nových členů do odborů ČAZV 

 strukturovaný profesní životopis;  

 přehled publikační činnosti; 

 vyplnění přihlášky (viz www.cazv.cz, Dokumenty, Přihláška do ČAZV). 

 

Proč se stát členem ČAZV 

 možnost rozšířit odbornou vědeckou komunitu mající zájem o vědu, výzkum a vzdělávání 

v zemědělství, 

 možnost participovat na přípravě, tvorbě i vyhodnocování zemědělských programů 

(NAZV); 

 sdílet znalosti a zkušenosti se členy ČAZV nejen v rámci svých odborů; 

 získávat aktuální informace o výsledcích a aktuálních dění v zemědělském výzkumu; 

 spolupracovat na tuzemských i zahraničních výzkumných projektech; 

 získat či rozvíjet mezinárodní kontakty; 

 podporovat transfer výsledků výzkumů do praxe; 

 publikovat své výsledky ve vědeckých časopisech vydávaných ČAZV; 

 podporovat odborný růst v rámci habilitačního řízení a jmenování profesorem díky svému 

členství v uznávaných vědeckých institucích, mezi které patří i ČAZV. 

 

 

Okomentoval(a): [p1]: Domnívám se, že ČAZV by měla 

mít zájem i o mladé vědecké pracovníky a neodrazovat je ve 

vědě. Osobně např. já i mí kolegové z ročníku/z různých 

fakult máme 9 let praxe ve vědě a výzkumu a mezi námi jsou 

i takoví, kteří mají výsledky, mají zájem se od září 2017 do 

jednotlivých odborů ČAZV přihlásit, ale nesplňují léta (např. 

o 1 rok). 

Okomentoval(a): [p2]: Uvedená kritéria na webových 

stránkách: 

etický kodex – není v zápisu uvedeno, ČAZV nemá etický 

kodex pro členy odborů ČAZV ani Rady, Předsednictva, 

redakčních rad atd. ČAZV má pouze etický kodex 

„zaměstnanců ČAZV“ a tam nejsou téměř žádné body, které 

by se na nové členy odborů ČAZV hodily. Mé doporučení – 

nedávat. Lze předpokládat, že absolvent Ph.D. studia se umí 

chovat slušně a je reprezentativní.  

mladší vědečtí pracovníci s krátkou praxí by měli být před 

přijetím zapojeni do práce v komisích odboru  - bohužel 

termín „mladší vědečtí pracovníci“ neexistuje, je pouze 

pojem „mladí vědečtí pracovníci“ a to jsou lidé do 35 let, ale i 

tito mají s podmínkou „Ph.D.“ splněno minimálně 5 let praxe 

ve vědě a výzkumu 

Okomentoval(a): [p3]: Maximální délka studia Ph.D. je 

dle § 47 Vysokoškolského zákona 4 roky (bez přerušení). 

Tento člověk, aby nyní získal Ph.D., musí mít povinnou roční 

publikační činnost ve vědeckých časopisech Jimp, Jsc, což je 

již podmínka vědecké práce. Tito lidé jsou zapojeni do 

výzkumů a publikační činnosti. Je nutné přilákat i mladé 

vědecké pracovníky, je vhodné mít v rámci odborů 

zastoupeny všechny věkové kategorie (kvůli kontinuitě).  

http://www.cazv.cz/

