
Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) 
v posledních dvou měsících zaznamenala něko-
lik změn ve vedení. Na konci července byl zvolen 
nový předseda ČAZV, kterým se stal RNDr. Jan 
Nedělník, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu píc-
ninářského, spol. s r. o. Z krátkodobého i dlouho-
dobého horizontu je jeho záměrem klást důraz na 
prezentaci ČAZV široké veřejnosti; zintenzivnit 
spolupráce s Ministerstvem zemědělství při for-
mulování strategických cílů, a to jak v obecné ro-
vině priorit, tak v rovině odborné. Dále přilákat 
mladší kolegy do jednotlivých odborů; zvýšit spo-
lupráci s praxí a v neposlední řadě vytvářet lepší 
podmínky pro práci redakčního týmu, jenž se sta-
rá o kontinuální vydávání 11 mezinárodně uznáva-
ných vědeckých časopisů (více informací na 
www.agriculturejournals.cz).

K 1. 9. 2017 byla jmenována ministrem země-
dělství Ing. Marianem Jurečkou do funkce tajem-
nice ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Uvedla, že 
v rámci její funkce je primárně nutné v procesní 
oblasti efektivně propojit aktivity se spolupra-
cujícími institucemi tak, aby docházelo k tokům 
znalostí, jejich předávání a šíření, a to i směrem 
k široké veřejnosti, a to zejména prostřednictvím 
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intenzivní marketingové komunikace. V rámci 
vědecké oblasti je nutné se orientovat na světové 
trendy vývoje vědy zahrnující aktualizaci koncep-
tu vydávání časopisů, jejich kodifikaci v souladu 
s parametry mezinárodních časopisů a zaměření 
se na aktuální problematiky zemědělské praxe. 

„Pouze podpora a šíření kvalitních, mezinárodních 
uznávaných výsledků vědy a výzkumu, vznikajících 
na základě podnětů praxe, zajistí ten správný trans-
fer inovací.“ 

Výše zmiňovaní zástupci vedení organizace 
však shodně dodávají, že se to však neobejde bez 
spolupráce kvalitních odborníků v rámci jednot-
livých odborů ČAZV, profesionálního redakčního 
týmu a týmu lidí v rámci sekretariátu ČAZV, kte-
rým patří za jejich dosavadní práci na podpoře 
zemědělské vědy a výzkumu velké díky. 
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