Eva Zažímalová zvolena novou předsedkyní
Akademie věd České republiky
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě UK, aspiranturu ukončila v oboru biologie – fyziologie rostlin. Od r. 1983 pracuje
v Ústavu experimentální botaniky AV ČR,
působila i na PřF UK, od r. 2012 je zaměstnána také v Biologickém centru AV ČR.
V letech 2004–16 vedla v ÚEB AV ČR Laboratoř hormonálních regulací u rostlin,
v letech 2007–12 zastávala funkci ředitelky
ústavu. Počínaje r. 2013 je členkou Akademické rady AV ČR, v níž je mimo jiné pově-

řena agendou hodnocení vědecké a odborné činnosti pracovišť AV ČR. Zabývá se výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem a molekulárními mechanismy
působení a transportu v rostlinných buňkách. Je autorkou nebo spoluautorkou více
než 50 původních vědeckých prací, editorkou monografií i autorkou kapitol v odborných monografiích. Rozhovor s E. Zažímalovou a výňatek z jejího programového
prohlášení najdete v příštím čísle Živy.
Více na www.avcr.cz
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Zpráva o realizaci
Strategie AV21
za období let 2015–16

Zlatá medaile Slovenské akademie věd
pro Jiřího Drahoše

Vlajková loď Akademie věd ČR v posledních dvou letech, projekt Strategie AV21,
který pomocí interdisciplinárního výzkumu poskytuje výstupy pro průmysl i pro
veřejnost a státní správu, má za sebou první vážné hodnocení. Nakolik se doposud
daří naplňovat slogan Špičkový výzkum
ve veřejném zájmu, se můžete přesvědčit
v nové publikaci AV ČR, která shrnuje dosavadní dění, úspěchy a výstupy jednotlivých výzkumných programů.
Viktor Černoch
Odbor akademických médií
SSČ AV ČR, v. v. i.
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Předseda Akademie věd České republiky
prof. Jiří Drahoš převzal z rukou předsedy Slovenské akademie věd prof. Pavla
Šajgalíka v pátek 13. ledna 2017 nejvyšší
slovenské akademické ocenění – Zlatou
medaili SAV. Je udělována vynikajícím
slovenským i zahraničním odborníkům za
mimořádné zásluhy o SAV a rozvoj vědy
a kultury na Slovensku. Jiří Drahoš patří
k nejvýznamnějším osobnostem v České
republice s širokým přesahem do zahraničí.
Rozhodujícím způsobem ovlivnil v celosvětovém měřítku vědecké bádání v oblasti
vícefázových reaktorů. Mimo jiné je autorem více než 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, spoluautorem 11 zahraničních a 10 domácích
patentů. Výrazně se zasloužil o úzkou a podnětnou spolupráci AV ČR a SAV.

1 Společný snímek předsedů
Akademie věd ČR a Slovenské akademie
věd Jiřího Drahoše a Pavla Šajgalíka
při slavnostním předání Zlaté medaile
SAV. Foto V. Šimíček

Vzhledem k této spolupráci největších
neuniverzitních vědeckých institucí obou
republik, osobní inspiraci a vzájemné podpoře Vědecká rada SAV udělila Jiřímu Drahošovi Zlatou medaili SAV.
Ve svém poděkování J. Drahoš zdůraznil symboliku ocenění a úspěšnou společnou práci obou Akademií věd.
Na základě textu Stano Ščepána,
Slovenská akademie věd, ve spolupráci
s Odborem mediální komunikace
Kanceláře Akademie věd ČR
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