prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Narozena v roce 1955 v Praze. Vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost CSc. získala v oboru biologie (fyziologie
rostlin) na Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Od roku 1983 pracuje jako vědecká
pracovnice v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (dříve ČSAV, nyní Akademie věd
České republiky, dále AV ČR). V letech 2001–2012 působila v rámci vedlejšího
pracovního poměru na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na
základě předcházející dlouhodobé spolupráce je od roku 2012 zaměstnána na
částečný pracovní úvazek také v Biologickém centru AV ČR.
Na Univerzitě Karlově se v roce 2004 habilitovala v oboru Anatomie a fyziologie
rostlin a v roce 2013 byla na návrh Univerzity Karlovy jmenována profesorkou
anatomie a fyziologie rostlin.
Od roku 2004 vede v Ústavu experimentální botaniky AV ČR Laboratoř hormonálních
regulací u rostlin. V letech 2003–2007 působila jako zástupkyně ředitelky Ústavu
experimentální botaniky AV ČR a v letech 2007–2012 zastávala funkci ředitelky
tohoto ústavu. V roce 2012 byla členkou Rady instituce Biologického centra AV ČR.
Od roku 2013 je členkou Akademické rady AV ČR, kde je mj. pověřena agendou
hodnocení vědecké a odborné činnosti pracovišť AV ČR.
Eva Zažímalová se zabývá výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem
a molekulárními mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách. Byla a je
řešitelkou mnoha projektů tuzemských i zahraničních a podstatnou měrou se podílela na
organizaci řady mezinárodních vědeckých symposií. Je autorkou nebo spoluautorkou více
než 50 původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných mezinárodních
odborných časopisech včetně Science, Nature, Cell, PNAS apod., editorkou monografií
i autorkou kapitol v odborných monografiích. Její práce byly citovány podle WoS (bez
autocitací) více než 2800×, h-index = 24.
Je členkou oborových rad doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je též
členkou Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vědecké
rady Univerzity Palackého v Olomouci. Je členkou, resp. místopředsedkyní panelu 501
Grantové agentury České republiky. Opakovaně působí jako členka panelu Life Sciences pro
FP7 – Marie Curie Fellowships a Horizon 2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual
Fellowships a jako členka panelu LS3 v Evropské výzkumné radě - ERC (Starting Grants).
V letech 2011–2012 působila jako členka Koordinační rady expertů pro národní priority
výzkumu České republiky (Priority 2030), ustavené Radou pro výzkum, vývoj a inovace
a v roce 2015 byla vicepremiérem pro vědu jmenována členkou Komise pro hodnocení
výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a
inovace.
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