Ad LIDOVÉ NOVINY, 5. 6. 2017, Nadějný vědec opouští Česko
Dr. Michael Janus Bojdys přišel na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
v červenci 2014, a to zásluhou vedoucí katedry organické chemie prof. Jany Roithové,
nositelky grantu Evropské výzkumné rady (ERC), jejímž cílem bylo a stále je přivádět na
fakultu mladé, nadějné a úspěšné zahraniční pracovníky. Dr. M. J. Bojdys byl úspěšný
prakticky okamžitě, protože získal jak Juniorský grantový projekt od Grantové agentury
České republiky (GA ČR), tak prestižní projekt od ERC (podzim 2015). Přírodovědecká fakulta
UK si byla vědoma přínosu projektu, a proto s Dr. Bojdysem uzavřela dohodu o využívání
dosavadní fakultní instrumentace na sekci chemie a sekci geologie, a také dostal k dispozici
odpovídající laboratoře na katedře organické chemie. Poté, co se ukázala potřeba ještě další
volné laboratoře, která nebyla na fakultě k dispozici, uzavřel v roce 2016 děkan
Přírodovědecké fakulty písemnou dohodu s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie
(ÚOCHB) Akademie věd České republiky o poskytnutí další laboratoře pro potřeby výzkumné
činnosti Dr. Bojdyse, který od té chvíle mohl rozvíjet svůj výzkum jak na PřF, tak i na ÚOCHB.
Některá specializovaná měření byla realizována na zahraničních pracovištích, jako např.
v Německu a Anglii, podobně jako to dělají i jiní zaměstnanci PřF UK. Po nástupu nového
vedení fakulty vedla první cesta nového děkana prof. J. Zimy za prof. Janou Roithovou,
kterou děkan ujistil, že všechny uzavřené dohody s minulým vedením platí a nebudou
zpochybňovány, ani nijak omezovány a tyto dohody dodržovány byly a stále jsou. Vážný
problém pro Dr. M. J. Bojdyse nastal v okamžiku, kdy mu v únoru 2017 GA ČR zastavila
financování jeho juniorského grantu. Fakulta se ve spolupráci s řešitelem proti ukončení
grantu neúspěšně odvolala, na což reagoval dr. Bojdys otevřeným dopisem Grantové
agentuře ČR a posléze (6. 6. 2017) i na svém blogu.
Vedení fakulty si je plně vědomo nutnosti maximální podpory pro excelentní
badatele, a proto byla po nástupu nového vedení Přírodovědecké fakulty počátkem roku
2017 zřízena dvě nová oddělení - Oddělení projektového řízení a Právní oddělení. Obě nová
oddělení byla založena právě za účelem podpory získávání nových projektů, jejich správy a
udržitelnosti a pro zkvalitnění právních služeb spojených s poradenstvím, administrací
smluvních vztahů a veřejných zakázek. Všichni badatelé na fakultě se musí vypořádat se
složitým a někdy velmi byrokratickým prostředím české legislativy a nově zřízená oddělení
mají za cíl převzít část administrativy při správě mezinárodních projektů.
Právě
administrativní náročnost při správě projektu na dvou institucích, velké mimofakultní a
zahraniční aktivity a zmařený juniorský projekt byly zřejmě poslední ranou, která dr. Bojdyse
dovedla k rozhodnutí odejít z České republiky. Řečeno slovy prof. Michala Hocka z ÚOCHB a
PřF: „Michael dostal z Německa nabídku, která byla mnohem lepší než podmínky, které se

mu nabízely zde v Česku…“.
Přírodovědecká fakulta má stále zájem na tom, aby dokázala přivést perspektivní
pracovníky, ať již úspěšné zahraniční či české pracovníky a hodlá v tom pokračovat. Na
fakultě máme příklady úspěšně zapojených zahraničních vědců, byť zatím bez ERC grantu.
Pro Přírodovědeckou fakultu UK je úsilí o získávání a udržení excelentních badatelů a
talentů prioritou, a proto se snaží o modernizaci stávajících prostor i o budování nových
center. Příkladem je v roce 2016 otevřené biotechnologické centrum BIOCEV ve Vestci u
Prahy a připravovaná centra excelence Biocentrum a Globcentrum Kampusu Albertov. Jejich
vybudování umožní plnou konkurenceschopnost našich týmů s předními zahraničními
akademickými pracovišti.
8. 6. 2017

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan PřF Univerzity Karlovy

