
Zápis 

ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích dne 6.3.2013 
 

 

Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU 

Plzeň), prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK 

Praha), prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. 

(VŠCHT Praha), prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., doc. Ing. 

Miroslav Oborník, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., RNDr. Milan Předota, Ph.D. 

(všichni PřF JU), doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU), prof. Ing. Hana 

Šantrůčková, CSc., prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. 

(všichni PřF JU). 

 

Omluveni: prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU), doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK 

Praha), prof. RNDr. Karel Prach (PřF JU), CSc., doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (PřF UK Praha), 

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno a PřF UK Praha), prof. RNDr. Jana 

Zvárová, DrSc. (ÚI AV ČR, v.v.i., Praha). 

 

Hosté: Dopolední část jednání: oponenti habilitační práce dr. Doležala univ. prof. Dr. Georg 

Gratzer (Universität für Bodenkultur Wien), doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK Praha) 

a doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (FLD ČZU Praha, současně člen habilitační komise) 

Odpolední část jednání: členové jmenovací komise pro profesorské řízení doc. Masojídka: 

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. (PřF UP Olomouc), prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JU) - 

předseda 

+ další hosté dle prezenčních listin. 

 

Program: 

 

1) 10:00 Zahájení, schválení programu 

2) 10:05 veřejné jednání - habilitační řízení Mgr. Jiřího Doležala, Ph.D. 

 

12:15 až 13:00 přestávka 

 

3) 13:00 veřejné jednání - profesorské řízení doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc. 

 

Neveřejné jednání 

 

4) Projednání dalších habilitačních a profesorských řízení 

5) Schválení členů Oborové rady doktorského programu Biofyzika 

6) Schválení členů komisí pro státní zkoušky a školitelů pro doktorské studium 

7) Projednání prodloužení akreditace bakalářského studia „Aplikovaná informatika“ 

8) Různé 

 

 

1) Zahájení a schválení programu 

 

Děkan prof. Vácha zahájil jednání, uvítal členy vědecké rady (VR) a seznámil s 

programem jednání VR. Program byl členy VR jednomyslně schválen. Děkan konstatoval, že 

vědecká rada je usnášeníschopná.  
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2) Habilitační řízení Mgr. Jiřího Doležala, Ph.D. v oboru Ekologie 

 

 Prof. Vácha zahájil projednání habilitačního řízení Mgr. Jiřího Doležala, Ph.D. v oboru 

Ekologie a pověřil jeho řízením proděkana pro vědu M. Předotu. 

 Proděkan poté předal slovo předsedovi habilitační komise, prof. Brandlovi, jenž představil 

uchazeče a seznámil přítomné s jeho profesním životopisem.  

 Poté prof. Brandl seznámil přítomné s činností habilitační komise, kterou tvořili:  

 prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc – předseda (PřF JU),  

 prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha),  

 prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (PřF MU Brno),  

 doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. (FŽP ČZU Praha),  

 doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (FLD ČZU Praha). 

 Oponenty habilitační práce byli jmenováni:  

 univ. prof. Dr. Georg Gratzer (Universität für Bodenkultur Wien),  

 doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (PřF UK Praha),  

 doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (FLD ČZU Praha). 

Prof. Brandl dále přednesl Usnesení habilitační komise. Komise posoudila všechny 

náležitosti a předložené dokumenty a konstatuje, že všechny podmínky nutné pro habilitační 

řízení byly splněny. Po prostudování všech podkladů, zvážení všech komisi známých 

skutečností a na základě oponentských posudků komise všemi 5 hlasy doporučuje 

jmenování Mgr. Jiřího Doležala, Ph.D. docentem v oboru Ekologie.  

 

Proděkan vyzval dr. Doležala k přednesení habilitační přednášky na téma „Plant 

responses to climate and land-use changes: from individual life history traits to diversity 

patterns“. Ve své přednášce se věnoval zejména výsledkům dlouhodobého monitorování 

klimatických změn a rozšíření vegetace na mnoha světových lokalitách (Střední Evropa, 

Kamčatka, Jižní Korea, Japonsko, Španělsko, Finsko, Himaláje), se zaměřením především na 

lesní společenstva. Přednáška, stejně jako celé řízení, byla vzhledem k účasti zahraničního 

oponenta přednesena v angličtině. 

Proděkan vyzval k přednesení oponentských posudků. Se svým posudkem seznámili 

přítomné postupně prof. Georg Gratzer, doc. Miroslav Svoboda a doc. Petr Sklenář. Prof. 

Gratzer komentoval mnoho aspektů habilitantovy vědecké práce, celkově ji velmi vysoce 

hodnotil, ale současně položil řadu dotazů spojených s obsahem habilitační práce a přednášky. 

Dr. Doležal všechny dotazy podrobně a uspokojivě zodpověděl. Obdobně proběhlo 

vystoupení doc. Svobody a následná diskuse. V diskusi s doc. Sklenářem došlo k drobným 

nejasnostem ohledně položených otázek, které se následně vyjasnily. Celkově na poznámky a 

dotazy oponentů odpovídal habilitant ke spokojenosti oponentů. 

Proděkan vyzval plénum k dotazům a diskusi. Do diskuse se zapojili doc. Sedláček, prof. 

Šantrůčková a prof. Grubhoffer. Jejich dotazy dr. Doležal také uspokojivě zodpověděl.  

 

Proděkan ukončil rozpravu, ukončil veřejnou část jednání a požádal předsedu habilitační 

komise prof. Brandla, aby seznámil přítomné s hodnocením pedagogické přednášky 

„Reakce rostlin na klimatické změny: od individuálních vlastností přes stanovištní 

adaptace ke změnám diverzity společenstev“, kterou uchazeč přednesl 28. 2. 2013 na 

Katedře botaniky za přítomnosti 2 členů VR včetně předsedy habilitační komise. Přednáška 

byla hodnocena velmi pozitivně a uchazeč získal podle hodnotících dotazníků pro tento typ 

přednášky (z 10 možných bodů) 7 bodů (zástupce vědecké rady PřF); 7,2 bodu (zástupce 

habilitační komise); 8,3 bodu (průměr hodnocení přítomných pedagogů a doktorandů). 

V následné krátké diskusi se přítomní pozitivně vyslovili k vědecké práci i 

pedagogickému působení habilitanta.  
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Následně proděkan požádal prof. Horáka a doc. Sedláčka, aby se ujali funkce skrutátorů, 

jmenovaní souhlasili. Poté VR přikročila k hlasování o výsledku řízení. Hlasování bylo 

přítomno 15 členů VR, o hlasování byl pořízen zvláštní zápis.   

 

Závěr habilitačního řízení: podle výsledků hlasování vědecká rada ukládá děkanovi 

PřF JU podat rektorovi JU návrh na jmenování Mgr. Jiřího Doležala, Ph.D. docentem 

v oboru Ekologie. 

 

Děkan vyhlásil výsledek habilitačního řízení a ukončil tuto část jednání VR. 

 

 

3) Profesorské řízení doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc. v oboru Molekulární a 

buněčná biologie a a genetika 

 

Prof. Vácha zahájil projednání profesorského řízení doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc. 

v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Děkan předal slovo předsedovi 

jmenovací komise, prof. Lukešovi, jenž živě a neformálně představil uchazeče a seznámil 

přítomné s jeho profesním životopisem. Vyzdvihl zejména jeho četné zahraniční pobyty 

včetně pobytů na prestižních pracovištích, citovanost a h-index, jakož i školitelství mj. 

vynikajícího absolventa doktorského studia dr. Michala Koblížka. Pozastavil se nad propadem 

publikační aktivity mezi lety 2005-2009. 

Prof. Lukeš seznámil přítomné s činností jmenovací komise, která pracovala ve složení: 

Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc - předseda (PřF JU a BC AV ČR v Č. Budějovicích),  

Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. (PřF UP v Olomouci),   

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (PřF UP v Olomouci),  

Prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. (PřF JU a BC AV ČR v Č. Budějovicích),  

RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK v Praze) 

V tajném hlasování členů hodnotící komise bylo schváleno navrhnout Vědecké radě 

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jmenování doc. RNDr. 

Jiřího Masojídka, CSc. profesorem pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika, a 

to počtem 5 hlasujících, z toho 3 hlasy kladnými, 1 hlasem záporným a 1 hlasující se zdržel 

hlasování. 

 

Děkan vyzval doc. Masojídka k přednesení profesorské přednášky na téma Fotochemické 

aktivity jako ukazatel fyziologického stavu mikrořas.  

Úvod přednášky byl věnován podstatě a souvislostem dějů ve fotosyntéze s kultivací 

mikrořas. Druhá část přednášky se zabývala monitorováním fotochemických aktivit s cílem 

hledat porovnávací metody pro posouzení fyziologického stavu a optimalizaci růstu 

v masových kulturách mikrořas. V poslední části přednášky se uchazeč zaměřil na využití 

těchto výzkumů v řasových biotechnologiích včetně hledání nových zdrojů biopaliv. Doc. 

Masojídek seznámil i s řešenými projekty věnovanými této problematice a zmínil kurz 

Biotechnologie, jehož důležitou součástí jsou i řasové biotechnologie. Celou přednáškou se 

nesla skutečnost, že základní i aplikovaný výzkum mikrořas patří ke stěžejním tématům 

výzkumu Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Třeboni již více než 50 let. 

 

Děkan otevřel diskusi k přednesené přednášce. Do diskuse se postupně zapojili prof. 

Polívka, doc. Sedláček, prof. Kodíček a prof. Lukeš. 

Dále děkan požádal prof. Horáka a doc. Sedláčka, aby se ujali funkce skrutátorů, 

jmenovaní souhlasili. 
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Děkan ukončil rozpravu, ukončil veřejnou část jednání a vyzval členy VR a jmenovací 

komise k diskusi. Poté VR přikročila k hlasování o výsledku řízení. Hlasování bylo přítomno 

15 členů VR, o hlasování byl pořízen zvláštní zápis.  

  

Závěr řízení ke jmenování profesorem: podle výsledků hlasování vědecká rada ukládá 

děkanovi PřF JU podat rektorovi JU návrh na další projednání jmenování doc. RNDr. 

Jiřího Masojídka, CSc. profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. 

 

Děkan vyhlásil výsledek a ukončil tuto část jednání VR. 

 

 

Neveřejné jednání 

 

4) Projednání habilitačních a profesorských řízení 

 

Proděkan Předota informoval o probíhajících habilitačních a profesorských řízeních: 

-   Profesorské řízení doc. RNDr. Hany Čížkové, CSc.: řízení zahájeno v oboru Ekologie na 

návrh rektora JU dne 24.5.2012. Byla navržena a schválena komise ve složení: prof. 

Lubomír Nátr (předseda), doc. Jiří Šantrůček, prof. Jan Gloser, prof. Pavel Kovář, prof. 

Eliška Rejmánková.  

 Doc. Čížková dodala materiály, profesorské řízení plánováno na další zasedání vědecké 

rady. 

 
- Profesorské řízení doc. RNDr. Karla Petrzika, CSc.: řízení zahájeno v oboru Molekulární a 

buněčná biologie a genetika dnem doručení žádosti uchazeče spolu se třemi 

doporučujícími dopisy, 10.4.2012. 

 Členové vědecké rady byli seznámeni s návrhem jmenovací komise ve složení: 

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. – předseda (PřF UP, Olomouc) 

doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. (ÚEB AV ČR, Praha) 

doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. (VÚRV, Praha) 

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. (PřF JU a BC AV ČR, Č. Budějovice) 

doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU a BC AV ČR, Č. Budějovice) 

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. – náhradník (PřF UP, Olomouc) 

 VR návrh komise neschválila, načež děkan uložil členům vědecké rady navrhnout do 30. 

4.2013 jiné členy komise. 

 

-  Profesorské řízení doc. RNDr. Michala Žurovce, CSc.: řízení zahájeno v oboru 

Molekulární a buněčná biologie a genetika dnem doručení žádosti uchazeče a dvou 

doporučujících dopisů dne 15.10.2012. Byla navržena a schválena komise ve složení: 

prof. František Sehnal (předseda), prof. Vladimír Košťál, prof. Jan Šmarda, doc. Jitka 

Forstová, dr. Vladimír Doležal. 

 

- Profesorské řízení doc. Ing. Josefa Elstera, CSc.: řízení zahájeno v oboru Botanika na 

návrh rektora JU dne 8.2.2013. Návrh podpořili písemně prof. Pavel Prošek (MU Brno), 

prof. Jiří Komárek (PřF JU), prof. J. Svoboda (University of Toronto). Komise dosud 

nebyla navržena. 
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5)   Projednání nového složení Oborové rady pro pro doktorský studijní obor Biofyzika 

 

Návrh přednesl dosavadní předseda Oborové rady prof. Polívka. 

Navržení členové: 

doc. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (PřF JU) 

prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF UK, Praha) 

Mgr. Karel Kubíček, PhD. (PřF MU, Brno) 

doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (PřF JU, MBÚ) 

doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha) 

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JU) 

prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.  (PřF JU, MBÚ) 

RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU) 

doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha) 

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV JU) 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.  (PřF JU) 

 

Vědecká rada nové složení oborové rady schválila. 

 

 

6) Schválení členů komisí pro státní zkoušky a školitelů na PřF JU 

 

Vědecké radě byly předloženy k vyjádření tyto návrhy členů komisí pro státní zkoušky a 

školitele na PřF JU: 

Schválení člena komise pro bakalářské státní zkoušky  

RNDr. Milan Jirků 

 

Schválení školitelů pro doktorské studium (program, obor): 

RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie) 

RNDr. Marie Prchalová, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie) 

RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie) 

Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie a Biologie, Biologie ekosystémů) 

Mgr. Pavel Hrouzek, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie a Biologie, Biologie ekosystémů) 

RNDr. Martin Čech, Ph.D. (Biologie, Hydrobiologie a Biologie, Biologie ekosystémů)  

RNDr. Babak Minofar, Ph.D. (Biofyzika, Biofyzika) 

 

Schválení členů komisí pro doktorské státní zkoušky a školitele doktorandů (program, obor): 

RNDr. Martin Čech, Ph.D. (Zoologie, Zoologie) 

RNDr. Jan Pluháček, Ph.D. (Zoologie, Zoologie) 

RNDr. Radka Piálková, Ph.D. (Zoologie, Zoologie) 

 

Prof. Polívka požádal o jednorázové schválení členů komise pro obhajobu disertační práce 

Mgr. Žofie Sovové v programu Biofyzika: 

RNDr. Robert Vácha, Ph.D. 

dr. Thomas Stockner, Ph.D. 

RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. 

 

Všichni navržení byli Vědeckou radou schváleni. 
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7)   Projednání žádosti  o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru 

Aplikovaná informatika 

 

VR návrh žádosti v předložené podobě schválila. 

 

 

8)  Různé; ukončení jednání. 

 

Členové vědecké rady byli seznámeni s návrhem prof. Grubhoffera a prof. Šantrůčkové na 

udělení čestného doktorátu dr. Janu Květovi v oboru Biologie ekosystémů. 

VR návrh odsouhlasila. 

 

Proděkan Předota otevřel diskusi ohledně doporučených kritérií pro úspěšné řízení ke 

jmenování profesorem na PřF JU. Po delší diskusi vědecká rada schválila zvýšit doporučený 

počet citačních ohlasů bez autocitací na 300 a stanovit doporučený h-index 12. 

V diskusi také zaznělo připomenutí, že hodnocení uchazečů v profesorském řízení by mělo 

kromě hodnocení scientometrických parametrů klást důraz na celkovou osobnost uchazeče. 

 

Prof. Brandl upozornil, že garanti studijních oborů by pro řádné plnění této role měli sledovat 

kvalitu odevzdávaných studentských prací. Děkan slíbil tuto informaci rozšířit na nejbližším 

kolegiu děkana. 

 

Diskuse o termínu příštího zasedání vědecké rady vyústila v návrhy 22.5.2013 nebo 

5.6.2013. Členové Vědecké rady budou vyzváni k hlasování per rollam o nejvhodnějším 

termínu. 

 

Děkan poděkoval všem členům Vědecké rady PřF JU za jejich obětavou práci pro blaho a 

rozvoj Přírodovědecké fakulty JU. 

 

 

 

Zapsal: RNDr. M. Předota, Ph.D., proděkan pro vědu   

 

Ověřil: prof. RNDr. F. Vácha, Ph.D., děkan 


