Zápis
ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích dne 6.12.2007

Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU
Plzeň), Mgr. Michal Fárník, Dr. (ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.), prof. RNDr. Libor Grubhoffer,
CSc., prof. RNDr. Václav Hypša, CSc., doc. RNDr. Marek Jindra, CSc. (všichni PřF JU),
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. (VŠCHT Praha), doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., prof.
RNDr. Jan Lepš, CSc., prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., prof. RNDr. František Marec, CSc.
(všichni PřF JU), prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (ÚFB JU), prof. RNDr. Karel Prach,
CSc., prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (všichni PřF JU),
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (PřF MU Brno), doc. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU),
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno a PřF UK Praha), prof. RNDr. Jan
Zrzavý, CSc. (PřF JU).
Omluveni: RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG AV ČR Praha, v.v.i.), doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.
(ÚŽFG AV ČR, v.v.i. Liběchov).
Hosté dopolední části jednání - členové habilitační komise a oponenti habilitační práce ing.
Ciencialy: prof. Ing. Josef Fanta, CSc., RNDr. Jakub Hruška, CSc., prof. Ing. Jiří Kulhavý,
CSc.
Hosté odpolední části jednání:
studium.

doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc., proděkanka pro

Hosté: odborná veřejnost (dle prezenční listiny).

Program:
1. 10.00: Zahájení a schválení programu
2. Veřejné jednání: habilitační řízení Ing. Emila Ciencialy, Ph.D.
Přestávka, oběd.
14.00: Neveřejné jednání:
3. Akreditace nových studijních programů a oborů
4. Projednání dalších habilitačních a jmenovacích profesorských řízení
5. Různé

1) Zahájení a schválení programu
Děkan prof. Grubhoffer zahájil jednání vědecké rady, poděkoval Ústavu molekulární
biologie rostlin Biologického centra AV ČR, v.v.i., za poskytnutí prostor k jednání, uvítal
členy vědecké rady a hosty a seznámil s programem jednání VR. Program byl členy VR
jednomyslně schválen.
Děkan konstatoval, že jednání je přítomno 19 z 21 členů vědecké rady a že vědecká rada
je usnášeníschopná.

2) Habilitační řízení Ing. Emila Ciencialy, Ph.D., v oboru Ekologie
Prof. Grubhoffer zahájil projednání habilitačního řízení Ing. Emila Ciencialy, Ph.D.,
v oboru Ekologie a seznámil přítomné se složením habilitační komise, kterou tvořili prof. Ing.
Hana Šantrůčková, CSc. (předsedkyně), RNDr. Jakub Hruška, CSc., prof. Ing. Jiří Kopáček,
Ph.D., prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. a prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Oponenty habilitační
práce byli jmenováni prof. Ing. Josef Fanta, CSc. (University of Wageningen, Holandsko),
RNDr. Jakub Hruška, CSc. (ČGS Praha) a prof. Dr. Ir. G.M.J. (Fritz) Mohren (Wageningen
University and Research Centre, Holandsko).
Děkan poté předal slovo předsedkyni komise pro habilitaci, prof. Šantrůčkové. Prof.
Šantrůčková představila habilitanta a seznámila přítomné s jeho profesním životopisem. Dále
konstatovala, že komise posoudila všechny náležitosti a konstatuje, že podmínky nutné pro
habilitační řízení byly splněny. Komise doporučuje jmenování Ing. Ciencialy docentem
v oboru Ekologie. Dále děkan požádal doc. Váchu a dr. Fárníka, aby se ujali funkce
skrutátorů, jmenovaní souhlasili.
Děkan vyzval Ing. Ciencialu k přednesení habilitační přednášky na téma Cyklus uhlíku
v lesních ekosystémech v kontextu mezinárodních dohod ke změnám klimatu. Děkan otevřel
diskusi k přednesené přednášce. V další části habilitačního řízení habilitant představil svoji
habilitační práci s názvem Forest ecosystems: research on water and carbon relations, biomass
production and forestry. Děkan vyzval k přednesení oponentských posudků. Se svým
posudkem nejprve seznámil přítomné prof. Fanta. Poté přednesl posudek dr. Hruška a
posudek prof. Mohrena přečetl prof. Fanta. Všechny posudky byly kladné a vysoce hodnotily
přínos uchazeče k rozvoji oboru. Děkan vyzval plénum k dotazům a diskusi. Po diskusi děkan
ukončil rozpravu, ukončil veřejnou část jednání a vyzval členy VR a komise k diskusi a k
hodnocení habilitační přednášky. Přednáška byla hodnocena s využitím dotazníku a uchazeč
obdržel průměrný počet bodů 8,7 (z 10 možných). Poté VR přikročila k hlasování o výsledku
řízení. Výsledky tajného hlasování: přítomno 19 členů VR z celkového počtu 21, o hlasování
byl pořízen zvláštní zápis. Závěr habilitačního řízení: podle výsledků hlasování vědecká rada
ukládá děkanovi PřF JU podat rektorovi JU návrh na jmenování Ing. Emila Ciencialy, Ph.D.,
docentem pro obor Ekologie.
Děkan vyhlásil výsledek a ukončil dopolední část jednání VR.

3) Akreditace nových studijních programů a oborů
Děkan Libor Grubhoffer vysvětlil okolnosti reakreditací a akreditací studijních programů a
dal slovo proděkance doc. Š. Klementové. Doc. Klementová představila teze bakalářského
oboru Péče o životní prostředí a dále vysvětlila návrh složení povinných, alternativně
povinných a volitelných kurzů pro obory Biologie a Biologie pro dvouoborové studium a
vzdělávání. Předpokládá se předání žádostí na MŠMT do konce února. Vědecká rada tyto
návrhy schválila.
Děkan Libor Grubhoffer představil návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního
programu Medicínská biologie, oboru Medicínská biologie (prezenční a kombinované
studium), vypracovaného spolu se Zdravotně sociální fakultou. První verze tohoto návrhu již
byla představena a diskutována na minulém jednání VR. Návrh je třeba ještě dopracovat
zejména s důrazem na mnohem výraznější zastoupení medicínských témat a jejich garantů
z lékařsko-akademického prostředí.
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Děkan Libor Grubhoffer představil návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního
programu Specializace v pedagogice, oboru Vzdělávání v biologii (prezenční a kombinované
studium), vypracovaného spolu s Pedagogickou fakultou JU a Pedagogickou fakultou UK v
Praze. Návrh je třeba ještě dopracovat a předpokládá se jeho projednání na příštím jednání
VR. Předkladatelům se doporučuje lépe zdůvodnit význam oboru ´Vzdělávání v biologii´.
Mezi členy VR přetrvává názor, že obecně důvody k existenci těchto oborů doktorského
studia v programu ´Specializace v pedagogice´nejsou dostatečně silné, existují obavy
z poněkud formálního průběhu školení a z jisté únikovosti oboru. Je třeba přesvědčivě doložit
společenský a odborný význam takového oboru včetně možnosti publikovat výsledky
badatelské práce v mezinárodních impaktových časopisech.
4) Projednání dalších habilitačních a jmenovacích profesorských řízení
Habilitační řízení Mgr. M. Konvičky, Ph.D.
Habilitační řízení bylo zahájeno 19.10.2007 v oboru Zoologie. Dne 5.11.2007 byla
jmenována komise pro habilitaci ve složení: prof. V. Jarošík (předseda), prof. V. Novotný,
prof. K. Prach doc. D. Storch a prof. E. Tkadlec. Dne 27.11.2007 byli jmenováni oponenti:
prof. Z. Laštůvka, RNDr. Z. Munzbergová a prof. V. Novotný.
Habilitační řízení Ing. M. Oborníka, Ph.D.
Habilitační řízení bylo zahájeno 23.7.2007 v oboru Molekulární a buněčná biologie a
genetika. Dne 6.11.2007 byla jmenována komise pro habilitaci ve složení: prof. J. Kulda
(předseda), prof. B. Koudela, doc. I. Šauman, doc. J. Tachezy a prof. J. Zrzavý. Dne
4.12.2007 byli jmenováni oponenti: RNDr. L. Drábková, RNDr. V. Hampl a doc. J. Tachezy.
Jmenovací profesorské řízení
Děkan Libor Grubhoffer zmínil možnost zahájit řízení pro jmenování budoucího doc. E.
Ciencialy profesorem v oboru Ekologie. Předpokládá se projednání na příštím jednání VR.
Důvodem ke zrychlenému postupu je vedle nesporné odborné kvality Dr. E. Ciencialy a jeho
žádoucího pevnějšího připojení k fakultě také skutečnost, že byl již před několika lety
jmenován docentem na Swedish Agriculture University v Uppsale.

5) Různé
Schválení školitele DSP
Návrh na schválení RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D., školitelem studentů v doktorských
studijních programech (obor Botanika, specializace algologie) podal prof. K. Prach. O návrhu
se hlasovalo, návrh byl schválen.
Děkan poděkoval všem členům vědecké rady za jejich obětavou práci pro blaho a rozvoj
Přírodovědecké fakulty JU. Příští jednání VR PřF by se mohlo konat v únoru 2008, termín a
program bude upřesněn.

Zapsal: prof. Ing. M. Šimek, CSc., proděkan pro vědu a doktorské studium
Ověřil: prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc., děkan
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