Zápis
ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích dne 25.10.2007

Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), Mgr. Michal Fárník, Dr. (ÚFK JH AV
ČR, v.v.i.), prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU), RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG AV
ČR Praha, v.v.i.), prof. RNDr. Václav Hypša, CSc., doc. RNDr. Marek Jindra, CSc. (oba PřF
JU), prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. (VŠCHT Praha), doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.,
prof. RNDr. František Marec, CSc., prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (všichni PřF JU), doc. Ing.
Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG AV ČR, v.v.i. Liběchov), prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., prof.
Ing. Miloslav Šimek, CSc. (oba 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: prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU Plzeň), prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., prof.
RNDr. Julius Lukeš, CSc. (oba PřF JU), prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (PřF MU Brno)
Hosté dopolední části jednání - členové habilitační komise a oponenti habilitační práce dr.
Vrby: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., RNDr. Viera
Straškrábová, DrSc, doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Hosté odpolední části jednání - doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
Hosté: odborná veřejnost (dle prezenční listiny).
Program:
1. 10.00: Zahájení a schválení programu
2. Veřejné jednání: habilitační řízení RNDr. Jaroslava Vrby, CSc.
Přestávka, oběd.
14.00: Neveřejné jednání:
3. Akreditace studijních programů (nebiologické obory, doktorský studijní program
Medicínská biologie)
4. Nové normy JU a PřF, struktura PřF
5. Schválení školitele DSP
6. Projednání dalších habilitačních a jmenovacích profesorských řízení
7. Různé
1) Zahájení a schválení programu
Děkan prof. Grubhoffer zahájil jednání vědecké rady, poděkoval Entomologickému ústavu
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 17 z 21 členů vědecké rady a že vědecká rada
je usnášeníschopná.

2) Habilitační řízení RNDr. Jaroslava Vrby, CSc. v oboru Hydrobiologie
Prof. Grubhoffer zahájil projednání habilitačního řízení RNDr. Jaroslava Vrby, CSc.
v oboru Hydrobiologie a seznámil přítomné se složením habilitační komise, kterou tvořili
prof. ing. Hana Šantrůčková, CSc. (předsedkyně), doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., prof.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. a RNDr. Viera Straškrábová,
DrSc. Oponenty habilitační práce byli jmenováni prof. Dr. Gerhard J. Herndl (Groningen,
Holandsko), doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. a doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Prof. Šantrůčková představila habilitanta a seznámila přítomné s jeho profesním
životopisem. Komise doporučuje jmenování RNDr. Vrby docentem v oboru Hydrobiologie.
Děkan vyzval RNDr. Vrbu k přednesení habilitační přednášky na téma Tekoucí vody – vodní
tok jako ekosystém? Říční koncepty. Po diskusi v další části habilitačního řízení habilitant
představil svoji habilitační práci s názvem Aktivity extracelulárních hydroláz – jejich zdroje a
ekologický význam v povrchových vodách. Se svým posudkem poté seznámil přítomné doc.
Rulík, dále přednesl posudek doc. Maršálek a posudek prof. Herndla přečetla prof.
Straškrabová. Všechny posudky byly kladné. Na dotazy a poznámky odpověděl habilitant ke
spokojenosti oponentů. Po rozpravě VR přikročila k hlasování o výsledku řízení. Výsledky
tajného hlasování: přítomno 17 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 RNDr. Jaroslava Vrby, CSc.,
docentem pro obor Hydrobiologie. Děkan vyhlásil výsledek a ukončil dopolední část jednání
VR.
3) Akreditace studijních programů (nebiologické obory, doktorský studijní program
Medicínská biologie)
Děkan Libor Grubhoffer vysvětlil okolnosti hodnocení žádostí PřF o akreditace nových
studijních programů a závěry Akreditační komise. Doc. Křivan seznámil s detaily úprav
akreditační žádosti pro program Matematika; upravenou verzi Vědecká rada schválila. Doc.
Kopecký představil návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Biologie,
oboru Medicínská biologie, vypracovaného spolu se Zdravotně sociální fakultou. Vědecká
rada návrh předběžně schválila s tím, že upravenou verzi rozešle děkan ku schválení per
rollam. VR doporučuje podání žádosti za Přírodovědeckou fakultu. Děkan informoval o
přípravě žádosti o akreditaci doktorského studijního programu s pracovním názvem
Ichtyologie (připravuje dr. Peterka ve spolupráci s VÚRH JU ve Vodňanech). Prof. Brandl
podal vysvětlení k akreditaci programů doktorského studia a k přestupu studentů mezi
studijními programy.
4) Nové normy JU a PřF, struktura PřF
Stručnou informaci podal proděkan prof. Šimek. V souvislosti s novelou vysokoškolského
zákona a s přijetím nového Studijního a zkušebního řádu JU a dále v souvislosti se vznikem
Přírodovědecké fakulty byla inovována řada fakultních norem nebo vznikly nové (opatření
děkana, opatření proděkanů, pracuje se na Statutu Přírodovědecké fakulty JU). Jednací řád
Vědecké rady PřF a Habilitační a jmenovací řád PřF fakticky zůstaly ve znění přejatém
z Biologické fakulty, změnily se pouze názvy fakulty a takto byly oba dokumenty schváleny
Senátem PřF. Stejně jako ostatní nové dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách
PřF JU.
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Děkan informoval o ustavení Ústavu fyziky a biofyziky, Ústavu matematiky a informatiky
a Ústavu chemie PřF.
5) Schválení školitele DSP
Návrh na schválení Mgr. Lukáše Čížka, Ph.D. školitelem studentů v doktorských
studijních programech podal doc. O. Nedvěd. O návrhu se hlasovalo, návrh nebyl schválen.
6) Projednání dalších habilitačních a jmenovacích profesorských řízení
Habilitační řízení Ing. E. Ciencialy, Ph.D.
Habilitační řízení pokročilo, komise připravila materiály, oponentské posudky jsou
k dispozici, a projednání je možné zařadit na příští jednání VR.
Habilitační řízení Ing. M. Oborníka, Ph.D.
Habilitační řízení bylo zahájeno 23.7.2007 v oboru Molekulární a buněčná biologie a
genetika. Do habilitační komise děkan navrhuje tyto osobnosti: prof. Kulda (předseda), prof.
Koudela, prof. Zrzavý, doc. Šauman, prof. Tachezy, prof. Flegr. Návrh byl schválen. Děkan
členství v komisi se jmenovanými projedná.
Habilitační řízení Mgr. M. Konvičky, Ph.D.
Habilitační řízení bylo zahájeno 19.10.2007 v oboru Zoologie. Do habilitační komise
děkan navrhuje tyto osobnosti: prof. Jarošík (předseda), prof. Scholz, prof. Tkadlec, prof.
Bureš, prof. Prach, prof. Lepš, prof. Novotný. Návrh byl schválen. Děkan členství v komisi se
jmenovanými projedná.
7) Různé
Děkan poděkoval všem členům Vědecké rady PřF JU za jejich obětavou práci pro blaho a
rozvoj Přírodovědecké fakulty JU.

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