UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2

Zápis
z 1. zasedání VRF dne 9. října 2008
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Přítomni: (bez titulů):
Kovář, Bičík, Braniš, Císlerová, Červený, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Forstová, Gaš, Grubhoffer,
Herben, Hladný, Hruška, Jehlička, Jelínek, Kalvoda, Kavan, Klímová, Kraft, Mihaljevič, Pačes, Ráb,
Trnka, Vilímek, Vilímová, Jan Zima, Jiří Zima
Omluveni: (bez titulů): Borůvka, Grubhoffer, Židek
Hosté: Pavel Chromý, Petr Jedelský, Roman Matoušek, Richard Chudoba (zástupci ASF a AS UK)

Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 27 Vědecká rada byla schopna
usnášet se ve všech projednávaných otázkách.
Program:
11) Schválení zápisu ze zasedání VRF dne 12. června 2008
2) Řízení ke jmenování doc. RNDr. Petra Pyška, CSc. profesorem v oboru ekologie
3) Habilitační řízení ke jmenování RNDr. Pavla Vojtíška, CSc. docentem v oboru anorganická
chemie
4) Sdělení děkana

• Návrh děkana na organizační změnu
• Termíny VRF v akademickém roce 2008/2009
• Schválení zápisu o hlasování per rollam, které proběhlo v souladu s ustanovením čl. 2, odst. 10
Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF ve dnech 7.8.2008 – 27.8.2008
5) Sdělení proděkanů
• Návrh geologické sekce na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací studijního programu Aplikovaná geologie
• Návrh biologické sekce na jmenování nových členů oborové rady Vývojová a buněčná
biologie
• Návrh biologické sekce na rozšíření komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v rámci doktorského studijního programu parazitologie
• Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Antropologie
6) Různé

Program zasedání : schválen
1) Schválení zápisu
Usnesení: vědecká rada PřF schválila bez připomínek zápis ze zasedání VRF dne 12.6.2008

2)Řízení ke jmenování profesorem a habilitačních řízení v návaznosti na předchozí jednání
příslušných sekčních vědeckých rad
skrutátoři:
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Vědecká rada PřF projednala ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách návrh:
- na jmenování doc. RNDr. Petra Pyška, CSc. profesorem v oboru ekologie.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem: Proč jsou některé rostlinné invaze úspěšné a jiné
nikoli?
Předseda hodnotící komise Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. přednesl doporučující stanovisko
hodnotící komise. K návrhu se vyjádřila i proděkanka biologické sekce doc. RNDr. Jitka
Vilímová, CSc., která zároveň informovala o průběhu předchozího jednání sekční vědecké rady.
V diskusi vystoupili: prof. Kovář, doc. Zima, doc. Vilímek, prof. Císlerová
Jejich dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl.
O návrhu hlasovalo všech 27 přítomných členů VRF
23 hlasů kladných
2 hlasy záporné
2 hlasy neplatné
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Pyška,
CSc. profesorem v oboru ekologie byl postoupen rektorovi UK.
- na jmenování RNDr. Pavla Vojtíška, CSc. docentem v oboru anorganická chemie.
Uchazeč obhájil habilitační práci s názvem: Struktura a stereochemie komplexů lanthanoidů
s tetraazamakrocyklickými ligandy.
Uchazeč přednesl přednášku s názvem: Struktura a stereochemie komplexů lanthanoidů s
tetraazamakrocyklickými ligandy.
Předseda hodnotící komise prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. přednesl doporučující stanovisko
habilitační komise. K návrhu se vyjádřil i proděkan chemické sekce doc. RNDr. Ivan Jelínek,
CSc., který zároveň informoval o průběhu předchozího jednání sekční vědecké rady.
V diskusi vystoupili: prof. Trnka, doc. Zima.
Jejich dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl.
O návrhu hlasovalo všech 27 přítomných členů VRF
26 hlasů kladných
0 hlas záporný
1 hlas neplatný
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Pavla Vojtíška,
CSc. docentem v oboru anorganická chemie byl postoupen rektorovi UK.
Projednání návrhu komise pro habilitační/jmenovací řízení
Usnesení: VRF schválila jednomyslně komisi ke jmenování doc. RNDr. Petra Hodka, CSc.
profesorem v oboru biochemie:
Předseda: Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
PřF UK v Praze
Členové: Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
PřF UK v Praze
Prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.
VŠCHT Praha
RNDr. Ivan Votruba, DrSc.
ÚOCHB AV ČR v.v.i.
Prof. RNDr. Ĺudovít Varečka, DrSc.
Slovenská technická univ. Bratislava

3) Sdělení děkana
•

Děkan fakulty otevřel diskusi k předloženému materiálu: Návrh změny struktury a
modifikace řízení fakulty. Diskusi bylo přítomno 27 členů VRF.

Seznámil členy VRF s důvody, které jej vedly ke zpracování a předložení tohoto materiálu a
s cílem, kterým je větší připravenost na očekávané reformní změny ve vnějším prostředí.
Odkázal na zakotvení závazku fakulty činit kroky pro zjednodušení a zefektivnění struktury
v Dlouhodobém záměru PřF (2006) a vysvětlil, proč nebylo možné přijít s návrhem
v předchozích dvou letech. Předkládán je pouze obecný model, postavený na parametrických
rozmezích v 5 charakteristikách. Představa je taková, že teprve po této první fázi by přišel
druhý krok, v němž by „cestou diskuse zdola“ vznikaly alternativní návrhy na vymezování
základních jednotek.
Z DISKUSE:
• Děkan fakulty – pro povzbuzení diskuse ocitoval stanovisko části VR biologické
sekce, které obdržel včera, a seznámil VRF se svou reakcí na jeho jednotlivé části.
Konstatoval, že na středu 15. 10. 2008 svolá do Velké geologické posluchárny A6
Celofakultní setkání vedení fakulty s akademickou obcí.V jeho první části vystoupí sekretář
Rady pro výzkum a vývoj a ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR, dr.
Marek Blažka. Otázky k zodpovídání v tomto bloku se z logiky věci vážou na novelu Zákona
o podpoře výzkumu a vývoje – což se mj. obráží i v univerzitním návrhu na Aktualizaci
Dlouhodobého záměru UK pro akademický rok 2008/09. Druhá část setkání bude věnována
otevření širší diskuse nad materiálem předkládaným v této chvíli vědecké radě fakulty.
• Prof. Gaš – hovořil o vlastních zkušenostech z pozice bývalého proděkana chemické
sekce. Již v letech 1999/2000 připadala tehdejšímu vedení fakulty stávající struktura
uspořádání fakulty (sekce) jako komplikovaná, tento stav se jevil jako nepřirozený a
vyvstávala potřeba jej změnit. Proto pokládá předložený návrh za dobrý výchozí
materiál.
• Doc. Braniš – podpořil stanovisko prof. Gaše. Uvedl, že tento návrh podporuje se
zřetelem k tomu, jaký bude další algoritmus postupu. Doporučil diskusi na dalších
vnitrofakultních fórech. Stejný názor vyjádřil prof. Trnka.
• Doc. Kraft – v rámci prezentace svého názoru upozornil na některá rizika takovéto
změny. Přikláněl by se spíše k zachování statu quo resp. pomalé evoluci.
• Prof. Gaš ve svém příspěvku vyslovil nesouhlas s předchozím vystoupením a
zdůraznil, že adaptace ve prospěch konkurenceschopnosti je potřebná a do tohoto
významného procesu je třeba hned od počátku zapojit senát fakulty.
• Doc. Forstová – konstatovala, že pokud je předložený materiál chápán jako začátek
diskuse, pak to biologická sekce akceptuje. Co se týče možných pocitů diskriminace
na straně „zelené“ biologie a pokud jsou zdrojem úvah o dělení velké biologické
sekce, je pro to, aby se s dotyčnými pracovišti o problému jednalo.
• Prof. Faryad dal návrhu své doporučující stanovisko a poukázal na vzory a zkušenosti
ze zahraničí s upozorněním, že takovýto model je naprosto běžný.
• Doc. Bičík ve své argumentaci poukázal na zkušenosti vedení fakulty za děkana prof.
Čepka, které dospělo k podobným závěrům (zrušit sekce), a pro tento účel nechalo
zpracovat příslušný materiál. Studie, která vznikla vně fakulty, nebyla využita. Proto
doporučuje navrhovat a diskutovat změny struktury především s využitím fakultních
grémií na základě vlastních fakultních zkušeností s fungováním. Alternativou k tomu
by bylo najímání profesionálních manažerů (zmiňoval též doc. Braniš).

•
•

•

•

Prof. Pačes
- uvedl zkušenosti ústavu AV ČR,
kde došlo k odbourání
meziskupin/sekcí s tím, že následné dvoustupňové řízení se osvědčilo.
Prof. Kalvoda podal informaci z jednání geografické sekce, která se nebrání
přirozeným a potřebným změnám, ale v tuto chvíli, s ohledem na některé
nezodpovězené otázky k probíhající Evaluaci fakulty, doporučuje jednání na evaluaci
nevázat.
Na podnět k Evaluaci fakulty reagoval prod. Herben rekapitulací předchozího postupu
při schvalování jejích kroků a ujištěním o možných dodatečných konzultacích přímo
na geografické sekci.
Prof. Kavan konstatoval, že tato první diskuse patrně nebude postačovat k přijetí
jednoznačně formulovaného stanoviska VRF a doporučil nejprve absolvovat diskuse
na dalších fakultních fórech. Pak bude možné se i na jejich základě k tématu vrátit.

Usnesení: VRF doporučuje návrh jako smysluplnou variantu uspořádání diskutovat na všech
patřičných fakultních platformách a s výstupy z této diskuse VRF seznámit.
• Schválení zápisu o hlasování per rollam
V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 10 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF (dále jen
„VRF“) byl dne 7. srpna 2008 z rozhodnutí děkana rozeslán členům VRF k posouzení
písemnou cestou (per rollam) následující neodkladný návrh, k jehož projednání nebylo možné
nebo účelné svolat zasedání VRF:
Vyjádření stanoviska ke jmenování vedoucích pracovišť na základě proběhlých
výběrových řízení:
Ústav pro životní prostředí – doc.Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. – od 1.9.2008
Katedra zoologie – doc. RNDr. Pavel Stopka, CSc. – od 1.11.2008
Lhůta pro posouzení návrhu byla stanovena v souladu se shora citovaným ustanovením
do 27.8.2008. Členové VRF k uvedenému návrhu zaslanému per rollam písemně sdělili, zda
s návrhem souhlasí či nesouhlasí. K návrhu se ve stanovené lhůtě vyslovilo následujících
27 členů VRF: Kovář, Bičík, Borůvka,Červený, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Forstová, Gaš,
Grubhoffer, Herben, Hladný, Jehlička, Jelínek, Kalvoda, Kavan, Klímová, Kraft, Mihaljevič,
Pačes, Ráb, Vilímek, Vilímopvá, Zima Jan, Zima Jiří, Židek.
Podle čl. 2 odst. 12 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF se považuje návrh posuzovaný per
rollam za schválený, jestliže s ním explicitně vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech
řádných členů VRF. Výše uvedený návrh byl tedy schválen, protože svůj souhlas s ním
vyslovilo 27 členů VRF, tedy nadpoloviční většina všech členů vědecké rady, přičemž
poslední kladný hlas byl zaznamenán dne 22. 8. 2008. Zbývající členové VRF své stanovisko
k návrhu nesdělili.
Usnesení: VRF schválila hlasování per rollam o vyjádření kladného stanoviska ke jmenování
vedoucích pracovišť na základě proběhlých výběrových řízení: Ústav pro životní prostředí –
doc.Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. – od 1.9.2008, katedra zoologie – doc. RNDr. Pavel Stopka,
CSc. – od 1.11.2008

• Členové VRF vzali na vědomí termíny zasedání VRF v akad. roce 2008/2009:
9. října 2008
5. března 2009
6. listopadu 2008
2. dubna 2009
4. prosince 2008
7. května 2009
8. ledna 2009
4. června 2009
5.února 2009

4) Sdělení proděkanů
proděkani přednesli řadu návrhů, které byly projednány a schváleny:
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh geologické sekce (schválený per rollam VR
geologické sekce dne 1.9.2008) na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací ve studijním programu Alikovaná geologie o:
Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.
Geologický ústav AV ČR v.v.i.
Mgr. Hana Čížková, Dr.
katedra geofyziky MFF UK v Praze
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh geologické sekce (schválený VR geologické
sekce dne 9.10.2008) na doplnění komise pro státní bakalářské, státní magisterské, rigorózní,
státní doktorské zkoušky a obhajoby příslušných prací pro studijní obor geologie – geologie
se zaměřeními o:
RNDr. David Dolejš, Ph.D.
Ústav petrologie strukturní geologie PřF UK
Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Ústav petrologie strukturní geologie PřF UK
RNDr. Lucie Tajčmanová, Ph.D.
Ústav petrologie strukturní geologie PřF UK
RNDr. Mgr. Kryštof Verner, Ph.D.
Ústav petrologie strukturní geologie PřF UK

Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh biologické sekce (schválený VR biologické
sekce dne 7.10.2008) na jmenování nových členů oborové rady Vývojová a buněčná biologie
pro nově akreditovaný 4letý studijní program Vývojová a buněčná biologie o:
Doc.RNDr. Jan Černý, Ph.D.
PřF UK v Praze
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
PřF UK v Praze
Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
PřF UK v Praze
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
PřF UK v Praze
Doc. MUDr. David Sedmera, Ph.D.
Anatomický ústav 1.LF UK
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh biologické sekce (schválený VR biologické
sekce dne 24.6.2008 na rozšíření komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v doktorském studijním programu Parazitologie o:
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. 1.LF UK v Praze
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
PřF UK v Praze
RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
PřF UK v Praze
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
PřF UK v Praze
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh biologické sekce na rozšíření akreditace
doktorského studijního programu Antropologie.

Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh biologické sekce (schválený VR biologické
sekce dne 7.10.2008) na jmenování nového člena oborové rady akreditovaných čtyřletých
studijních programů Antropologie a Antropologie a genetika člověka o:
Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Université Bordeaux
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh ÚŽP (schválený VR ÚŽP dne 1.10.2008) na
jmenování doc. Ing. Jana Frouze, CSc., nového ředitele ÚŽP, členem a předsedou komisí pro
bakalářské, magisterské a rigorózní zkoušky a obhajoby příslušných prací v oboru Ochrana
životního prostředí, program Ekologie a ochrana prostředí.
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh ÚŽP (schválený VR ÚŽP dne 1.10.2008) na
jmenování doc. Ing. Jana Frouze, CSc., nového ředitele ÚŽP, členem a předsedou komisí pro
státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu
Environmentální vědy.
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh ÚŽP (schválený VR ÚŽP dne 1.10.2008) na
jmenování doc. Ing. Jana Frouze, CSc., nového ředitele ÚŽP, členem oborové rady
doktorského studijního programu Environmentální vědy.
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh ÚŽP (schválený VR ÚŽP dne 1.10.2008) aby
stávající komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro útlumový
program Aplikovaná a krajinná ekologie byla „an block“ schválena i pro nově akreditovaný
program Environmentální vědy.
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh chemické sekce schválený VR chemické sekce
dne 9.10.2008) na doplnění komisí pro SZZk, obhajoby diplomových prací a rigorózní
zkoušky v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství chemie pro SŠ
(jednooborové a dvouoborové) s účinnosti od 1.11.2008 o:
doc.ing. Stanislav Smrček, CSc.
PřF UK, kat. organické a jaderné chemie
doc.RNDr. David Havlíček, CSc.
PřF UK, kat. anorganické chemie
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh chemické sekce schválený VR chemické sekce
dne 9.10.2008) na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních
prací v doktorském studijním programu Organická chemie o:
doc. ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ústav organické chemie FCHT VŠCHT v Praze

5) Různé
Byly schváleny následující návrhy na udělení fakultních medailí při příležitosti 660. výročí
UK (se zamýšleným předáním na slavnostním listopadovém koncertu fakulty v Karolinu):
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., katedra analytické chemie,
Za dlouholetou významnou vědeckou a pedagogickou činnost na fakultě, za iniciativu a práci
na Akreditačním řízení pro udělování titulu EUROBACHELOR a EUROMASTER studijního
programu Chemie a Klinická a toxikologická analýza
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0

Prof. RNDr. Jan Čipera, CSc., katedra učitelství a didaktiky chemie,
Za dlouholetou úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost, za výchovu středoškolských
učitelů chemie a zavádění nových metod v této výuce
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
Za vynikající výsledky v oblasti vědecké i pedagogické, za aktivity na mezinárodní úrovni
v oblasti přeshraniční migrace, za rozsáhlou publikační činností s oborově nadstandardními
scientometrickými charakteristikami
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., katedra genetiky a mikrobiologie,
Za reprezentaci fakulty na celosvětové úrovni v biologii polyomaviru, za vybudování
pracoviště exprimentální virologie na katedře genetiky a mikrobiologie, za rozvoj tohoto
oboru, za mimořádnou pedagogickou aktivitu, za zavedení nově akreditovaného biologického
Bc. programu a oboru Molekulární biologie a biochemie organismů.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie,
Za vynikající dlouholetou a obětavou pedagogickou činnost při výchově studentů všech forem
studia a výsledky vědecých výzkumů v oblasti fyzikální chemie, za dlouholetou činnost
v akademických funkcích v rámci fakulty i univerzity a za aktivní účast při vytváření
významných mezinárodních kontaktů v oboru fyzikální chemie
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Jiří Hadinec, Herbářové sbírky PřF UK,
Za dlouholeté tvůrčí působení v Herbářových sbírkách PřF UK, aktivní doplňování kolekcí,
propagaci sbírek a pozvednutí jejich významu pro výzkum a výuku
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Ing. Petr Janský, CSc., Mapová sbírka,
Za vysoce kvalifikované vedení mapové sbírky a využití jejích expozic k propagaci fakulty
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc., katedra učitelství a didaktiky chemie,
Za zásluhy o rozvoj didaktiky chemie v akreditačním rozsahu třístupňového studia a za výborně
zvládnutou agendu ve funkčních obdobích jako studijní proděkanka
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Mgr. Hana Kolářová, tajemnice fakulty,
Za dlouhodobé kvalifikované vedení ekonomické a administrativní agendy ve funkci tajemnice
fakulty, za dobrou reprezentaci a všestranné úsilí o prosperitu instituce jako celku
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Vlasta Ledecká, děkanát – ekonomické oddělení
Za mnohaletou obětavou práci pro fakultu
Hlasování:
pro: 27
proti: 0

zdržel se: 0

Prof. Frank Magilligan, katedra geografie Dartmouth College, USA,
Za významnou a dlouhodobou podporu spolupráce mezi Dartmouth College a PřF
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0

Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc., KTV,
Za zásluhy o rozvoj výuky tělesné výchovy na PřF, dlouhodobou spolupráci s katedrami při
zajišťování kurzů a úvodních soustředění, za celoživotní dráhu spjatou s fakultou včetně
vrcholového sportování a vědecké práce
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., katedra anorganické chemie,Za dlouholetou obětavou
pedagogickou činnost při výchově studentů, práci v řídících funkcích na PřF včetně funkce
garanta bakalářského studijního programu Chemie
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,
Za dlouholetou úspěšnou vědeckou a pedagogickou činnost na fakultě a vynikající výsledky
v geochemii
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Zuzana Nováková, Botanická zahrada,
Za dlouholetou obětavou práci v Botanické zahradě jako zahradník specialista a kurátor
venkovních sbírek
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,
Za konsolidační úsilí při integraci a vedení nově vzniklého Ústavu geochemie, mineralogie a
nerostných zdrojů spojením dvou kateder po listopadu 1989 a za dlouholetou kvalitní a podnětnou
působnost v oborové radě geologické sekce, ve vědeckých a nominačních komisích pro udílení
akademických titulů a hodností a ve funkci prorektora
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc., Katedra genetiky a mikrobiologie,
Za dlouholeté aktivní působení v přípravě podmínek studia na biologické sekci fakulty a za své
působení ve funkci proděkana a člena VR UK
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Ing. Marta Pudilová, CSc., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,
Za vybudování a kvalitní vědecké vedení kyslíkové laboratoře jako nového progresivního
analytického pracoviště, které rozšířilo spektrum laboratorních výzkumných metod na fakultě
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. RNDr. Jan Sejbal, CSc. (in memoriam),
Za dlouholetou a obětavou pedagogickou činnost a organizační aktivity v rámci celostátních a
mezinárodních kol Chemické olympiády a za propagaci všech forem studia na PřF
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc., Katedra biochemie,
Za úspěšnou celoživotní vědecko-pedagogickou činnost v biochemii - u příležitosti
významného životního jubilea
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0

Růžena Součková, děkanát – COSBI
Za celoživotní obětavou práci pro fakultu
Hlasování:
pro: 27
proti: 0

zdržel se: 0

Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc., Katedra genetiky a mikrobiologie,
Za implementaci třístupňového studia a zmezinárodnění studijních aktivit ve funkci prorektorky UK
v návaznosti na předchozí působení jako studijní proděkanka fakulty
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc., Hrdličkovo muzeum člověka,
Za dlouhodobé zásluhy o rozvoj HMČ a další osvětovou, vědeckou a organizační činnost související
s posláním muzea
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1

Prof. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc. (in memoriam), Katedra antropologie a genetiky
člověka,
Za vynikající reprezentaci katedry antropologie a genetiky člověka v odborné antropologické
komunitě v České republice i v zahraničí. Za provedení výrazných změn ve výuce a výzkumu
na této katedře po několikaletém útlumu. Za vynikající výsledky ve fyzické antropologii,
především pak v oblasti antropologie aplikované v medicíně.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., Katedra parazitologie,
Za vynikající reprezentaci fakulty ve světové komunitě parazitologů, publikace výsledků ve
špičkových přírodovědných časopisech, za mimořádně úspěšnou pedagogickou aktivitu, za
příkladné vedení molekulárně-protozoologické skupiny. Za mimořádný přínos pro fakultu ve
formě materiální – získání a garantování VZ.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. Vladimír Tolar, Ústav petrologie a strukturní geologie,
Za všestrannou celoživotní úspěšnou činnost na fakultě
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., Katedra organické a jaderné chemie,
Za dlouholetou úspěšnou vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti organické
chemie, a za práci v řídících funkcích
Hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 1

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., Katedra parazitologie,
Za úspěšnou reprezentaci fakulty v oboru imunoparazitologie, za vedení pracovní skupiny
s tímto zaměřením, za bohatou pedagogickou aktivitu. Za mimořádný přínos pro fakultu ve
formě materiální – získání a garantování VZ.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. František Zemánek, Katedra sociální geografie a reg. rozvoje, externista na katedře
učitelství a didaktiky chemie
Za dlouholetou a obětavou pedagogickou činnost a organizační aktivity v rámci celostátních a
mezinárodních kol Chemické olympiády, za propagaci všech forem studia na fakultě
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

Zasedání VRF dne 9. 10. 2008 bylo ukončeno v 17.30 hod.
Příští zasedání VRF se uskuteční dne 6. listopadu 2008 ve 14.00 hod. v posluchárně Věž,
ve III. patře budovy Albertov 6

Zapsala:

O. Kaiglová

Schválil:

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
děkan fakulty

