UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2

Zápis
z 2. zasedání VRF dne 6. listopadu 2008
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Přítomni: (bez titulů):
Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš, Červený, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Forstová, Herben, Hladný,
Hruška, Jehlička, Jelínek, Kalvoda, Kavan, Klímová, Kraft, Mihaljevič, Ráb, Trnka, Vilímek,
Vilímová, Jan Zima, Jiří Zima, Židek
Omluveni: (bez titulů): Císlerová, Gaš, Grubhoffer, Pačes
Hosté: prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 26. Vědecká rada byla schopna
usnášet se ve všech projednávaných otázkách.
Program:
1) Schválení zápisu ze zasedání VRF dne 9. října 2008
2) Habilitační řízení ke jmenování RNDr. Heleny Ryšlavé, CSc. docentkou v oboru
biochemie
3) Habilitační řízení ke jmenování MUDr. Miroslava Peterky, DSc. docentem v oboru
antropologie
4) Sdělení děkana
• Schválení zápisu o hlasování per rollam, které proběhlo v souladu s ustanovením čl. 2,
odst. 10 Jednacího řádu Vědecké rady UK v Praze, PřF ve dnech 23. 10. – 30. 10.
2008.
5) Sdělení proděkanů
• Návrh geografické sekce na doplnění oborové rady studijního programu Fyzická
geografie a geoekologie pro 3leté studium a oborové rady pro nově akreditované
4leté studium.
• Návrh geografické sekce na rozšíření komise pro státní závěrečné bakalářské zkoušky
studia oborů zaměřených na vzdělávání.
6) Různé
Program zasedání : schválen
1) Schválení zápisu
Usnesení: vědecká rada PřF schválila bez připomínek zápis ze zasedání VRF dne 9. 10. 2008
2) Habilitačních řízení v návaznosti na předchozí jednání příslušných sekčních vědeckých
rad

skrutátoři:

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Vědecká rada PřF projednala ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách návrh:
- na jmenování RNDr. Heleny Ryšlavé, CSc. docentkou v oboru biochemie.
Uchazečka obhájila habilitační práci s názvem: Příspěvek k poznání úlohy proteinů v regulaci
buněčných procesů.

Uchazečka přednesla habilitační přednášku s názvem: Regulace biochemických funkcí
fosfoenolpyruvátkarboxylasy v C4 a C3 rostlinách
Předseda habilitační komise Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. přednesl doporučující
stanovisko 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. Herben, doc. Kraft, prof. Kovář, doc. Vilímek
Jejich dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla.
O návrhu hlasovalo všech 26 přítomných členů VRF
26 hlasů kladných
0 hlasů záporných
0 hlasů neplatných
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Heleny Ryšlavé,
CSc. docentkou v oboru biochemie byl postoupen rektorovi UK.
- na jmenování MUDr. Miroslava Peterky, DSc. docentem v oboru antropologie.
Uchazeč obhájil habilitační práci s názvem: Klinické a experimentální aspekty orofaciálních rozštěpů
Uchazeč přednesl přednášku s názvem: Embryologie člověka a základy teratologie
Předseda habilitační komise prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. přednesl doporučující stanovisko
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: dr. Hruška, doc. Dzúrová, doc. Braniš, doc. Mihaljevič
Jejich dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl.
O návrhu hlasovalo všech 26 přítomných členů VRF
25 hlasů kladných
0 hlas záporný
1 hlas neplatný
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování MUDr. Miroslava
Peterky, DSc. docentem v oboru antropologie byl postoupen rektorovi UK.

3) Sdělení děkana
• 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 23. října 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 doc. RNDr. Vladimíra Sládka, Ph.D.
vedoucím katedry antropologie a genetiky člověka na základě proběhlého
výběrového řízení s účinností od 1. 11. 2008.

Lhůta pro posouzení návrhu byla stanovena v souladu se shora citovaným ustanovením
do 30. 10. 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
29 členů VRF: Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš, Císlerová, Červený, Drbohlav, Dzúrová,
Faryad, Forstová, Gaš, Grubhoffer, Herben, Hladný, Hruška, Jehlička, Kalvoda, Kavan,
Klímová, Kraft, Mihaljevič, Pačes, Ráb, Trnka, Vilímek, Vilímová, 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 29 členů VRF, tedy nadpoloviční většina všech členů vědecké rady, přičemž
poslední kladný hlas byl zaznamenán dne 27. 10. 2008. Jeden člen VRF své stanovisko
k návrhu nesdělil.
Usnesení: VRF schválila hlasování per rollam o vyjádření kladného stanoviska ke
jmenování doc. RNDr. Vladimíra Sládka, Ph.D.vedoucím katedry antropologie a
genetiky člověka na základě proběhlého výběrového řízení.
• Děkan informoval členy VRF, že 25. listopadu se koná v Karolinu slavnostní koncert
fakulty při příležitosti oslav 660. výročí založení Univerzity Karlovy, kde budou
předány medaile „Za zásluhy“ schválené na minulém zasedání VRF a rovněž Ceny
děkana studentům/absolventům a mladým pracovníkům fakulty. Pozvánka na koncert
bude členům VRF zaslána.
4) Sdělení proděkanů
proděkani přednesli řadu návrhů, které byly projednány a schváleny:
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh geografické sekce (schválený VR geografické
sekce dne 6.11.2008) na doplnění oborové rady studijního programu Fyzická geografie a
geoekologie pro 3leté studium o:
Doc.RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
katedra geografie PedF MU v Brně
RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
PřF UK v Praze
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
PřF UK v Praze
Doc. RNDr, Daniela Řezáčová, CSc.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh geografické sekce (schválený VR geografické
sekce dne 6.11.2008) na doplnění oborové rady studijního programu Fyzická geografie a
geoekologie pro 4leté studium o:
Doc. RNDr, Daniela Řezáčová, CSc.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh geografické sekce (schválený VR geografické
sekce dne 6. 11. 2008) na rozšíření komise pro státní závěrečné bakalářské zkoušky
bakalářských oborů geografie se zaměřením na vzdělávání o:
RNDr. Jiří Kastner
PřF UK v Praze
RNDr. Luděk Šefrna , CSc.
PřF UK v Praze
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
PřF UK v Praze
RNDr. Václav Treml, Ph.D.
PřF UK v Praze
Mgr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
PřF UK v Praze

Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.
Mgr. Stanislav Grill

PřF UK v Praze
PřF UK v Praze

Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh chemické sekce (schválený VR chemické sekce
dne 6.11.2008) na doplnění komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních
prací v doktorském studijním programu Analytická chemie
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
kat. analytické chemie
doc.RNDr. Eva Tesařová, CSc.
kat. fyzikální a makromolekulární chemie
RNDr. Iva Zusková, CSc.
kat. fyzikální a makromolekulární chemie
doc.RNDr. Petr Hodek, CSc.
katedra biochemie
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh biologické sekce (schválený VR biologické
sekce dne 4.11.2008) na
rozšíření oborové rady doktorských studijních programů
Antropologie a Antropologie a genetika člověka o:
Doc.RNDr. Vladimír Sládek, Ph.D.
vedoucí katedry antropologie a genetiky
člověka
Usnesení: VRF vzala na vědomí tabulku hodnocení doktorandů v akademickém roce
2007/2008, kterou předložil prof. Herben, proděkan pro doktorské studium.
Doc. Vilímek, proděkan pro zahraniční styky, informoval o předpokládané vzájemné
vědecké spolupráci s Dánskem v oblasti globálních klimatických změn ve vazbě na
mezinárodní konferenci smluvních stran v Kodani (2009).

Zasedání VRF dne 6. 11. 2008 bylo ukončeno v 16.00 hod.
Příští zasedání VRF se uskuteční dne 4. prosince 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

