UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2

Zápis
ze 6. zasedání VRF dne 7. února 2008
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.
Přítomni (bez titulů): Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš, Císlerová, Drbohlav, Dzúrová, Faryad,
Gaš, Hladný, Hruška, Jehlička, Jelínek, Klímová, Kraft, Mihaljevič, Pačes, Trnka, Vilímek,
Vilímová, Zima Jan, Zima Jiří, Židek
Omluveni (bez titulů): Červený, Forstová, Grubhoffer, Herben, Kalvoda, Kavan, Ráb

Ze 30 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 23. Vědecká rada byla schopna
usnášet se ve všech projednávaných otázkách.
Program:
Slavnostní předání jmenovacího dekretu „Emeritní profesor Univerzity Karlovy v Praze“
Prof. Ing. Tomášovi Boublíkovi, DrSc.
1) Schválení zápisu ze zasedání VRF dne 10. 1. 2008
2) Habilitační a jmenovací řízení
§ Habilitační řízení ke jmenování RNDr. Ludmily Fialové, CSc. docentkou v oboru
demografie.
§

Řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Jehličky, Dr. v oboru geologie

3) Sdělení děkana
- schválení zápisu o hlasování per rollam, které proběhlo v souladu s ustanovením čl. 2,
odst. 10 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF ve dnech 29.1.2008 – 31. 1. 2008
4) Sdělení proděkanů
- návrh chemické sekce na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v doktorském studijním programu Organická chemie
5) Různé
Program zasedání : schválen

1) Schválení zápisu
Usnesení: vědecká rada PřF schválila bez připomínek zápis ze zasedání VRF dne 10. ledna
2008.
2) Jmenovací a habilitační řízení v návaznosti na předchozí jednání příslušných sekčních
vědeckých rad

skrutátoři:

Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.

Vědecká rada PřF projednala ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách
návrh:
- na jmenování RNDr. Ludmily Fialové, CSc. docentkou v oboru demografie
Předsedkyně habilitační komise Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. přednesla doporučující
stanovisko habilitační komise. K návrhu se vyjádřil i proděkan geografické sekce doc. RNDr.
Vít Vilímek, CSc., který zároveň informoval o průběhu předchozího jednání sekční vědecké
rady.
V diskusi vystoupili: doc. Bičík, dr. Hruška, doc. Zima, prof. Kovář, doc. Braniš.
Jejich dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla.
O návrhu hlasovalo všech 23 přítomných členů VRF
18 hlasů kladných
2 hlasy záporné
3 hlasy neplatné
Usnesení VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Ludmily Fialové,
CSc. docentkou v oboru demografie byl postoupen rektorovi UK.
-

na jmenování doc. RNDr. Jana Jehličky, Dr. profesorem v oboru geologie

Předseda hodnotící komise Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc. přednesl doporučující stanovisko
hodnotící komise. K návrhu se vyjádřil i zástupce proděkana geologické sekce doc. RNDr.
Martin Mihaljevič, CSc., který zároveň informoval o průběhu předchozího jednání sekční
vědecké rady.
V diskusi vystoupili: prof. Pačes, prof. Kovář, prof. Trnka, prof. Faryad, doc. Zima,
prof. Zima
Jejich dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl.
O návrhu hlasovalo 22 členů VRF z 23 přítomných – doc. Jehlička se hlasování nezúčastnil
21 hlasů kladných
0 hlasů záporných
1 hlas neplatný
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování doc. RNDr. Jana
Jehličky, Dr. profesorem v oboru geologie byl postoupen rektorovi UK.
3) Sdělení děkana
§

V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 10 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF (dále jen
„VRF“) byl dne 29. ledna 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:
Žádost o schválení podání návrhu grantového projektu na grantovou agenturu IGA
MZ ČR.
Název projektu: Význam interakce nádorového supresoru p53 a interleukinu-1alfa při
nádorové transformaci
Navrhovatel projektu: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.

Lhůta pro posouzení návrhu byla stanovena v souladu se shora citovaným ustanovením
do 1.2.2008. Členové VRF k uvedenému návrhu zaslanému per rollam písemně sdělili, zda
s návrhem souhlasí či nesouhlasí. K návrhu se ve stanovené lhůtě vyslovilo následujících
26 členů VRF: Kovář, Bičík, Borůvka, Braniš, Císlerová, Červený, Dzúrová, Faryad,
Forstová, Grubhoffer, Herben, Hladný, Hruška, Kalvoda, Kavan, Klímová, Kraft, Mihaljevič,
Pačes, Ráb, Trnka, Vilímek, Vilímová, Jan Zima, Jiří Zima, Žídek.
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 25 členů VRF, jeden se hlasování zdržel, tedy nadpoloviční většina všech členů
vědecké rady, přičemž poslední kladný hlas byl zaznamenán dne 1.2.2008. Zbývající členové
VRF své stanovisko k návrhu nesdělili.
Usnesení: VRF schválila hlasování per rollam o souhlasu s podáním grantového projektu
RNDr. Martina Pospíška, CSc. na grantovou agenturu IGA MZ ČR.
§

Děkan fakulty informoval o tom, že ASF požádal o konkretizaci a doplnění
jednotlivých bodů návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru PřF UK v Praze pro rok
2008, projednávané na lednovém zasedání VR. Na svém posledním zasedání dospělo
kolegium děkana k rozhodnutí, že nově upravená verze Aktualizace DZ PřF bude
koncipována pro akademický rok (2008/09), nikoli kalendářní (2008), zdůvodnitelný
při jeho začátku značným podílem rozvojových resp. investičních akcí. Odehraje se to
tedy v návaznosti na nově schválenou Aktualizaci DZ UK, jakmile ji schválí AS UK,
a tím se fakultní procedura (od schválení celkové inovace DZ PřF na konci r. 2006)
vpraví do obvyklého režimu aktualizací v cyklech Akademického roku.
Usnesení: vědecká rada fakulty souhlasí.

4) Sdělení proděkanů
proděkani přednesli řadu návrhů, které byly projednány a schváleny:
Usnesení: VRF schválila jednomyslně návrh chemické sekce (schválený SVR chemie per
rollam ve dnech 5. a 6. 2. 2008) na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v doktorském studijním programu Organická chemie o následující členy:
Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
PřF MU Brno
Doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
PřF UP Olomouc
§ Byly předloženy návrhy na udělení nových cen rektora:
Cena za prezentaci UK – navržen doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. z katedry buněčné biologie
za přednášku v rámci Dne vědy na pražských vysokých školách Scientia Pragensis. Přednáška
s názvem Ze života buňky byla přednesena 30.11.2007.
Cena za tvůrčí počin UK – navržen RNDr. Jan Suda, Ph.D. z katedry botaniky za
spoluautorství knihy Flow Cytometry with Plant Cells.
Cena za tvůrčí počin UK – navržen RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. z katedry anorganické
chemie za získání patentu na samodezinfikující nanotkaninu.
Usnesení: VRF s předloženými návrhy souhlasí
§

proděkan pro rozvoj doc. RNDr. Jiří Zima, CSc., informoval o probíhajících pracích na
zátěžové studii Kampusu Albertov.

§

zahraniční proděkan doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. informoval o možnosti zúčastnit se
veletrhu a konference NAFSA ve Washingtonu ve dnech 25. – 30. května 2008.
Pronájem a zařízení stánku na veletrhu zajišťuje Fullbrightova komise, o stánek by se
dělilo Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. K účasti na konferenci je možno se
přihlásit nejpozději do 15. února 2008.

§

studijní proděkanka doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. informovala o zahájení
intenzivní přípravy nového akademického roku.

§

proděkan pro vnější vztahy doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. informoval o připravované
výstavě pořádané v rámci oslav 660. výročí UK a nazvané Wildlife Photographer of
the Year v Křížové chodbě Karolina.

5) Různé
§ prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. poukázal z vlastní zkušenosti předsedy hodnotící komise
na příliš obsáhlé Stanovisko hodnotící komise zpracované podle požadavků RUK, které
proceduru byrokraticky zatěžuje a odrazuje od přijímání této funkce vhodné potenciální
osobnosti, jak interní, tak především externí.

Zasedání VRF dne 7. 2. 2008 bylo ukončeno v 16.30 hod.
Příští zasedání VRF se uskuteční dne 6. března 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

