
Zápis o hlasování Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích per rollam dne 30. 8. 2020 

 
 
Vědecká rada hlasovala o schválení: 
 
1) akreditačních žádostí doktorských studijních programů Botanika, Biologie ekosystémů a  
     ekologie, Hydrobiologie, Entomologie, Parazitologie, Zoologie a nově navrženého  
     programu Experimentální biologie (vznikl sloučením Molekulární biologie a genetika,   
     Fyziologie rostlin a živočichů a Infekční biologie) 
 
2) žádosti akreditačního záměru doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika 
 
3) školitelů a členů komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky 
              Ing. Martin Janda, Ph.D. (Fyziologie a vývojová biologie) 
              Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D. (Parazitologie) 
 
4) členů komisí pro doktorské státní závěrečné zkoušky 
 MSc. Ivan Jarić, Ph.D. (Hydrobiologie) 
 Ing. Pavel Jurajda, Dr. (Hydrobiologie) 
 Ing. Miloš Knížek, Ph.D. (Entomologie) 
 
5) členů komisí pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky  

Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 
Mgr. Michal Konopa 
 

 
Hlasování probíhalo ve dnech 19. 8. 2020 – 30. 8. 2020, ke dni 30. 8. 2020 bylo zasláno 18 
korespondenčních odpovědí. 
 
Výsledek hlasování byl následující: 
 
Bod 1: 
Akreditační žádosti doktorských studijních programů Botanika, Biologie ekosystémů a  
ekologie, Hydrobiologie, Entomologie, Parazitologie a Zoologie. 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 18  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
 
Hlasování týkající se akreditační žádosti doktorského studijního programu Experimentální 
biologie bylo anulováno (žádost neodpovídala požadavkům NAÚ, členové VR navrhli změnu 
názvu oboru a úpravu žádosti). 
 
Závěr: Akreditační žádosti doktorských studijních programů Botanika, Biologie ekosystémů  
             a ekologie, Hydrobiologie, Entomologie, Parazitologie a Zoologie byly schváleny. 
  



 
Bod 2: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 18 
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
                
Závěr: Žádost akreditačního záměru doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika 
byla schválena. 
 
Bod 3: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 18 
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
              
 
Závěr: Všichni navržení byli schváleni v požadovaném rozsahu. 
 
Bod 4: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 18 
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
 
Závěr: Všichni navržení byli schváleni v požadovaném rozsahu. 
 
Bod 5: 
Mgr. Jiří Pech, Ph.D. - člen komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 18 
Počet záporných odpovědí: 0 
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
 
Mgr. Michal Konopa - člen komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí:  18 
Počet záporných odpovědí: 0 
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
 
Mgr. Michal Konopa - člen komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí:  13 
Počet záporných odpovědí:  5 
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 3 
 
Závěr: Všichni navržení byli schváleni v požadovaném rozsahu. 
 



 
V Českých Budějovicích dne 2. 9. 2020 
 
 
Zapsal: doc. RNDr. M. Předota, Ph.D., proděkan pro vědu 

Ověřil: prof. Ing. H. Šantrůčková, CSc., děkanka 
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