
Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích dne 10. 12. 2020 
 
které se konalo online v souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020. 
 
 
Přítomni:  
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.,  
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.,  
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.,  
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc., 
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.,  
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D., 
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., 
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D,  
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc., 
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.,  
prof. RNDr. František Sedláček, CSc.,  
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň), 
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (BÚ AV ČR), 
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. (VŠCHT Praha), 
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK Praha), 
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (ČZU Praha), 
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR). 

Nepřítomni (omluveni) 
prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D., 
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.,  
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK Praha). 
 
 

Hosté:   
Řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D.: 
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. - Katedra botaniky PřF UK - předseda komise pro jmenování 

profesorem 
prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. - Katedra biologie a ekologie, PřF OU, Ostrava - člen komise pro 

jmenování profesorem 
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. - Katedra botaniky PřF UPOL - člen komise pro jmenování 

profesorem 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - Katedra botaniky PřF JU; Botanický ústav AV ČR, Třeboň - 
člen komise pro jmenování profesorem 

prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň; Katedra 
experimentální biologie rostlin PřF JU - člen komise pro jmenování profesorem 
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Program: 

 
 
Veřejné jednání i neveřejné  jednání, diskuse před hlasováním a hlasování byly přístupné 
odkazem pro připojení k jednání pomocí programu MS Teams. Přístup účastníků řídil proděkan 
pro vědu doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. v souladu s jejich rolemi. 
 
 
Veřejné jednání 

1) 14:00 Zahájení, schválení programu 
2) 14:10 řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D. v oboru 

Botanika 
 
 
Neveřejné jednání 

3) 15:30 Schválení člena komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
o RNDr. Pavel Linhart, Ph.D. 

 
4) Schválení školitelů a členů komisí pro doktorské státní zkoušky,  

obor Zoologie 
Navrhovatel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. 

o RNDr. Pavel Linhart, Ph.D. 
obor Molekulární a buněčná biologie a genetika 

Navrhovatel: prof. Ing. Miroslav Oborník, Dr. 
o Ansgar Gruber Dr. rer. nat. 

 
5) Schválení akreditační žádosti práv k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování 

profesorem oboru Biofyzika 
 

6) Projednání dalších řízení ke jmenování profesorkou a schvalování členů komisí 
• návrh členů hodnotící komise řízení ke jmenování profesorkou v oboru Fyziologie 

živočichů doc. PharmDr. Aleny Sumové, CSc., DSc.  
• návrh členů hodnotící komise řízení ke jmenování profesorkou v oboru 

Molekulární a buněčná biologie a genetika doc. Mgr. Štěpánky Vaňáčové, Ph.D. 
 

7) Různé 
• projednání úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích 



 3 

1) Zahájení a schválení programu 
 
Děkanka prof. Šantrůčková zahájila jednání, uvítala členy Vědecké rady (VR) a seznámila 

s programem jednání VR. Program byl jednomyslně schválen. Proděkan doc. Předota zjistil a 
zaznamenal přítomnost členů Vědecké rady. Děkanka konstatovala, že Vědecká rada je 
usnášeníschopná. 
 
2) Řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D. v 

oboru Botanika 
 
Děkanka zahájila projednání řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana 

Kaštovského, Ph.D. v oboru Botanika. Děkanka seznámila přítomné se složením hodnotící 
komise, která pracovala ve složení: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (předseda), prof. Mgr. 

Marek Eliáš, Ph.D., doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D., prof. RNDr. Karel Prach, CSc., prof. RNDr. 

Ondřej Prášil, Ph.D. 

Děkanka předala slovo předsedovi komise, prof. Neustupovi, jenž představil uchazeče, 
seznámil přítomné s jeho profesním životopisem a přednesl usnesení komise pro profesorské 
řízení. Prof. Neustupa vysoce ocenil přínos práce doc. Kaštovského ve  výzkumu sinic a řas i 
jeho pedagogické schopnosti a označil jej za nejvýznamnějšího pokračovatele prof. Jiřího 
Komárka v tomto oboru. Komise posoudila všechny náležitosti a předložené dokumenty a 
konstatuje, že všechny podmínky nutné pro profesorské řízení byly splněny. Po prostudování 
všech podkladů a zvážení všech komisi známých skutečností komise pěti hlasy doporučuje 
jmenování doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D. profesorem v oboru Botanika.  

 
Děkanka Šantrůčková vyzvala doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D. k přednesení 

profesorské přednášky. 
 
Anotace profesorské přednášky: „Lesk a bída sinic 21. století“  
Sinice jsou širokou veřejností vnímané jako škodlivé organizmy, které nám svým výskytem znehodnocují 

zejména tuzemskou koupací rekreaci. Za to ale sinice nemůžou, nezodpovědným přístupem k eutrofizaci celé krajiny 

jsme si je tak vykrmili sami. Ve skutečnosti sinicím vděčíme za mnohé, mimo jiné i za obyvatelnost naší planety díky 

okysličení atmosféry. Jsou prakticky všudypřítomné, mnohdy jsou dominantní složkou ekosystému a obývají velké 

spektrum biotopů včetně těch extrémních. Naše vědomosti o těchto mikroorganizmech jsou pochopitelně značně 

neúplné. Mimo jiné je nápadné, že na rozdíl od všech jiných velkých skupin organizmů je drtivá většina jejich druhů 

popsána z temperátní zóny, zejména z Evropy, nikoliv z tropů, čemuž se věnuje jedna část mé přednášky. Aplikace 

polyfázického přístupu (kombinací klasického „morfologického“ přístupu s molekulárními metodami) nám pak 

umožňují nový pohled na jejich diverzitu a fylogenezi, čemuž se věnuje druhá část. 

 

Děkanka otevřela diskusi k přednesené přednášce, které se kromě členů VR PřF JU a členů 
komise zúčastnilo 28 hostů. Do diskuse se postupně zapojili prof. Prach, prof. Prášil, prof. 
Sedláček, prof. Eliáš, a děkanka prof. Šantrůčková.  
 

Děkanka ukončila rozpravu a veřejnou část jednání. Následně členové VR a hodnotící 
komise jednali neveřejně. Proděkan doc. Předota a prof. Polívka se ujali funkce skrutátorů – 
zahájili tajné elektronické hlasování aplikací Polly v prostředí MS Teams a zveřejnili výsledek. 
Hlasování o výsledku řízení bylo přítomno 16 členů VR (člen VR PřF JU doc. Pšenčík nebyl 
přítomen během hlasování pro technické obtíže a doc. Kaštovský záměrně), o hlasování byl 
pořízen zvláštní zápis. 
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Závěr řízení ke jmenování profesorem: podle výsledků hlasování Vědecká rada ukládá 
děkance PřF JU podat rektorovi JU návrh na další projednání jmenování doc. RNDr. Jana 
Kaštovského, Ph.D. profesorem v oboru Botanika.  

Po návratu do veřejné části jednání děkanka vyhlásila výsledek jmenovacího řízení, 
poděkovala hodnotící komisi za jejich činnost a ukončila tuto část jednání VR. 

 

3) 15:30 Schválení člena komise pro bakalářské a magisterské státní 
závěrečné zkoušky 

o RNDr. Pavel Linhart, Ph.D. 
 

Uvedený byl schválen v požadovaném rozsahu. 
 
4) Schválení školitelů a členů komisí pro doktorské státní zkoušky,  

obor Zoologie 
Navrhovatel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. 

o RNDr. Pavel Linhart, Ph.D. 
obor Molekulární a buněčná biologie a genetika 

Navrhovatel: prof. Ing. Miroslav Oborník, Dr. 
o Ansgar Gruber Dr. rer. nat. 

 

Oba uvedení byli schváleni v požadovaném rozsahu. 
 

 
5) Schválení akreditační žádosti práv k habilitačnímu řízení a řízení ke 

jmenování profesorem oboru Biofyzika 
 

Uvedená akreditační žádost byla schválena. 
 

6) Projednání dalších řízení ke jmenování profesorkou a schvalování členů 
komisí 

 
Řízení ke jmenování profesorkou: žádost o zahájení řízení v oboru Fyziologie živočichů 
doručena uchazečkou doc. PharmDr. Alenou Sumovou, CSc. DSc. dne 19. 11. 2020. 
Komise navržena ve složení:  

předseda: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  
členové: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.,    

                    prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. 
 

Řízení ke jmenování profesorkou: žádost o zahájení řízení v oboru Molekulární a 
buněčná biologie a genetika doručena uchazečkou doc. Mgr. Štěpánkou Vaňáčovou, 
Ph.D. dne 25. 11. 2020. 
Komise navržena ve složení:  

předseda: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. 
členové: prof. RNDr. Marek Jindra, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.,    

                    prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., prof. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D. 
 

Navržené komise VR schválila. 
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7) Různé 

• Projednání úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 

Vědecká rada PřF JU, po opravě formální chyby v návrhu, schválila úpravu rozšiřující 
možnosti využití prostředků komunikace na dálku při jednání a hlasování, včetně 
zasedání VR PřF JU. Návrh bude postoupen ke schválení AS PřF JU a následně vedení 
JU. 

 
Na příštím, jarním zasedání Vědecké rady (duben-květen 2021) lze očekávat projednání 

řízení ke jmenování profesorkou docentky Aleny Sumové a docentky Šárky Vaňáčové. 
 
Děkanka prof. Šantrůčková poděkovala všem přítomným členům za účast na zasedání a 

popřála jim krásné Vánoce i v této pandemické době. 
 
 
Zapsal: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D., proděkan pro vědu   
 
 
 
Ověřila: prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka 


		2020-12-11T11:47:28+0100
	doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.


		2020-12-27T16:25:26+0100
	prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.




