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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ VĚDECKÉ 
RADY PŘF UJEP  

 

Termín konání: 17. 10. 2019 od 10:10 hodin  

Počet zúčastněných členů /v abecedním pořadí bez titulů/: 15 

Tomáš Cajthaml; Jan Čermák; Petr Eisenmann; Jan Flusser; Milan Gryndler;  
Petr Heinzel; Zbyněk Koldovský; Miroslav Lávička; Ivo Nezbeda; Jaroslav Pavlík; 
Pavel Raška; Mirko Rokyta; Stanislav Smrček; František Vácha; Michal Varady 

Omluveni /v abecedním pořadí bez titulů/: 6   

Balej Martin; Pavla Čapková; Pavel Chromý; Zdeňka Kolská; Vladimír Mařík;  
Jan Picek; 

Hosté /v abecedním pořadí bez titulů/: 7 

Oldřich Jirsák; Zdeněk Kolafa; Anatol Malijevský; Filip Moučka; Pavel Pokorný; 
Miroslav Pospíšil; Martin Švec 

Program jednání 

Habilitačních řízení – veřejná přednáška a projednání před vědeckou radou 
● RNDr. Marek Malý, Ph.D. 
● RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. 

Jmenovací řízení – veřejná přednáška a projednání před vědeckou radou 
● Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. 

 

Průběh jednání 

Zahájení v 10:10 v Malé aule PřF UJEP CN-152 

Doc. Pavlík přivítal všechny přítomné, jmenovitě pak oponenty, členy hodnotících 
komisí a hosty - prof. O. Jirsáka, doc. P. Pokorného, prof. Z. Kolafu  
a prof. A. Malijevského. 

Habilitační řízení dr. M. Malý 

Doc. Pavlík stručně představil kandidáta a vyzval ho k prezentaci habilitační 
přednášky. 

Habilitační přednáška na téma „Dendrimery a jejich biomedicínské aplikace“ probíhala  
od 10:17 – 10:50 hodin.  

Po přednášce následovala veřejná diskuze, ve které kandidát odpověděl na všechny 
související otázky od členů vědecké rady, akademické obce a přítomné veřejnosti. 

Habilitační řízení dr. J. Jirsák 

Doc. Pavlík stručně představil kandidáta a vyzval ho k prezentaci habilitační 
přednášky. 

Habilitační přednáška na téma „Chování kapalin v silném elektrickém poli“ probíhala  
od 11:04 – 11:32 hodin. 

Po přednášce následovala veřejná diskuze, ve které kandidát odpověděl na všechny 
související otázky od členů vědecké rady, akademické obce a přítomné veřejnosti. 
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Jmenovací řízení doc. R. Kalus 

Doc. Pavlík stručně představil kandidáta a vyzval ho k přednesení veřejné přednášky 
v rámci jmenovacího řízení. 

Jmenovací přednáška na téma „Nízkoteplotní plazma – od Schrödingerovy rovnice 
k biomedicíně“ probíhala od 13:05 – 13:45 hodin. 

Po přednášce následovala veřejná diskuze, ve které kandidát odpověděl na všechny 
související otázky od členů vědecké rady, akademické obce a přítomné veřejnosti. 

Od 14:00 jednání pokračovalo další částí jmenovacího řízení v zasedací místnosti  
CS-502. 

Doc. Pavlík informoval přítomné o složení hodnotící komise schválené na jednání  
VR PřF UJEP dne 13. 5. 2019 a vyzval předsedu komise prof. Nezbedu, aby vědeckou 
radu seznámil se závěry hodnotící komise. 

14:15 – neveřejné projednání návrhu na jmenování profesorem.  

Za skrutátory hlasovacích lístků byli, se souhlasem vědecké rady, pověřeni  
doc. Eisenmann a doc. Čermák.   

Hlasování: 
Odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků, z toho všechny platné. 
15 hlasů bylo PRO návrh, 0 hlasů PROTI návrhu. 
 
Usnesení 

V tajném hlasování se členové Vědecké rady PřF UJEP usnesli navrhnout Vědecké 

radě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, aby byl pan  

doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. jmenován profesorem pro obor Aplikovaná fyzika. 

Habilitační řízení dr. M. Malý 

14:30 - Doc. Pavlík informoval přítomné o složení hodnotící komise schválené  
na jednání VR PřF UJEP dne 13. 5. 2019, o stanovených oponentech habilitační práce 
a vyzval dr. Malého, aby přednesl obhajobu své habilitační práce na téma „Molekulární 
simulace dendrimerů pro biomedicínské aplikace“ 

14:53 – předseda habilitační komise prof. I. Nezbeda informoval vědeckou radu  
se závěry komise a s obsahem posudků habilitační práce. 

Habilitant následně zodpověděl všechny dotazy vyplývající z oponentních posudků  
a dotazy členů vědecké rady. 

15:40 – neveřejné projednání návrhu na jmenování docentem.  

Za skrutátory hlasovacích lístků byli, se souhlasem vědecké rady, pověřeni  
prof. Flusser a doc. Lávička.   

Hlasování: 
Odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné 
13 hlasů bylo PRO návrh, 0 hlasů PROTI návrhu. 
 

Usnesení 

Vědecká rada PřF UJEP se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že má být  
RNDr. Marek Malý, Ph.D. jmenován docentem v oboru Aplikovaná fyzika. 
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Habilitační řízení dr. J. Jirsák 

15:50 - Doc. Pavlík informoval přítomné o složení hodnotící komise schválené  
na jednání VR PřF UJEP dne 13. 5. 2019, o stanovených oponentech habilitační práce 
a vyzval dr. Jirsáka, aby přednesl obhajobu své habilitační práce na téma „Molekulární 
modelování procesu elektrostatického zvlákňování“. 

16:10 – doc. Pavlík informoval, že předsedkyně komise prof. Čapková a další  
3 členové hodnotící komise jsou v zahraničí, proto závěrečné stanovisko hodnotící 
komise přednese člen hodnotící komise prof. A. Malijevský. 

Na jednání byli přítomni oponenti práce prof. Jirsák a prof. Kolafa, kteří shrnuli závěry 
svých posudků a vznesli dotazy, na které habilitant  odpověděl. Po odpovědích  
na všechny dotazy vyplývající z posudků oponentů habilitant následně zodpověděl  
i dotazy z řad členů vědecké rady.  

16:50 – neveřejné projednání návrhu na jmenování docentem.  

Za skrutátory hlasovacích lístků byli, se souhlasem vědecké rady, pověřeni doc. Raška 
a doc. Koldovský 

Hlasování: 
Odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků, z toho všechny platné 
15 hlasů bylo PRO návrh, 0 hlasů PROTI návrhu. 
 

Usnesení 

Vědecká rada PřF UJEP se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že má být  
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. jmenován docentem v oboru Aplikovaná fyzika. 

 

Jednání ukončeno v 17:15 hodin. 

 

 

 

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

        děkan PřF UJEP   
 

 

Ústí nad Labem 23. 10. 2019 

 

 

Zapsala: Ing. M. Bobková 

Schválil: doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

 


