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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY  
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP  

 

Termín konání: 1. 10. 2021 od 9:30 hodin 

 

Počet zúčastněných členů /v abecedním pořadí bez titulů/: 17 

Pavla Čapková; Jan Čermák; Petr Eisenmann; Jan Flusser; Milan Gryndler;  
Petr Heinzel; Pavel Chromý; Zbyněk Koldovský; Zdeňka Kolská; Miroslav Lávička; 
Jaroslav Pavlík; Jan Picek; Pavel Raška; Mirko Rokyta; Stanislav Smrček;  
František Vácha; Michal Varady 

Omluveni /v abecedním pořadí bez titulů/: 4 

Martin Balej; Tomáš Cajthaml; Vladimír Mařík; Ivo Nezbeda;  
 

Místo konání: zasedací místnost č. CP-1.10, Centrum přírodovědných a technických 
oborů, Pasteurova 15, Ústí nad Labem 

 

Program jednání 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Rozšíření oborové rady pro doktorská studia v programu Geographies  

of Transformations/Geografie transformací 
3) Zahájení habilitačního řízení – Ing. Petr Mikeš, Ph.D.  
4) Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu 

 Bc. Biologie 
5) Řízení ke jmenování profesorem – veřejná přednáška a projednání před 

vědeckou radou 
 Doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. 

 

Průběh jednání 
Zahájení v 9:30 hodin. Vedením jednání vědecké rady pověřil děkan fakulty proděkana 
pro vědu doc. J. Pavlíka. Přítomno 17 členů z 21 – jednání bylo prohlášeno za 
usnášeníschopné.  

Po rozeslání pozvánky a podkladů, obdržel děkan fakulty od předsedy oborové rady 
doktorského studijního programu Počítačového modelování ve vědě a technice  
prof. Nezbedy žádost o schválení jmenování nového školitele. Program jednání se tím 
rozšiřuje o bod 6. 
 
Hlasování: 

SOUHLASÍM  

s programem jednání 

NESOUHLASÍM 

s programem jednání 
ZDRŽUJI SE 

hlasování 

17 0 0 

 
Vědecká rada souhlasí s rozšířeným programem jednání. 
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Ad 2) Rozšíření oborové rady pro doktorská studia v programu Geographies  
of Transformations/Geografie transformací 

Předseda oborové rady doc. Raška předložil děkanovi fakulty žádost o rozšíření 
oborové rady doktorského studijního programu Geographies of 
Transformations/Geografie transformací o doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. 
 
Životopis doc. Koutského byl součástí podkladů pro jednání. 
 
USNESENÍ č. 1 

Vědecká rada souhlasí s rozšířením oborové rady doktorského studijního programu 
„Geographies of Transformations /Geografie transformací“ o doc. RNDr. Jaroslava 
Koutského, Ph.D. 
 
Hlasování: 

SOUHLASÍM 
s předloženým návrhem 

usnesení 

NESOUHLASÍM 

s předloženým návrhem 
usnesení 

ZDRŽUJI SE 
hlasování 

16 0 1 

 

Ad 3) Zahájení habilitačního řízení – Ing. Petr Mikeš, Ph.D. 

Na základě předložených podkladů zahájil děkan fakulty dne 6. 9. 2021 habilitační 
řízení Ing. Petra Mikeše, Ph.D. v oboru Aplikovaná fyzika.  

Dr. Mikeš je zaměstnancem katedry fyziky Fakulty pedagogické a přírodovědně 
humanitní na Technické univerzitě v Liberci. Jeho hlavním výzkumným oborem jsou 
nanovlákenné materiály.  

Dr. Mikeš k dnešnímu dni dle WOS publikoval ve 37 článcích (s afiliací TUL), které 
mají 326 citací bez autocitací a jeho H-index je 9. Splňuje tak minimální požadavky 
stanovené směrnicí děkana č. 3/2019 na odbornou úroveň habilitanta. 

Kompletní životopis byl součástí podkladů.  

Návrh na ustavení habilitační komise ve složení: 
Předseda habilitační komise  
Prof. RNDr. Pavla Čapková, 
DrSc. 

Přírodovědecká fakulta; Univerzita  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Členové habilitační komise  
Doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. Přírodovědecká fakulta; Univerzita  

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. Fyzikální ústav; Matematicko-fyzikální fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze 
Prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. Ústav fyzikální chemie; Vysoká škola 

chemicko-technologická v Praze 
Doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství; Vysoké učení 

technické v Brně 



 
 
 

- 3 - 
 

USNESENÍ č. 2 

Vědecká rada souhlasí s návrhem na ustavení habilitační komise a jmenování jejího 
předsedy a dalších členů pro habilitační řízení Ing. Petra Mikeše, Ph.D.  

 
Hlasování: 

SOUHLASÍM 
s předloženým návrhem 

usnesení 

NESOUHLASÍM 

s předloženým návrhem 
usnesení 

ZDRŽUJI SE 
hlasování 

17 0 0 

 

Do konce letošního roku ing. Bobková osloví členy vědecké rady s žádostí o hlasování 
per rolam, kvůli schválení habilitační komisí navržených oponentů habilitační práce  
dr. Mikeše. 

 

Prof. Lávička a prof. Vácha se dotázali, zda je nutné schvalování oponentů vědeckou 
radou. Doc. Pavlík vysvětlil, že i když zákon schválení oponentů vědeckou radou 
fakulty nevyžaduje, fakultní směrnice však ano. 

 

Ad 4) Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního 
programu - Bc. Biologie 

 

Dr. J. Malý (vedoucí katedry biologie a garant programu) představil předkládaný 
studijní program. 

Bakalářský studijní obor biologie má na fakultě již 14 letou tradici. Oproti současnému 
programu jsou do  něj nově zařazeny předměty Úvod do chemie, Cvičení z chemie  
a Aplikované metody v matematice, protože studenti často přicházejí ze středních škol  
se špatnými znalostmi, a to následně komplikuje výuku. Zároveň se v programu 
navyšuje počet hodin praktických laboratorních i terénních cvičení, což má vést 
k ulehčení profilace a následnému výběru magisterského studijního oboru. Změny jsou 
samozřejmě i na personální úrovni. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
katedry jak tuzemskými, tak zahraničními pracovníky. 

 

USNESENÍ č. 3 

Vědecká rada PřF UJEP v souladu s čl. 24 odst. 2 Pravidel vzniku, schvalování a změn 
studijních programů UJEP schválila návrh záměru předložit žádost o akreditaci 
bakalářského akademicky orientovaného studijního programu Biologie. 
 
 
Hlasování: 

SOUHLASÍM 
s předloženým návrhem 

usnesení 

NESOUHLASÍM 

s předloženým návrhem 
usnesení 

ZDRŽUJI SE 
hlasování 

17 0 0 
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Ad 6) Jmenování školitele v doktorském studijním programu Počítačové 
modelování ve vědě a technice 

 
Předseda oborové rady doktorského studijního programu Počítačového modelování 
ve vědě a technice prof. Nezbeda na základě jednání oborové rady předložil děkanovi 
fakulty žádost o jmenování Mgr. Jany Kašparové, Ph.D. školitelkou v uvedeném 
programu. 
 
Protože se jedná o doplněný bod do programu jednání, obdrželi členové rady životopis 
dr. Kašparové v tištěné podobě. 
 
USNESENÍ č. 4 

Vědecká rada PřF UJEP souhlasí se jmenováním Mgr. Jany Kašparové, Ph.D. 
školitelkou v doktorském studijním programu Počítačové modelování ve vědě a 
technice. 
 
Hlasování: 

SOUHLASÍM 
s předloženým návrhem 

usnesení 

NESOUHLASÍM 

s předloženým návrhem 
usnesení 

ZDRŽUJI SE 
hlasování 

17 0 0 

 

10:05 - ukončeno jednání v zasedací místnosti č. CP-1.10 a přesun do CP-1.03,  
kde od 10:15 proběhla veřejná přednáška doc. RNDr. Anny Mackové, Ph.D. a 
následná veřejná diskuze v rámci řízení ke jmenování profesorem (viz samostatný 
zápis). 

USNESENÍ č. 5 

V tajném hlasování se členové Vědecké rady PřF UJEP usnesli navrhnout Vědecké 
radě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, aby byla paní  
doc. RNDr. Anny Macková, Ph.D. jmenována profesorkou pro obor Aplikovaná fyzika. 

Po ukončení jednání byl pro členy vědecké rady připraven oběd v menze UJEP  
a následně prohlídka budovy CPTO pro ty členy, kteří se nemohli zúčastnit prohlídky 
předchozí den. 

Jednání vědecké rady bylo ukončeno v 11:40 hodin. 

 

 

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 
        děkan PřF UJEP   
Ústí nad Labem 4. 10. 2021 

 
Zapsala: Ing. M. Bobková 
Schválil: doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 


