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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ZF JU 
24. 6. 2021 

Termín jednání:  24. června 2021 

Místo konání: místnost Z1, pavilon ZR 

Přítomni (bez titulů): Balík, Bartoš, Bárta, Berec, Bohatá, Brom, Homolka, Kadlec, Konvalina, Kozák, 
Křížek, Novák, Ondr, Ryant, Řepková, Skřivanová, Smetana, Smutný, Šoch, Tlustoš 

Nepřítomni (bez titulů): Dumbrovský, Havlíček, Langrová, Odrišík 

1 Zahájení jednání a předání jmenovacích dekretů 

Předseda Vědecké rady ZF JU doc. Bartoš zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné. Zároveň předal 

přítomným členům VR ZF JU jmenovací dekrety a popřál všem mnoho úspěchů v jejich činnosti. 

 

2 Schválení programu jednání 

Předseda VR ZF JU seznámil přítomné s programem jednání, který byl všem členům VR rozeslán 

s předstihem společně s materiály k jednání. VR ZF JU program jednání schválila bez připomínek. 

 

3 Habilitační řízení RNDr. Tomáše Ditricha, Ph.D. 

Jako třetí bod programu jednání bylo habilitační řízení RNDr. Tomáše Ditricha, Ph.D. pro obor Aplikovaná a 

krajinná ekologie. Veškeré podklady byly členům Vědecké rady ZF JU poskytnuty v elektronické podobě 

před jednáním.  

Předseda VR ZF JU pověřil řízením jednání proděkana pro vědu a výzkum doc. Ing. Jana Bártu, Ph.D., který 

stručně představil habilitanta, habilitační komisi, hodnotitele přednášky a skrutátory: 

 

Složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

Členové:  prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. 

 doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D. 

 prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 

 prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. 
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Hodnotitelé přednášky: 

 prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. 

 prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.  

 doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.  

Skrutátoři hlasování: 

 doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. 

 Ing. Luboš Smutný, Ph.D. 

 

Následně předal slovo předsedovi habilitační komise prof. Kocourkovi. Ten shrnul dosavadní proces 

habilitačního řízení a představil oponenty práce, kterými byli:  

 doc. RNDr. Alois Honěk, CSc. 

 prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. 

 doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. 

Předseda habilitační komise vyzdvihl, že práce je velmi kvalitní z hlediska excelence, nových poznatků a 

ocenil schopnost uchazeče diskutovat odborné otázky. Oznámil, že habilitační komise se jednoznačně 

shodla na návrhu jmenovat RNDr. Ditricha docentem v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. 

Doc. Bárta vyzval kandidáta k prezentaci přednášky na téma „Strategie adaptací hmyzu k teplotám 

prostředí.“ Po ukončení přednášky byly přečteny posudky oponentů – doc. Honěk a prof. Košťál přečetli 

posudky osobně, posudek doc. Vilímové přečetl prof. Kocourek. Všechny posudky byly doporučující a 

oponenti v nich vyzdvihli nadprůměrný rozsah habilitačního spisu i výrazný přínos práce habilitanta. 

RNDr. Ditrich se vyjádřil k posudkům, poděkoval za ně a odpověděl na dotazy. Všichni oponenti byli 

s odpověďmi spokojeni. Dále doc. Bárta vyzval přítomné k diskusi, do které se zapojili prof. Šoch, prof. 

Řepková a doc. Konvalina. Všichni diskutující byli s odpověďmi i diskusí spokojeni.  

Doc. Bárta všem poděkoval a ukončil veřejnou část rozpravy a vyzval prof. Řepkovou, aby seznámila ostatní 

členy Vědecké rady s hodnocením přednášky. Doc. Bárta následně otevřel diskuzi. Předseda Vědecké rady 

doc. Bartoš za Zemědělskou fakultu JU podpořil udělení titulu, podobně prof. Kozák pochválil přípravu a 

zaujetí adepta a zeptal se na jeho zapojení do pedagogické činnosti na ZF JU. Děkan uvedl, že se jedná o 

jeho aktivním zapojení na Katedře aplikované ekologie a Katedře biologických disciplín.  

 

Následovalo tajné hlasování členů VR ZF JU v ČB 

Výsledky hlasování:  

počet členů VR ZF JU celkem:  24 

počet přítomných členů:  20 

počet kladných hlasů:  20  

počet záporných hlasů:  0 

počet neplatných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 
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Před vyhlášením výsledku hlasování byla krátká přestávka na občerstvení, po jejímž skončení děkan ZF JU 

doc. Bartoš vyhlásil veřejně výsledek a oznámil, že Vědecká rada ZF JU doporučuje jmenování RNDr. Tomáše 

Ditricha, Ph.D. docentem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Návrh na jmenování docentem podle 

ustanovení § 72 odst.  11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách) bude předložen rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Usnesení:  

VR ZF JU v souladu s ustanovením § 72 odst.  11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) navrhuje rektorovi JU jmenovat pana RNDr. Tomáše 

Ditricha, Ph.D. docentem v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. 

 

4 Habilitační řízení Ing. Lenky Hanusové, Ph.D. 

Dalším bodem programu bylo habilitační řízení Ing. Lenky Hanusové, Ph.D. v oboru Speciální zootechnika. 

Veškeré podklady byly členům Vědecké rady ZF JU poskytnuty v elektronické podobě před jednáním VR ZF 

JU.  

Jednání vedl proděkan pro vědu a výzkum doc. Bárta, který představil habilitantku, habilitační komisi, 

hodnotitele přednášky a skrutátory: 

 

Složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. 

Členové:  prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. 

 prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. 

 prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. 

 doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D. 

 

Hodnotitelé přednášky: 

 prof. Ing. Martin Křížek, CSc. 

 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

 doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. 

 

Skrutátoři hlasování: 

 doc. Ing. Pavel Ondr, CSc. 

 Ing. Andrea Bohatá, Ph.D. 

 

Oponenti práce: 

 prof. Ing. Václav Řehout, CSc. 
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 prof. Ing. Jan Šubrt, CSc.  

 prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. 

 

Slova se následně ujal předseda habilitační komise prof. Chládek, který představil kandidátku a přečetl 

doporučující stanovisko habilitační komise. Následovala přednáška na téma „Využití výsledků molekulárně 

genetických analýz ve šlechtění skotu na užitkové vlastnosti“. 

Po ukončení přednášky byly přečteny posudky oponentů – prof. Řehout a prof. Vostrý přečetli posudky 

osobně, posudek prof. Šubrta přečetl prof. Chládek. Všechny posudky byly doporučující.  

Ing. Hanusová následně odpověděla na všechny otázky, oponenti nepožadovali doplňující informace. Poté 

doc. Bárta vyzval přítomné k diskusi, do které se zapojila doc. Voříšková a prof. Řepková. Diskutující byly 

s odpověďmi spokojeny.  

Doc. Bárta všem poděkoval a ukončil veřejnou část rozpravy. Následně prof. Křížek přečetl hodnocení 

habilitační přednášky, ve kterém zaznělo několik negativních připomínek. Doc. Bárta otevřel diskuzi. Prof. 

Kozák se zeptal na současné zapojení kandidátky na ZF. Děkan odpověděl, že uchazečka není v současnosti 

na ZF JU v pracovním poměru a další možné zapojení je závislé na výsledcích případného výběrového řízení 

na obsazení místa akademického pracovníka.  

 

Následovalo tajné hlasování členů VR ZF JU v ČB 

Výsledky hlasování:  

počet členů VR ZF JU celkem:  24 

počet přítomných členů:  20 

počet hlasů kladných:  12  

počet záporných hlasů:  5 

počet neplatných hlasů:  0 

zdrželo se:  3 

 

Děkan Bartoš vyhlásil veřejně výsledek hlasování a oznámil, že habilitantka nezískala potřebný počet hlasů a 

podle ustanovení § 72 odst.  10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) Vědecká rada ZF JU habilitační řízení zastavuje. Všechny dodané 

materiály budou vráceny uchazečce. 

 

Usnesení:  

VR ZF JU v souladu s ustanovením § 72 odst.  10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zastavuje habilitační řízení o jmenování paní Ing. Lenky 

Hanusové, Ph.D. docentkou v oboru Speciální zootechnika. 
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5 Projednání výroční zprávy ZF JU 

 Předseda VR ZF JU předal slovo proděkanovi pro vnější vztahy doc. Konvalinovi, který představil Výroční 

zprávu o činnosti ZF JU za rok 2020. Proděkan seznámil přítomné se strukturou a nejpodstatnějšími částmi 

výroční zprávy. Děkan vyzval k diskuzi, členové VR ZF JU však neměli připomínky. 

Následovalo hlasování 

Výsledky hlasování:  

počet přítomných členů:  20 

počet hlasů kladných:  20  

počet záporných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 

 

Usnesení:  

VR ZF JU bere Výroční zprávu o činnosti ZF JU za rok 2020 na vědomí.  

 

6 Projednání dokumentů souvisejících s pedagogickou činností 

  

Materiály z oblasti doktorského studia představil proděkan pro pedagogickou činnost Dr. Ing. Kadlec. 

Proděkan provedl ve spolupráci s předsedy oborových rad a studijním oddělením inventarizaci komisí pro 

státní doktorské zkoušky a aktualizoval seznam členů. Seznam byl VR ZF JU schvalován jako celek. 

 

Dále byl bez připomínek projednán návrh na jmenování nových členů do oborových rad. Projednané 

materiály jsou přílohou k zápisu. 

 

Usnesení:  

VR ZF JU schvaluje materiály související s pedagogickou činností a souhlasí s navrženými personálními 

změnami v oborových radách a v komisích pro státní doktorské zkoušky. 

 

7 Různé 

Děkan navrhl termín příštího jednání VR ZF JU – 16. 9. 2021. 

Děkan Bartoš poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání VR ZF JU a popřál všem příjemně strávené 

dovolené. 

 

 

Zapsala:  Ing. Jana Skalická, Ph.D. 

Schválil:  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., v.r. 


