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Výpis 

 ze 7. zasedání VRF dne 11. dubna 2019   

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  

 

Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Drbohlav, Dzúrová, Fatka, Faryad, Fischer, 

Herben, Horák, Illnerová, Kočí, Kotora, Langhammer, Martínková, Motyka, Němec, 

Ouředníček, Pácha, Pergl, Petrusek, Procházka 

Omluveni: (bez titulů): Čepička, Fojta, Gaš, Kostelecký, Janský, Mihaljevič, Petr, Rieder, 

Vaněk, Šafanda 

Hosté: Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (předseda komise v řízení ke jmenování profesorem 

a předseda habilitační komise) 

 

Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 22 členů.   

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na jmenování RNDr. Jitky Žurmanové, Ph.D. docentkou v oboru Fyziologie 

živočichů 

Proděkan biologické sekce prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. krátce představil uchazečku a seznámil 

VRF se složením habilitační komise a s oponenty habilitační práce. 

 

Habilitační práce: Kreatinkináza a hexokináza v kosterním a srdečním svalu. Homeostáza 

a protekce byla obhájena. 

 

Uchazečka přednesla přednášku s názvem: Kreatinkináza a hexokináza v kosterním a 

srdečním svalu. Homeostáza a protekce 
 

Dr. Žurmanová se v rámci své habilitační přednášky zaměřila na popis výsledků získaných 

při studiu hexokinázy, kretinkinázy a dráhy PI3K v kardioprotektivním mechanizmu adaptace na 

chronickou hypoxii. Po stručném úvodu do dané problematiky velmi přehledně a srozumitleně 

diskutovala představené výsledky a jejich význam. Přednáška byla doprovázena výborně 

zpracovanou obrazovou dokumentací a dr. Žurmanová neopomněla zmínit zásluhy svých studentů 

a spolupráci s FGÚ AV ČR na získání experimentálních dat. Přednesla svou přednášku klidným a 

plynulým způsobem, což jednoznačně dokládá její didaktické schopnosti. 

 

Předseda habilitační komise prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. seznámil VRF s pedagogickou 

a publikační činností uchazečky a přednesl doporučující stanovisko habilitační komise. Prof. 

Horák informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady biologické sekce, která návrh 

jednohlasně doporučila (12-0-0). 

 

V diskusi vystoupili: prof. Zima, prof. Petr, dr. Kostelecký, prof. Cajthaml, prof. Procházka, 

prof. Dzúrová 

 



Dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla. 

 

Stav hlasování:  

Počet členů VR fakulty celkem 32 

Počet přítomných členů VR fakulty 22 

Počet hlasujících 22 

Počet kladných hlasů 21 

Počet záporných hlasů 0 

Počet neplatných hlasů 1 

 

Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Jitky Žurmanové, 

Ph.D. docentkou pro obor Fyziologie živočichů byl postoupen rektorovi UK. 

 

 

V Praze dne 11. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


