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Výpis 
ze zápisu ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy- I. lékařské fakulty, 

které se konalo dne 26. 6. 2018 

IV. Habilitační řízení
Návrh na jmenování docentem MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D., z Kliniky dětského a 
dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a Fyziologického ústavu AV ČR. v.v.i., pro obor 
klinická biochemie 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a 
uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační 
komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, 
Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Mitochondriální nemoci způsobené genetickými 
poruchami FlFo-ATP syntázy". S obsahem a závěrem svého oponentského posudku 
seznámila přítomné prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., která současně položila uchazeči 
dotazy. S obsahy a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. RNDr. 
Tomáše Adama, Ph.D. a doc. RNDr. Lenky Fajkusové, CSc., seznámil přítomné předseda 
habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., který současně jejich jménem položil 
uchazeči dotazy. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů a v následující diskusi odpověděl 
na dotazy prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., doc. 
MUDr. Vojtěcha Rainera, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jana Payneho, Ph.D., prof. MUDr. Pavla 
Dungla, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., a prof. MUDr. Soni Nevšímalové, 
DrSc. Závěrem diskuse vystoupil doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., přednosta mateřského 
pracoviště uchazeče. Hodnotitel prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. uvedl, že uchazeč 
dodržel stanovený čas pro svou přednášku. Po obsahové stránce byla přednáška srozumitelná, 
přestože pro některé posluchače bylo jistě obtížné sledovat všechny biochemické procesy, o 
kterých uchazeč hovořil. Uchazeč přesto svým vystoupením členy vědecké rady zaujal, což 
bylo zřejmé z dotazů kladených v diskusi. V diskusi reagoval uchazeč velice výstižně a jeho 
vysvětlením prakticky všichni porozuměli. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Radim 
Brdička, DrSc. konstatoval, že přednášku uchazeče hodnotí velice dobře. 

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno 
za uzavřené. 

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování 
ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas 
záporný, jeden hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká 
rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 
111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení 
návrhu na jmenování docentem MUDr. RNDr. Pavla Ješiny, Ph.D., 
z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a 
Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., pro obor klinická biochemie, 
rektorovi UK k dalšímu řízení. 

V Praze dne 3.7.2018 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Strana I ( celkem I) 




