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UNIVERZITA KARLOVA                          
Přírodovědecká fakulta                                                                                 
Albertov 6, Praha 2 
 
 
UKPRF/49563/2020 
 
      Zápis 

 z 5. zasedání VRF dne 13. února 2020   
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  
 
Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fischer, 
Fojta, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Jánský, Kočí, Kotora, Kostelecký, Langhammer, 
Martínková, Mihaljevič, Motyka, Němec, Ouředníček, Pácha, Petr, Petrusek, Procházka, 
Šafanda, Vaněk, Vogel 
Omluveni: (bez titulů): Fatka, Pergl 
 
Z 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 30 členů.   
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Jmenování RNDr. Jovany Sádlové, Ph.D. docentkou v oboru Parazitologie: 
 
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: Prvoci rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae): 
interakce s přenašeči a hostiteli byla obhájena.  
 
Dr. Jovana Sádlová představila své výzkumné téma, bičíkovce rodu Leishmania, jejich životní 
cyklus, přenašeče a hostitele. Zabývala se zejména vývojem leishmanií ve flebotomech a rolí 
rezervoárových hostitelů při přenosu leishmanioz. Představila výsledky své práce i výsledky 
magisterských a postgraduálních studentů, které úspěšně vedla nebo vede. Prezentace byla 
založena na kvalitní obrazové dokumentaci a proslovena kultivovaným jazykem. V diskuzi 
doktorka Sádlová pohotově zodpověděla otázky z pléna i otázky jednoho z oponentů. 
 
Zástupce předsedy habilitační komise a zároveň člen komise, prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 
seznámil VRF s pedagogickou a publikační činností uchazečky a přednesl doporučující 
stanovisko komise v habilitačním řízení. Prof. Horák informoval o průběhu předchozího jednání 
vědecké rady biologické sekce, která návrh jednohlasně doporučila (15-0-0). 
 
V diskusi vystoupili: prof. Cajthaml, děkan Zima, prof. Drbohlav, prof. Gaš, doc. Fojta, prof. 
Petrusek, prof. Kotora 
 
Dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla. 



2 
 

Stav hlasování:  
Počet členů VR fakulty celkem 32 
Počet přítomných členů VR fakulty 30 
Počet hlasujících  30 
Počet kladných hlasů 30 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných hlasů 0 

 
Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Jovany Sádlové, 
Ph.D. docentkou pro obor Parazitologie byl postoupen rektorovi UK. 
 
 
V Praze dne 13. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
Děkan 


