UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2
Zápis
z 6. zasedání VRF dne 14. května 2020
Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod.
Přítomni: (bez titulů): Zima, Bilej, Cajthaml, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fatka,
Fischer, Fojta, Gaš, Herben, Horák, Illnerová, Jánský, Kotora, Kostelecký, Langhammer,
Martínková, Mihaljevič, Motyka, Němec, Ouředníček, Pácha, Pergl, Petrusek, Procházka,
Vogel
Omluveni: (bez titulů): Kočí, Petr, Šafanda, Vaněk
Z 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 28 členů.
Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.

Návrh na jmenování RNDr. Michala Vinklera, Ph.D. docentem v oboru Zoologie:
Proděkan biologické sekce prof. RNDr. Petr Horák Ph.O. krátce představil uchazeče a seznámil
VRF se složením habilitační komise.
Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Evolution of Diversity in Avian Innate Immunity"
Dr. Vinkler přednesl přednášku na vysoké úrovni. Teoretický úvod zahrnoval témata spojená
s evolucí imunity, jako jsou např. parazity způsobené udržování polymorfismu a mechanismy
adaptace parazitů ke konkrétní genetické linii hostitele. Poté dr. Vinkler představil svůj
výzkum, ve kterém se orientuje zejména na molekulární podstatu vlivu genotypu ptačího
hostitele na evoluci systému parazit-hostitel. Jeho zájem spadá od detailního studia
modelového kura domácího po průřezové studie zahrnující celou diverzitu ptáků. Významný
přínos svého výzkumného týmu k poznání v tomto oboru demonstroval na svých publikacích
z posledního desetiletí, které byly zveřejněny v prestižních mezinárodních časopisech. O
kvalitě přednášky a zájmu publika svědčily četné dotazy z pléna. Vědecká rada Biologické
sekce konstatovala, že dr. Vinkler je vyzrálá vědecko-pedagogická osobnost a plně si
zasluhuje úspěšné završení habilitačního řízení.
Předseda habilitační komise prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. seznámil VRF s pedagogickou a
publikační činností uchazeče a přednesl doporučující stanovisko komise v habilitačním řízení.
Prof. Horák informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady biologické sekce, která
návrh jednohlasně doporučila (16-0-0).
V diskusi vystoupili: prof. Procházka, prof. Zima, prof. Gaš
Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl.

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

32
28
28
28
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Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Michala Vinklera,
Ph.D. docentem pro obor Zoologie byl postoupen rektorovi UK.

Zapsala: Bc. Nicole Bradfordová
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