
UNIVERZITA KARLOVA                          
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Zápis 

 z 8. zasedání VRF dne 8. června 2017   

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  

 

Přítomni: (bez titulů): Zima, Čepička, Drbohlav, Dzúrová, Faryad, Fojta, Gaš, Herben, 

Horák, Illnerová, Janský, Martínková, Motyka, Langhammer, Mihaljevič, Němec, 

Ouředníček, Pácha, Pergl, Petr, Petrusek, Procházka, Rieder, Šafanda, Vaněk 

Omluveni: (bez titulů): Bilej, Cajthaml, Fatka, Fischer, Kočí, Kotora, Kostelecký 

Hosté: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (zástupce předsedy habilitační komise), 

prof. RNDr. Jan Zima, CSc. (předseda komise v řízení ke jmenování profesorem) 

 

Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 25 členů.   

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

 

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

Návrh na jmenování RNDr. Ivana Hirsche, CSc. docentem v oboru Genetika, 

molekulární biologie a virologie 

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

VRF se složením habilitační komise a s oponenty habilitační práce. 

 

Habilitační práce: Virus Restriction and Adaptation during Latent and Chronic Infection 

/ Restrikce a adaptace viru během latentní a chronické infekce byla obhájena. 

 

Uchazeč přednesl přednášku s názvem Rezervoár HIV infekce; léčba HIV – mýtus nebo 

skutečnost. 
 

Dr. Hirsch v úvodu přednášky ukázal statistický vývoj epidemie ve světě a také se zabýval 

původem tohoto viru, jeho mezidruhovým přenosem na člověka a jeho primárním šířením 

v Africe. Dr. Hirsch, který byl přímým svědkem objevu a začátku studia HIV, seznámil 

zasvěcené posluchače s historií problému objevu HIV. V přednášce dále diskutoval způsoby a 

úskalí terapie HIV a také představil svou vlastní práci na tomto poli. Dr. Hirsch svou 

přednášku přednesenou s velkým nadhledem jenom potvrdil skutečnost známou jak naší 

akademické obci, tak té zahraniční, že je vynikajícím virologem, výborným přednášejícím a 

také skvělým popularizátorem virologie. 
 

Zástupce předsedy habilitační komise a zároveň člen habilitační komise prof. RNDr. Libor 

Grubhoffer, CSc. seznámil VRF s pedagogickou a publikační činností uchazeče a přednesl 

doporučující stanovisko habilitační komise. Prof. Horák informoval o průběhu předchozího 

jednání vědecké rady biologické sekce, která návrh jednohlasně doporučila (16-0-0). 
 

V diskusi vystoupili: prof. Gaš, prof. Illnerová, prof. Petrusek, prof. Pácha, prof. Mihaljevič 

 

Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 



 

Stav hlasování:  

Počet členů VR fakulty celkem 32 

Počet přítomných členů VR fakulty 25 

Počet kladných hlasů 25 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

 

Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Ivana Hirsche, 

CSc. docentem pro obor Genetika, molekulární biologie a virologie byl postoupen rektorovi 

UK. 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


