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Výpis 

 z 6. zasedání VRF dne 8. března 2018 

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  

 

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

Fojta, Herben, Horák, Illnerová, Janský, Kostelecký, Langhammer, Martínková, Motyka, 

Němec, Ouředníček, Pácha, Pergl, Petr, Petrusek, Procházka 

Omluveni: (bez titulů): Bilej, Gaš, Kočí, Kotora, Mihaljevič, Rieder, Šafanda, Vaněk 

 

Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 24 členů.   

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

 

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

Návrh na jmenování RNDr. Davida Hořáka, Ph.D. docentem v oboru Ekologie 

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: Ecological specializations in avian assemblages with a special focus on 

environmental gradients in Africa byla obhájena. 

 

Uchazeč přednesl přednášku s názvem Ecological specializations in avian assemblages. 
 

Dr. David Hořák přednesl přednášku Ecological specializations in avian assemblages. Začal 

historickým přehledem studia latitudinálního gradientu ptáků a navrženými mechanickými 

modely vysvětlujícími jeho existenci. Zdůraznil rozdíl mezi druhovou rozmanitostí a funkční 

rozmanitostí, ta je spojena s morfologickými adaptacemi na jednotlivé způsoby života. Po 

tomto úvodu se propracoval k formulaci své hlavní vědecké otázky: jak souvisí biodiverzita 

ptáků a abundance jednotlivých druhů s jejich ekomorfologickými vlastnostmi? Tuto otázku 

řeší ve třech geografických oblastech, kde také sbírá původní data v terénu: v Kamerunu, 

v jižní Africe a v Evropě. Přednášející představil vizi dalšího rozvoje formujícího se oboru 

„funkční biogeografie“. Přednáška byla logicky členěna a přednesena s nasazením velmi 

plynulým a kultivovaným jazykem a doprovozena vhodnou prezentací. 
 

Předseda habilitační komise prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 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 (15-0-0). 
 

V diskusi vystoupili: prof. Langhammer, prof. Janský, prof. Zima, doc. Fatka, dr. Pergl, prof. 

Procházka, prof. Cajthaml, prof. Petrusek, doc. Čepička 

 

Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 

 



Stav hlasování:  

Počet členů VR fakulty celkem 32 

Počet přítomných členů VR fakulty 24 

Počet kladných hlasů 24 

Počet záporných hlasů 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Davida Hořáka, 

Ph.D. docentem pro obor Ekologie byl postoupen rektorovi UK. 

 

 

V Praze dne 8. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


