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Přírodovědecká fakulta  

Albertov 6, Praha 2 

      

 

Výpis 

 ze 7. zasedání VRF dne 12. dubna 2018   

Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. 

  

 

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

Fischer, Fojta, Gaš, Herben, Horák, Kostelecký, Kotora, Langhammer, Martínková, 

Mihaljevič, Motyka, Pácha, Petr, Procházka, Šafanda 

Omluveni: (bez titulů): Illnerová, Janský, Kočí, Němec, Ouředníček, Pergl, Petrusek, Rieder, 

Vaněk 

Hosté: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (předseda habilitační komise), prof. RNDr. Ivan 

Horáček, CSc. (předseda habilitační komise)  

 

Ze 32 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty bylo přítomno 23 členů.   

Vědecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

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

Návrh na jmenování RNDr. Jakuba Prokopa, Ph.D. docentem v oboru Zoologie 

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: Evoluce hmyzu dokumentována ve fosilním záznamu byla obhájena. 

 

Uchazeč přednesl přednášku s názvem Evoluce hmyzu dokumentována ve fosilním 

záznamu. 
 

Dr. Prokop v úvodu představil soudobé znalosti diverzity „megaevoluce“ a klíčových inovací 

hmyzu, jako je vznik křídel a různých modifikací ontogenze. Také krátce zmínil metody 

studia fosilního hmyzu. Hlavní část teoretického úvodu zaměřil na ranou evoluci hmyzu, 

zejména v souvislosti se vznikem křídla jakožto struktury zásadní pro evoluci hmyzu, nejvíce 

diverzifikované skupiny živočichů. Vyzdvihl výnam studia báze křídla a jeho artikulace 

s hrudí. V další části přednášky představil dr. Prokop nejdůležitější výsledky svého výzkumu. 

Z výkladu bylo zjevné, že se svými studenty a spolupracovníky posunul díky kombinaci 

unikátního materiálů a aplikacím moderních metod poznání raného křídlatého hmyzu výrazně 

kupředu. Jeho výsledky, mimo jiné, vedly k podpoře „duální hypotézy“ vzniku hmyzího 

křídla. Po krátkém shrnutí zmínil dr. Prokop své plány dalšího výzkumu. Přednáška byla 

provázena názornou obrazovou dokumentací. Byla logicky členěna, přednesena srozumitelně 

a kultivovaným jazykem.  
 

Předseda habilitační komise prof. RNDr. Ivan Horáček, 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 (11-0-0). 
 



V diskusi vystoupili: prof. Gaš, prof. Fischer, prof. Mihaljevič, doc. Čepička, dr. Kostelecký, 

doc. Fatka 

 

Dotazy uchazeč uspokojivě zodpověděl. 

 

Stav hlasování:  

Počet členů VR fakulty celkem 32 

Počet přítomných členů VR fakulty 23 

Počet kladných hlasů 23 

Počet záporných hlasů 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Usnesení: VRF v tajném hlasování rozhodla, aby návrh na jmenování RNDr. Jakuba Prokopa, 

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

 

 

V Praze dne 12. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


