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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. Magdalény Krulové, Ph.D. docentkou v oboru Buněčná a 

vývojová biologie 

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: Mezenchymální kmenové buňky v teorii a praxi byla obhájena. 

 

Uchazečka přednesla přednášku s názvem Mezenchymální kmenové buňky v teorii a praxi.  

 

Dr. Krulová shrnula ve své přednášce význam mezenchymálních buněk včetně jejich 

možného využití v regenerativní medicíně. V rozsáhlém teoretickém úvodu poukázala na 

problémy spojené s definováním mezenchymálních kmenových buněk, jejich získáváním a 

kultivací. Zároveň dr. Krulová poukázala na rozpor mezi exponenciálním nárůstem klinických 

studií na jedné straně a praktickým využíváním těchto buněk při léčbě pacientů na straně 

druhé. Tento rozpor vysvětlila dr. Krulová problémy, které jsou spojeny se získáváním, 

kultivací a aplikací kmenových buněk. 

 

Otázce ovlivnění kmenových buněk kultivací a imunosupresivními látkami dr. Krulová 

věnovala i ve své vlastní experimentální práci, kterou prezentovala ve druhé části přednášky. 

Na modelech transplantace rohovky, poleptání rohovky a transplantace kůže ukázala, jak 

přítomnost mezenchymálních kmenových buněk ovlivňuje léčbu, jak ex vivo kultivací těchto 

buněk lze jejich vlastnosti modulovat a jak mezenchymální kmenové buňky ovlivňují 

jednotlivé subpopulace imunitních buněk příjemce. Závěrem přednášky představila své další 

pracovní plány. Přednáška byla proslovena kultivovaným jazykem a doplněna velmi 

rozsáhlou obrazovou dokumentací.  
 

Předseda habilitační komise prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. seznámil VRF s pedagogickou a 

publikační činností uchazečky a přednesl doporučující stanovisko habilitační komise. Prof. 



Horák informoval o průběhu předchozího jednání vědecké rady biologické sekce, která návrh 

jednohlasně doporučila (17-0-0). 
 

V diskusi vystoupili: prof. Gaš, prof. Petr, prof. Pácha, dr. Šafanda, prof. Zima, prof. 

Procházka 

 

Dotazy uchazečka uspokojivě zodpověděla. 

 

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. Magdalény 

Krulové, Ph.D. docentkou pro obor Buněčná a vývojová biologie byl postoupen rektorovi UK. 

 

 

V Praze dne 12. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan 


