
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

ZÁPIS č. 4 

z jednání Vědecké rady Jihočeské univerzity, 

které se konalo dne 16. března 2022 

Přítomno: přihlášení účastníci v aplikaci MS Teams 

Program: 

1. Zahájení a uvítání přítomných.

2. Schválení programu.

3. Předání dekretů nově jmenovaným docentům.

4. Předání Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci.

S. Jmenovací profesorské řízení doc. Alexandera Williama Bruce, Ph.O., pro obor

Molekulární a buněčná biologie a genetika, na návrh Přírodovědecké fakulty JU.

6. Informace o per rollam hlasování VR JU do června 2022 (projednání Výroční zprávy o

činnosti, Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení).

7. Různé.

8. Závěr - usnesení.

Jednání Vědecké rady JU řídil prorektor pro vědu a výzkum JU, doc. Ing. Luděk Berec, Dr. 

1. 

2. 

3. 

Zahájení 

Rektor Jiroušek zahájil jednání Vědecké rady JU a požádal členy Vědecké rady JU o minutu ticha 

za padlé v konfliktu na Ukrajině. Jednání pokračovalo konstatováním, že počet přihlášených 

členů Vědecké rady JU umožňuje projednat a schválit všechny body programu. 

Schválení programu 

Vědecká rada JU schválila navržený program bez připomínek. 

Informace o předání dekretů nově jmenovaným docentům 

Prorektor Berec představil Vědecké radě JU nově jmenované docentky a stručně 

charakterizoval jejich odbornou práci. Doc. Mgr. Radka Symonová, Ph.O., byla s účinností od 1. 

ledna 2022 jmenována docentkou pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika" a 

obhájila habilitační práci na téma „Kompoziční evoluce genomu strunatců". Doc. Ing. Martina 

Novotná, Ph.D., byla s účinností od 1. března 2022 jmenována docentkou pro obor „Ekonomika 

a management" a obhájila habilitační práci na téma „Ukazatele efektivnosti výrobních faktorů 

a jejich vazby na makro a mikroúrovni na příkladu odvětví zpracovávající odpad". 

4. Předání Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci

Prorektor Berec informoval o udělení Cen rektora za prestižní vědeckou publikaci. Rektor JU

udělil tuto cenu autorům tří mimořádných publikací:

doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.O. (FROV) a kol.
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The redc/aw crayfish: A prominent aquaculture species with invasive potential in tropical and 
subtropical biodiversity hotspots, Reviews in Aquaculture 
Komplexní přehledová studie o raku červenoklepetém, vycházející z více než 500 citovaných 
zdrojů a zahrnující informace o taxonomii tohoto druhu, jeho biologii, ekologii, distribuci a 
cestách šíření. Protože jde o velmi vhodný a oblíbený akvakulturní druh, studie také se zabývá 
nejen jeho ekonomickou rentabilitou, ale i možnými negativními biologickými a 
socioekonomickými dopady jeho chovu. 

doc. Daniel Heider, Ph.O. (TF) 
Aristotelian Subjectivism: Francisco Suárez's Philosophy oj Perception, Springer, Studies in the 
History of Philosophy oj Mind 
Monografie, která je výsledkem mnohaleté práce, předkládá nový materiál týkající se teorie 
smyslového poznání španělského jezuitského myslitele Františka Suáreze, ikony období 
zvaného Druhá scholastika. Z historiografického hlediska je Suárezova teorie vykládána 
především v kontrastu k učení Tomáše Akvinského. Publikace představuje vůbec první 
zpracování tohoto komplexního námětu v mezinárodním měřítku. 

Mgr. Karel Řepa, Ph.O. (PF) a kol. 
Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově 
Česká sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním ve spolupráci s JU 
Tato monografie reprezentuje stávající paradigmata didaktiky výtvarné výchovy. Může sloužit 
jako didaktický a metodický zdroj pro rozvoj didaktiky výtvarné výchovy, pro vzdělavatele 
učitelů i pro samotné učitele výtvarné výchovy na ZŠ. Svým zaměřením je rovněž využitelná 
jako alternativní studijní materiál pro studenty oboru výtvarná výchova, případně širší 
veřejnost, pro niž popularizuje metodické přístupy současné výtvarné výchovy. 

5. Jmenovací profesorské řízení doc. Alexandera Williama Bruce. Ph.O .• pro obor Molekulární a
buněčná biologie a genetika, na návrh Přírodovědecké fakulty JU
Prorektor Berec oznámil, že Vědecká rada Přírodovědecké fakulty předložila návrh
na jmenování doc. Alexandera Williama Bruce, Ph.O., profesorem pro obor Molekulární a
buněčná biologie Člen hodnotící komise prof. RNDr. Marek Jindra, CSc., z Entomologického
ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. charakterizoval vědeckou a pedagogickou práci
kandidáta a přednesl stanovisko hodnotící komise.

Doc Alexander William Bruce, Ph.O., poté vystoupil s přednáškou, v níž popsal základní 
zaměření své vědecké práce, představil své pedagogické aktivity a možný budoucí rozvoj svého 
oboru. 

Následná diskuze zahrnovala následující témata: odolávání vnějšímu tlaku při strategii 
preferování kvality publikací nad kvantitou, postavení laboratoře uchazeče v kontextu České 
republiky (silné a slabé stránky), zaměření Visegrádské společnosti pro vývojovou biologii, 
etické otázky související s výzkumem uchazeče. 

Po rozpravě přistoupili členové Vědecké rady JU k tajnému hlasování přes aplikaci MS Teams 
za využití aplikace Microsoft Forms. Skrutátory byli určeni prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.O., a 
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Z 36 členů Vědecké rady JU, kteří se zúčastnili hlasování, se 35 
členů vyjádřilo pro návrh doporučit jmenování doc. Alexandera Williama Bruce, Ph.O., 
profesorem pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika a jeden člen Vědecké rady JU 
se zdržel. 

Závěr: Vědecká rada Jihočeské univerzity konstatuje na základě výsledků tajného hlasování, že 
doc. Alexander William Bruce, Ph.O., splnil všechny předpoklady pro jmenování profesorem, a 
schvaluje předložení návrhu na jeho jmenování profesorem ministru školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
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6. Informace o per rollam hlasování VR JU do června 2022 (proiednání Výroční zprávy o činnosti,
Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení)
Prorektor Berec informoval členy VR JU o plánovaných per rollam hlasováních do června 2022
týkajících se projednání Výroční zprávy o činnosti a Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení.

7. Různé
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., upozornil na připravovanou novelu zákona o pedagogických
pracovnících a možné negativní důsledky její aktuální verze. Rektor JU prof. PhDr. Bohumil
Jiroušek, Dr., informoval, že JU bude posílat připomínky k novele prostřednictvím ČKR, jedná
o ní také Asociace děkanů pedagogických fakult a další odborné společnosti.

Usnesení: 

Vědecká rada JU přijala na závěr svého zasedání následující usnesení: 

1. Vědecká rada Jihočeské univerzity konstatuje na základě výsledků tajného hlasování, že doc.
Alexander William Bruce, Ph.O., splnil všechny předpoklady pro jmenování profesorem, a
schvaluje předložení návrhu na jeho jmenování profesorem ministru školství, mládeže a
tělovýchovy.

doc. Ing. Luděk Berec, Dr. 
prorektor 

V Českých Budějovicích dne 2 3 -03- 2022 

ohumil Jiroušek, Dr. 
rektor 
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