Zápis
z jednání Vědecké rady Zemědělské fakulty
JU v Českých Budějovicích ze dne 22.5. 2008
Přítomni: 13 interních a 10 externích členů Vědecké rady
Omluveni: RNDr. Gabriel, doc.Lukešová, doc. Skřivanová, prof. Zeman,
prof. Hrabánková, prof. Lukeš, prof. Papáček, doc. Vácha
Zahájení
Jednání VR zahájil prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., děkan ZF JU. Přivítal všechny přítomné
členy VR a předložil jim ke schválení program VR (příloha).
Hlasování:
Přítomno: 23

Pro: 23 Proti: 0

Závěr:
Vědecká rada souhlasí s navrženým programem.

1. Informace o harmonogramu státních závěrečných zkoušek a návrhy na
rozšíření státnicových komisí
Proděkan pro pedagogiku Ing. Karel Suchý, Ph.D. podal členům Vědecké rady informace o
harmonogramu SZZ na Zemědělské fakultě a o počtech absolvujících studentů v bakalářském
a magisterském studijním programu (příloha). Proděkan Suchý představil interní a externí
členy zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek:
Domácí zkoušející:
ZBT
Ing. Eva Hradecká , Ph.D. - Základy zootechniky
RYBA Mg
Ing. Jaroslav Švehla, CSc. - Vodní prostředí
RYBA Bc
Ing. Pavel Vejsada - Produkce akvakultury
PP
Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D. - Pěstování rostlin
VZ
Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D. - Rostlinná výroba
RYBA
Mg. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. – Šlechtění a chov ryb
ZT
Ing. Hana Doležalová, Ph.D. – Obchodní činnost
VZ
Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – Ekologické a alternativní systémy hospodaření
Externisté – předsedové:
RYBA Bc
Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
RBT + ŽBT prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Externisté - členové komisí:
AEK Mg doc. Ing. Jana Nováková, CSc.
AEK Mg
Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
RYBA Mg
Ing. Pavel Hartman, CSc.
PP
Ing. Bohuslav Mášl
Nikdo z členů Vědecké rady neměl žádnou připomínku.
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Hlasování:
Přítomno: 23

Pro: 23 Proti: 0

Závěr:
VR souhlasí se jmenováním navržených členů zkušebních komisí Státních závěrečných
zkoušek.

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jana Trávníčka, CSc.
Děkan ZF, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., představil doc. Ing. Jana Trávníčka, CSc.,
uchazeče o řízení ke jmenování profesorem v oboru „Obecná zootechnika“. Řízení ke
jmenování profesorem bylo zahájeno v souladu s § 74 odst. 2 zákona 111/98 Sb. na návrh
děkana. Zahájení profesorského řízení bylo schváleno spolu se složením návrhové komise na
jednání VR ZF dne 28.2.2008 a řídí se zákonem č. 111/98 Sb.
Návrh navíc podpořili 2 profesoři téhož nebo příbuzného obor: prof. Dr. Manfréd Anke z
University Friedricha Schillera v Jeně a prof. RNDr. Vlasta Kroupová, CSc., emeritní
profesorka ZF JU v Českých Budějovicích, svými písemnými stanovisky.
Děkan ZF představil hodnotící komisi ve složení:
Předseda: prof. MVDr. Ing. Franišek Jílek, DrSc., ČZU v Praze
Členové: prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc., MZLU v Brně
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., VFU v Brně
prof. Ing. Václav Řehout, CSc., ZF JU v Č. Budějovicích
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., VFU v Brně
a přivítal její přítomné členy (omluvili se prof. Jelínek a prof. Suchý).
Děkan ZF pověřil tři členy Vědecké rady (prof. Matouška, doc. MVDr. Illka, DrSc. a doc.
Broučka DrSc.), aby posoudili úroveň profesorské přednášky. Zároveň určil dva skrutátory ze
členů VR (doc. Maršálka a Ing. Suchého).
Děkan ZF požádal hodnotící komisi o sdělení výsledku jednání komise se stanoviskem k
návrhu na jmenování doc. Ing. Jana Trávníčka, CSc., profesorem pro obor Obecná
zootechnika. Prof. Řehout přednesl návrh komise. Jelikož kandidát splnil všechna kriteria ke
jmenování profesorem, komise jeho jmenování všemi pěti hlasy doporučila.
Děkan ZF vyzval kandidáta k přednesení přednášky na vybrané téma „Funkční význam
stopových prvků“.
Doc. Trávníček přednesl přednášku.
Po ukončení přednášky vyzval děkan ZF členy Vědecké rady k vědecké rozpravě. Vědecké
rozpravy se zúčastnili prof. Řehout, prof. Šoch, doc. MVDr. Illek, doc. Diviš, prof.
Svobodová a prof. Matoušek (příloha).
Děkan ZF diskutujícím poděkoval a požádal členy hodnotitelské komise, aby přítomné
seznámili se svým vyjádřením k úrovni přednášky. Hodnocení přednesl prof. Matoušek:
Hodnocení přednášky:
V úvodu přednášky předložil doc. Trávníček osnovu svého vystoupení zahrnující 6 kapitol. V
prezentaci nastínil význam stopových prvků, současný stav saturace hospodářských zvířat,
projevy nedostatku stopových prvků se zvláštním zaměřením na jód a selen. Součástí
přednášky byly koncepční přístupy výzkumné a výukové činnosti katedry se zaměřením na
prezenční a doktorandské studium. Přednáška byla připravena tak, aby upoutala pozornost a
byla přístupná širokému spektru odborností jednotlivých členů Vědecké rady. Hodnotící
komise konstatuje, že obsah přednášky jako celek plně odpovídá tématu vybranému
jmenovací komisí. Z pedagogicko-didaktického hlediska bylo vystoupení velmi dobře
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připraveno. Vlastní přednes byl provázen názornou prezentací s řadou schémat, grafů a
obrazů. Vlastní přednáška splňovala požadavky jak na odbornost, tak na pedagogickou
úroveň.
Závěr:
Doc. Trávníček plně potvrdil své pedagogické a i výzkumné schopnosti. Vystoupení mělo
jasně definovanou strukturu, požadovanou odbornost i pedagogickou úroveň. Členové
Vědecké rady v diskusi ocenili závěrečné vystoupení o koncepci výuky a výzkumu vědního
oboru fyziologie hospodářských zvířat. Doporučujeme proto přednášku uznat jako plně
odpovídající požadavkům na profesorské řízení.
Děkan ZF prof. Šoch vyzval přítomné členy VR k tajnému hlasování.
Hlasování Vědecké rady Zemědělské fakulty proběhlo dne 22.5.2008 takto:
počet členů celkem: 31
hlasovalo:
22
počet hlasů kladných: 22

přítomných:
nehlasoval:
záporných:

23
1 (doc. Trávníček je členem VR)
0
neplatných: 0

Závěr:
Děkan fakulty vyhlásil veřejně výsledek hlasování a ukončil tuto část jednání konstatováním,
že na základě kladného výsledku hlasování Vědecká rada doporučuje, aby doc. Jan
Trávníček, CSc. byl jmenován profesorem pro obor OBECNÁ ZOOTECHHIKA. Tento návrh
bude postoupen rektoru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k dalšímu řízení dle
zákona č.111/98 Sb.

3. Zahájení habilitačního řízení Ing. Pavla Kozáka, Ph.D.
Děkan fakulty prof. Šoch předložil Vědecké radě k projednání podle § 72 odst. 2 zákona
111/98 Sb. návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., zástupce ředitele
VÚRH ve Vodňanech, vedoucího oddělení Akvakultury a hydrobiologie, v oboru SPECIÁLNÍ
ZOOTECHNIKA.
Prof. Šoch představil uchazeče a potvrdil, že uchazeč v souladu se zákonem o vysokých
školách č.111/98 Sb. a s Rozhodnutím rektora o provádění habilitačního řízení na JU v
Českých Budějovicích předložil všechny požadované doklady a že splňuje podmínky pro
zahájení habilitačního řízení. Členové Vědecké rady podklady dostali elektronicky (přílohy).
Spolu s tímto návrhem na zahájení habilitačního řízení předložil děkan Vědecké radě návrh
na složení pětičlenné habilitační komise:
Předseda komise:
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., VFU Brno
Členové komise:
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.,VÚRH Vodňany
doc. Dr. Ing. Jan Mareš, AF MZLU Brno, Ústav zoologie, rybářství hydrobiologie a včelařství
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc., ZF JU v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra
biologie a ekologie
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Název práce:
Rak pruhovaný (Orconectes limosus) - reprodukce, růst a další faktory podporující jeho
invazní šíření.
Nikdo z členů Vědecké rady neměl žádnou připomínku.
Hlasování:
Přítomno: 23

Pro: 23 Proti: 0

Závěr:
• Vědecká rada souhlasí se zahájením habilitačního řízení Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. pro
obor Speciální zootechnika.
• Vědecká rada schvaluje navrhované složení habilitační komise.

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jindřicha Čítka, CSc.
Děkan předložil podle § 74 odst.(2) zákona č.111/1989 Sb. o Vysokých školách Vědecké radě
ZF k projednání návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jindřicha
Čítka, CSc., akademickho pracovníka Katedry genetiky, šlechtění a výživy ZF JU v Českých
Budějovicích, v oboru OBECNÁ ZOOTECHNIKA. Prof. Šoch představil uchazeče a
potvrdil, že uchazeč předložil všechny požadované podklady a že splňuje podmínky pro
zahájení řízení ke jmenování profesorem. Členové Vědecké rady dostali podklady
elektronicky (přílohy).
Spolu s tímto návrhem na zahájení řízení ke jmenování profesorem předložil děkan Vědecké
radě také návrh na složení pětičlenné hodnotící komise pro toto řízení:
Předseda komise:
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
Členové komise:
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
prof. Dr. hab. Andrzej Filistowicz

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

MZLU Brno, Agronomická fakulta
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta
Wroclaw University of Environmental and
Life Sciences, Faculty of Biology and Animal
Science, Poland
Slovenská polnohospodárska univerzita Nitra,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva,
Slovenská republika

Děkan ZF vyzval přítomné k připomínkám:
prof. Řehout – jako vedoucí katedry, na které doc. Čítek pracuje, ocenil jeho vědeckou a
pedagogickou práci na katedře a doporučil jej k profesorskému řízení
Hlasování:
Přítomno: 23

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1

Závěr:
• Vědecká rada souhlasí se zahájením řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jindřicha
Čítka, CSc. pro obor Obecná zootechnika
• Vědecká rada schvaluje navrhované složení hodnotící komise.
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5. Habilitační řízení Ing. Martina Flajšhanse, Dr. rer. agr.
Děkan ZF prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., představil Ing. Martina Flajšhanse, Dr. rer. agr.,
uchazeče o habilitaci v oboru SPECIÁLNÍ ZOOTECHNIKA. Uvedl, že zahájení habilitačního řízení
bylo schváleno na jednání VR ZF JU v Českých Budějovicích dne 28.2.2008 a řídí se
zákonem č.111/98 Sb..
Děkan ZF představil hodnotící komisi ve složení:
Předseda: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., VÚRH Vodňany
Členové: doc. Ing. Petr Hartvich, CSc., ZF JU v Českých Budějovicích
doc. Dr. Ing. Jan Mareš, MZLU Brno
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., Hydrobiologický ústav AV ČR
Ing. Petr Ráb, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov
Oponenty habilitační práce na téma „Studie využití polyploidie v akvakultuře na modelovém
druhu lína obecného, Tinca tinca L.“ byli habilitační komisí stanoveni:
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., VFU Brno
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Liběchov
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., Biologické centrum AV ČR v.v.i.
Děkan ZF přivítal přítomné členy komise a oponenty (prof. Linharta, doc. Hartvicha, doc.
Matěnu, doc. Rába a prof. Svobodovou).
Děkan ZF prof. Šoch pověřil tři členy vědecké rady - prof. Matouška, doc. Broučka a prof.
Řehouta - aby posoudili úroveň chystané habilitační přednášky. Zároveň určil dva skrutátory
z členů VR - doc. Maršálka a Ing. Suchého.
Děkan ZF požádal předsedu habilitační komise prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc. o sdělení
stanoviska habilitační komise k návrhu na jmenování Ing. Martina Flajšhanse, Dr. rer. agr.
docentem pro obor SPECIÁLNÍ ZOOTECHNIKA. Prof. Linhart jako ředitel VÚRH Vodňany
podrobněji představil a zhodnotil vědeckou a výzkumnou činnost Ing. Flajšhanse a poté
přednesl výsledky jednání a návrh hodnotící komise. Protože kandidát splnil všechna kriteria
pro habilitační řízení a hodnocení habilitační práce určenými oponenty bylo kladné, komise
jeho jmenování docentem všemi pěti hlasy doporučila.
Děkan ZF prof. Šoch vyzval kandidáta k přednesení habilitační přednášky. Ing. Flajšhans
přednesl přednášku na téma „Studie využití polyploidie v akvakultuře na modelovém druhu
lína obecného, Tinca tinca L. “.
Po ukončení přednášky přednesli postupně všichni 3 oponenti habilitační práce své
oponentské posudky. Oponentské posudky byly kladné a vyzněly ve prospěch uchazeče.
Oponenti vznesly k přednášce několik doplňujících otázek. Prof. Šoch požádal uchazeče, aby
se k posudkům vyjádřil a zodpověděl dotazy oponentů. Ing. Flajšhans na všechny vznesené
otázky odpověděl.
Prof. Šoch následně zahájil vědeckou rozpravu, které se zúčastnili doc. Seják a prof. Řehout
( příloha).
Děkan ZF požádal hodnotitele habilitační přednášky o přednesení jejich posudku.
Prof. Matoušek seznámil členy VR s hodnocením přednášky výše uvedenou tříčlennou
hodnotící komisí VR ZF: V úvodu přednášky "Genomové manipulace v akvakultuře"
předložil Ing. Martin Flajšhans Vědecké radě osnovu svého vystoupení zahrnující 4 metody
genových manipulací, a to: polyploidní stavy, uniparentální dědičnost, zvrat pohlaví a
kombinace těchto postupů.
Vysoce teoretická přednáška byla z pedagogicko-didaktického hlediska kvalitně připravena a
svou srozumitelností upoutala po celou dobu vystoupení pozornost členů Vědecké rady.
Slovní vystoupení " s vysokým koeficientem stravitelnosti" bylo doprovázeno výborně
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připravenou obrazovou dokumentací, názornými grafy a praktickými příklady. Vlastní
přednes plně splňoval požadavky na odbornost, zásady pedagogiky a čistotu jazyka. Svým
vystoupením habilitant prokázal schopnost jasně formulovat strukturu zvolené problematiky,
vysvětlit teoretické základy a aplikovat je do příkladů z výroby i nastínit výhledy pro další
výzkumnou činnost. Nepřehlédnutelná je i zaujatost habilitanta pro genetiku a šlechtění ryb a
z ní vyplývající profesionalita. Časový limit na přednášku byl dodržen.
Závěr:
Hodnotitelé oceňují, že odborně náročné téma polyplodie a její indukce bylo zpracováno na
vysoké pedagogické úrovni deklarující práci vysokoškolského pedagoga a jeho způsobilost
pro vědecko-pedagogickou práci. Hodnotící komise proto doporučuje přednášku uznat jako
plně odpovídající požadavkům na habilitační řízení.
Děkan ZF prof. Šoch vyzval přítomné členy VR k tajnému hlasování.
Hlasování Vědecké rady Zemědělské fakulty proběhlo dne 22.5.2008 takto:
počet členů celkem: 31
přítomných: 22
počet hlasů kladných: 22
záporných:
0
neplatných: 0
Závěr:
Děkan fakulty vyhlásil veřejně výsledek hlasování a ukončil tuto část jednání konstatováním,
že na základě kladného výsledku hlasování Vědecká rada doporučuje, aby Ing. Martin
Flajšhans, Dr. rer. agr. byl jmenován docentem pro obor SPECIÁLNÍ ZOOTECHHIKA.
Tento návrh bude postoupen rektoru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k dalšímu
řízení dle zákona č.111/98 Sb.

6. Různé
a) Projednání návrhu na změnu ve složení komise pro obhajoby Interních grantů
a projektů dalších grantových agentur pro obor fytotechnický.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. navrhl změnu v komisi pro
obhajoby interních grantů a projektů dalších grantových agentur pro obor fytotechnický .
Změna člena komise – Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Složení komise pro obor fytotechnický:
Předseda:
prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.
Členové:
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
RNDr. Jan Květ, CSc., ÚSBE AV ČR, Třeboň
Nikdo z členů Vědecké rady neměl žádnou připomínku.
Hlasování:
Přítomno: 22

Pro: 22 Proti: 0

Závěr:
VR souhlasí se změnou v komisi pro obhajoby grantů pro obor fytotechnický.
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b) Projednání návrhu na rozšíření komisí pro SDZ a obhajoby DP.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. předložil a odůvodnil návrh na
rozšíření komisí pro SDZ a obhajoby DDP.
OBOROVÁ RADA: Obecná produkce rostlinná
Ing. Václav Míka, DrSc. - pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha – Ruzyně.
Specializuje se na botaniku, chemii, výživa a hnojení rostlin, obecnou produkci rostlinnou,
pícninářství, výživu a krmení hospodářských zvířat, šlechtění trav na kvalitu, jakost
rostlinných produktů. Studuje problematiku obsahu fenolických látek v lučních rostlinách.
OBOROVÁ RADA : Speciální zootechnika
Ing. Martin Flajšhans , Dr.rer.agr.- vedoucí oddělení genetiky a šlechtění ryb a vedoucí
laboratoře cytometrie a konfokální mikroskopie ve VÚRH Vodňany.
Zaměřuje se na genomové manipulace a šlechtění ryb, cytogenetiku a polyploidii ryb a
ochranu genetických zdrojů. Je autorem nebo spoluautorem 55 původních prací s impakt
faktorem a tří monografií.
OBOROVÁ RADA : Obecná zootechnika
Ing. Antonín Jelínek, CSc. – pracovník Výzkumného ústavu zemědělské techniky, vedoucí
odboru ekologie zemědělských technologických systémů.
Zaměřuje se na problematiku mikroklimatických poměrů ve stájích a problematiku přeměny
zbytkové biomasy kompostováním.
Nikdo z členů Vědecké rady neměl žádnou připomínku.
Hlasování:
Přítomno: 22

Pro: 22 Proti: 0

Závěr:
VR souhlas, aby jmenovaní odborníci byli členy komisí pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby DDP studia DSP.

c) Informace o transformaci kateder Zemědělské fakulty.
Děkan ZF prof. Šoch předložil Vědecké radě návrh nového složení kateder ZF, k jejichž
restrukturalizaci dojde od příštího semestru:
-

Katedra ochrany zdraví zvířat a kvality zemědělských produktů
Katedra genetiky, šlechtění a výživy
Katedra speciální zootechniky
Katedra rybářství a laboratoř aplikované ekologie
Katedra rostlinné výroby
Katedra agroekologie
Katedra biologických disciplín
Katedra aplikované chemie
Katedra pozemkových úprav a informatiky
Katedra mechanizace
Katedra tělesné výchovy
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Děkan ZF informoval členy Vědecké rady o záměru rektora JU převést výuku tělesné
výchovy celouniverzitně na Pedagogickou fakultu a tento předmět zrušit jako povinný a
převést jej mezi předměty volitelné.

Závěr
Děkan ZF poděkoval členům Vědecké rady za účast a jednání Vědecké rady ukončil.
Zapsala: Karla Dvořáková
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