
Stanovisko komise pro návrh jmenování Doc. Mgr. Vladimíra Remeše. Ph.D. 

profesorem pro obor Zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
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Úvod 

 

Dne 8. 12. 2021 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem Doc. Mgr. Vladimíra Remeše, 

Ph.D.. v oboru zoologie schválením komise vědeckou radou PřF UP. Vědecká rada PřF UP 

schválila komisi ve složení: 

 

Prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. ÚBO AV ČR, Studenec 

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 

Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. Katedra zoologie PřF UK, Praha 

Prof. RNDr. František Sedláček. CSc. Katedra zoologie PřF JČU, České Budějovice 

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.  Katedra ekologie a ŽP PřF UP 

 

Předsedou komise byl děkanem PřF UP v Olomouci 4. 1. 2022 jmenován Prof. Ing. Stanislav 

Bureš, CSc. 

 

Komise následně zpracovala stanovisko k předloženým materiálům a doporučila děkanovi 

PřF UP pokračovat v řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou PřF UP 

v Olomouci. 

 

 

 

Vzdělání a odborná praxe 

 

Doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. se narodil 6. 2. 1976. Absolvoval obor Systematická 

biologie a ekologie na PřF UP v Olomouci, kde také v roce 2003 obhájil doktorskou 

disertační práci v oboru zoologie. Habilitoval se na PřF UP v Olomouci v oboru zoologie 

v roce 2012. Dále absolvoval 6 týdenních kurzů v zahraničí zaměřených na zpracování dat a 6 

výzkumných pobytů v délce 2 týdnů až 10 měsíců, často na prestižních zahraničních 

pracovištích. 

    V letech 2003 až 2011 působil jako postdoktorand a vědecký pracovník na PřF UP v 

Olomouci na Katedře zoologie v její Ornitologické laboratoři a od roku 2012 jako docent. Od 

roku 2020 je také docentem na částečný úvazek na UK Praha.  

   Doc. Remeš je členem několika vědeckých společností, je členem výboru České společnosti 

pro ekologii, členem redakční rady časopisu Journal of Tropical Ecology (v databázi WOS) a 

Sylvia (v databázi SCOPUS). Je častým recenzentem článků zahraničních vědeckých časopisů 

a za své pracovní výsledky získal 4 ocenění (Endeavour Fellowship of the Australian 

Government, The Royal Society of London Short-term Grant, Cena absolventů Univerzity 

Palackého v Olomouci, J. W. Fulbright Commission Award). 

    Doc. Remeš je také úspěšný při získávání a řešení grantů. Za posledních pět let získal 2 

granty GAČR: Funkčni diverzita a rozděleni nik u největší australoasijské radiace pěvců 

(Meliphagoidea, Passeriformes), GAČR 16-22379S (PI) a Ekologie a evoluce sekundární 

sympatrie u ptáků napříč prostorovými škálami, GAČR 21-26376S (PI) a byl i mentorem 

grantu postdoktorandským pozic v zoologii na UP v Olomouci. 



 

Výzkumné zaměření 

 

Evoluční ekologie, ekologie společenstev, makroevoluce a makroekologie, životni strategie 

živočichů, rodičovská péče. 

 

 

 

Publikační činnost a její ohlas 

 

Doc  Remeš publikoval 54 vědeckých článků v časopisech s IF, jednu monografii a citační 

ohlas je 1404 při vyloučení autocitací. Celkem přednesl 4 zvané příspěvky na domácích 

konferencích, nebo vědeckých institucích a 4 v zahraničí (Japonsko, Maďarsko, Německo, 

USA). Úspěšně prezentuje výsledky i na mezinárodních konferencích v posledních 5 letech 

(USA, Dánsko, dvakrát Německo). 

 

 

 

Pedagogická činnost 

 

Doc. Remeš nepřetržitě pedagogicky působí na VŠ již 22 let. Za tu dobu přednášel, či vedl 

cvičení a semináře v širokém spektru předmětů zaměřených evolučně, ekologicky, 

ornitologicky a na zpracování dat. U 9 předmětů byl garantem a současně přednášejícím.  

Je garantem bakalářského programu Biologie a Ekologie a předsedou komise SZZ tohoto 

programu, dále členem komise magisterského a doktorského programu Zoologie a VPRO 

Biologie. Je i člen Rady doktorských studijních programů zoologie na PřF UP Olomouc, PřF 

JČU České Budějovice a ekologie na PřF UK Praha. 

Dosud vedl 11 prací studentů bakalářského, 10 magisterského a 3 doktorského stupně studia. 

 

 

 

Závěr 

 

Na základě posouzení předložených materiálů komise dospěla k závěru, že Doc. Mgr. 

Vladimír Remeš, Ph.D. je uznávaným odborníkem s kvalitními vědeckými výsledky, 

úspěšnou pedagogickou praxí, který svými znalostmi, organizačními schopnostmi a 

originálním přístupem k řešení, zvláště makroekologických a makroevolučních principů, 

přispěl k vědecko-pedagogickému výkonu pracoviště a jeho prestiži. Řadí se tak k 

významným osobnostem naší zoologie s výraznou tvůrčí aktivitou a mezinárodní spoluprací. 

Splňuje tím požadavky uvedené v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

na PřF UP v Olomouci a současně požadavky zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách pro 

jmenování profesorem v oboru zoologie. Komise jednohlasně doporučuje pokračovat v řízení 

ke jmenování profesorem před vědeckou radou PřF UP v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

 



V Olomouci 20. 2. 2022 

 

 

 

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. (předseda komise) 

 

Prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. 

 

Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 

 

Prof. RNDr. František Sedláček, CSc. 

 

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 

 


