
 

Stanovisko habilitační komise pro návrh jmenování RNDr. Milana Veselého, Ph.D. 

docentem pro obor Zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

 

Úvod 

 

Dne 12. 5. 2021 bylo zahájeno habilitační řízení RNDr. Milana Veselého, Ph.D. v oboru 

zoologie schválením habilitační komise vědeckou radou PřF UP. Vědecká rada PřF UP 

schválila komisi ve složení: 

 

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. (UP Olomouc) 

 

Prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (JČU České Budějovice) 

 

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (ČZU Praha) 

 

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (UP Olomouc) 

 

Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (OU Ostrava) 

 

Předsedou komise byl děkanem PřF UP v Olomouci jmenován Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. 

 

Habilitační komise posoudila předložené materiály a schválila následující oponenty 

habilitační práce: 

 

prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (Katedra zoologie PřF UK Praha) 

 
Doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (Katedra ekologie FŽP ČZU Praha) 

 

RNDr. Ivan Rehák, CSc. (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) 

 

Uvedení oponenti doručili posudky na děkanát PřF UP do 14. 9. 2021. Všechny posudky 

vyzněly kladně, habilitační práci všichni oponenti považují za kvalitní a doporučují její přijetí 

k obhajobě. 

 

Habilitační komise zpracovala stanovisko k předloženým materiálům a doporučila děkanovi 

PřF UP pokračovat v habilitačním řízení Dr. Veselého před Vědeckou radou PřF UP 

v Olomouci. 

 

 

Vzdělání a odborná praxe 

 

RNDr. Milan Veselý, Ph.D. se narodil 6. 4. 1967. V roce 1990 absolvoval na PřF UP v 

Olomouci obor systematická biologie a ekologie, v roce 2002 obhájil tamtéž doktorskou 

disertační práci a v roce 2003 práci rigorózní v oboru zoologie. 

    V letech 1990-1993 působil na katedře zoologie PřF UP jako asistent I, potom v letech 

1993-2002 jako asistent II a od roku 2002 doposud jako odborný asistent. 15. 4. 2021 vyhrál 

výběrové řízení na vedoucího katedry zoologie s funkčním obdobím od 1. 9. 2021. 



    Postupně se doktor Veselý stal mezinárodně uznávaným herpetologem, s přesahem do 

batrachologie a entomologie, rozvinul vlastní mezinárodní spolupráci při výzkumu, nebo byl 

do ní jako uznávaný odborník přizván. Zúčastnil se tak celé řady výzkumných stáží v různých 

částech světa, především jako herpetolog v latinské Americe. Mimoto byl jednou řešitelem 

grantu UP, dvakrát řešitelem grantu IGA PřF UP, dvakrát řešitelem grantu FRVŠ, 

spoluřešitelem Výzkumného záměru, dále grantů OPVK, MŠMT, MŽP a jednoho 

zahraničního v Rakousku. Svoji odbornost uplatňuje i jako recenzent rukopisů předložených 

do časopisů s IF, jako vice-prezident české herpetologické společnosti, nebo jako člen 

redakční rady časopisu Herpetologické informace. 

 

 

Výzkumné zaměření 

 

Systematika, ekologie a funkční morfologie plazů a obojživelníků a ekologie střevlíkovitých 

brouků. 

 

 

Publikační činnost a její ohlas 

 

Publikační činnost doktora Veselého je velmi obsáhlá a diverzifikovaná. Publikoval ke dni 

jednání komise 23 vědeckých článků v časopisech s IF, dále 18 prací v zahraničních 

recenzovaných časopisech bez IF, 8 prací v domácích recenzovaných časopisech bez IF, je 

spoluautorem dvou monografií, jedné v zahraničí o obojživelnících a plazech Salvadoru, která 

byla oceněna cenou rektora UPOL a jedné v nakladatelství Academia Praha (Fauna ČR – 

Plazi), dále dvou kapitol v dalších zahraničních monografiích, byl také jednou první autor a 

dvakrát spoluautor původních vědeckých prací v monografických sbornících z konferencí, 

spoluautor jedné popularizační monografie, čtrnácti prací v recenzovaných populárně 

odborných časopisech Živa, Vesmír, Ochrana přírody a dvou výukových textů vydaných 

UPOL. Početné jsou jeho popularizační přednášky pro veřejnost. Prolnutí vědecké práce 

s popularizací výsledků je zřetelné a velmi cenné.  

Citační ohlas bez autocitací je 712. H-index 10.  

 

Pedagogická činnost 

 

Dr. Veselý byl ihned od přijetí na místo asistenta katedry zoologie v roce 1990 zatížen 

enormním množstvím výuky (18-24 hodin týdně). K tomu se účastnil exkurzí v terénu. To se 

samozřejmě muselo podepsat na počátečním sníženém vědeckém výkonu. I v současné době 

je jeho pedagogické vytížení enormní, v pořadí druhé na katedře, a k tomu organizuje a 

účastní se terénních exkurzí, je kreditním poradcem a je referentem zadávání publikací za 

katedru do OBD systému. Podílí se ročně na výuce 20 předmětů, z toho je 9 terénních 

exkurzí. Je členem čtyř komisí státních bakalářských zkoušek a jedné komise magisterské. Dr. 

Veselý dosud vedl 47 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a jednu úspěšně 

obhájenou práci doktorskou. Je obdivuhodné, že při tomto rozsahu pedagogické činnosti 

dokázal v posledních letech svůj vědecký výkon zvýšit. Asi k tomu přispívá i to, že má široký 

vědomostní biologický základ, životní zkušenosti, dobré manažerské schopnosti, včetně 

řešení krizových situací a schopnost přirozené komunikace s kolegy i studenty. 

V letech 2009-2012 vyučoval i na JČU v Českých Budějovicích předmět „Zvířata v lidské 

péči“ a od roku 2020 vyučuje Batrachologii a herpetologii na FŽP ČZU v Praze. 

O kvalitní práci se studenty svědčí i několik publikovaných prací v časopisech s IF společně 

se svými studenty.  



 

 

Habilitační práce  

 

Habilitační práce nazvaná „Vybrané aspekty funkční morfologie, fylogeografie a systematiky 

obojživelníků a plazů“ je souborem vybraných 10 vědeckých článků opatřených shrnujícím 

úvodem. Je psána velmi čtivě a srozumitelně. Ukazuje také na mnoho praktických postřehů a 

souvislostí v soužití živočichů, které vyplývají z bohatých zkušeností zcestovalého terénního 

badatele s hlubokou znalostí studovaných ekosystémů. Na habilitační práci byly vypracovány 

tři oponentské posudky, které jsou všechny velmi pozitivní a doporučují habilitační práci 

k obhajobě. 

 

 

Závěr 

 

Na základě zhodnocení předložených materiálů, vlastní habilitační práce a pozitivních posudků 

oponentů habilitační komise dospěla k závěru, že RNDr. Milan Veselý, Ph.D. je uznávaným 

odborníkem s kvalitními vědeckými výsledky, úspěšnou pedagogickou praxí a navázanou 

mezinárodní kooperací při výzkumu. 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 docentem v oboru zoologie. Komise 

jednohlasně doporučuje pokračovat v habilitačním řízení před vědeckou radou PřF UP 

v Olomouci. Výsledek tajného hlasování členů habilitační komise byl 5 hlasů pro, 0 proti a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

 

V Olomouci 20. 9. 2021 

 

 

 

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

 

Prof. RNDr. František Sedláček, CSc. 

 

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. 

 

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 

 

Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


