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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	26.	září	2019																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	251	434/2019/-IV	
	
Přítomni:	
					
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jan	Betka,	DrSc.		
RNDr.	Martin	Bilej,	DrSc.	
Doc.	PhDr.	Hana	Bočková,	Dr.	
Doc.	PhDr.	Jiří	Buriánek,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Stanislava	Černá,	CSc.	
Prof.	MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,CSc.	
Prof.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,CSc.	
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Prof.	Ing.	Richard	Hindls,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	PaedDr.	Pavel	Kolář,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Prof.	PhDr.	Jaroslav	Kučera,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Lea	Květoňová,	Ph.D.		
Prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	
Doc.	Mgr.	et	MgA.	Filip	Láb,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Milena	Lenderová,	CSc.	
Prof.	Ing.	Jiří	Málek,	DrSc.	
Prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.		
Prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
	

	
	
	
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	Miroslav	Petříček,	Dr.	
Doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.									
Prof.	RNDr.	Ladislav	Skrbek,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Michal	Skřejpek,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Petr	Solich,	CSc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
JUDr.	Milada	Tomková									
Prof.	PhDr.	Arnošt	Veselý,	Ph.D.							
Prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.		
Prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.			
Prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
	
Omluveni:	
Prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.				
Prof.	PaedDr.	Radka	Wildová,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Martin	Bareš,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Ivana	Čeňková,	CSc.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.		
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
Prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.																														
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.													
Prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.				
Prof.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen
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Ze	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	50	jejích	členů.		
H	o	s	t	é:	
	
Prof.	RNDr.	Vladimír	Baumruk,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Stanislava	Černá,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Miloslav	Černý,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Jan	Dvořák	CSc.	
Doc.	Mgr.	Libuše	Heczková,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Petr	Hejna,	Ph.D.	
Doc.	RNDr.	Ivan	Hirsch,	CSc.	
Doc.	MUDr.	RNDr.	Milan	Kaška,	Ph.D	
Prof.	MUDr.	Antonín	Kazda,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Libuše	Kolářová,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Vladimír	Komárek,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Petr	Kratochvíl,	DrSc.	
Prof.	Markéta	Křížová,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Jan	Laczó,	Ph.D.	
Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.	
 

 
 
Doc.	PhDr.	Jitka	Malečková,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	
Prof.	Ing.	Jiří	Málek,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Jan	Měšťák,	CSc.	
PhDr.	Němcová	Tejkalová,	Ph.D.		
Doc.	PharmDr.	Lucie	Nováková,	Ph.D.	
David	P	á	t	ý	
Doc.	RNDr.	Jiří	Pavlů,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Lukáš	Smolej,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Michal	Stehlík,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Přemysl	Strejc,	DrSc.	
Prof.	PhDr.	Ivan	Šedivý,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Stanislav	Štech,	CSc.	
RNDr.	Věra	Šťastná,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Jan	Trlifaj,	CSc.,	DSc.	
	

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Schválení	zápisu	

III. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy	

IV. Dimitris	N.	Chorafas	Prize	

V. Plán	realizace	Dlouhodobého	–	strategického	záměru	Univerzity	Karlovy	2016-

2020	pro	rok	2020	

VI. Dodatečné	schválení	soutěžního	návrhu	Primus/19/MED/007	
	

VII. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
KTF	UK	(1x)–	Katolická	teologie	
	
FF	UK	(1x)	–	psychologie	

VIII. Vědeckopedagogické	tituly	
	

IX. Návrhy	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	profesora	UK	
	

X. Různé	
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I.	Zahájení	

	Prorektor	 pro	 akademické	 kvalifikace	 UK	 prof.	 JUDr.	 Aleš	 Gerloch,	 CSc.	
v	zastoupení	za	pana	rektora	zahájil	vědeckou	radu	a	uvítal	všechny	přítomné	členy.		

Poté	 informoval	 členy	 vědecké	 rady	 o	 zařazení	 nového	bodu	na	 zasedání	VR	UK	
„Plán	realizace	Dlouhodobého	–	strategického	záměru	Univerzity	Karlovy	2016-2020	pro	
rok	2020“	
	
II.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	II/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																	zasedání		vědecké	rady	konaného	27.	června	2019	v	Malé	Aule	
																																	Karolina.		
	

III.	Udělení	medailí		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 medaile	 Univerzity	 Karlovy.	
V	zastoupení	 za	 pana	 rektora	medaile	 předal	 prorektor	 pro	 akademické	 kvalifikace	 UK	
prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
	
Prof.	 JUDr.	 Stanislava	 Č	 e	 r	 n	 á,	 CSc.	 –	 stříbrná	medaile	 za významné celoživotní dílo 
v oboru obchodního práva a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě 
Karlově 

Prof.	RNDr.	Miloslav	Č	e	r	n	ý,	DrSc.	–	zlatá	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
organické chemie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	 MUDr.	 Antonín	 K	a	 z	d	 a,	 DrSc.	 –	 stříbrná	 medaile	 za významné celoživotní dílo 
v oboru klinické biochemie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě 
Karlově 

Prof.	RNDr.	Libuše	K	o	 l	á	ř	o	v	á,	CSc.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní dílo 
v oboru imunologie a mikrobiologie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na 
Univerzitě Karlově 

Prof.	RNDr.	Petr	K	r	a	t	o	c	h	v	í	l,	DrSc.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní dílo 
v oboru fyziky pevných látek a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě 
Karlově 

Prof.	 Ing.	 Jiří	 M	 á	 l	 e	 k,	 DrSc.	 –	 zlatá	 medaile	 za významný přínos k meziuniverzitní 
spolupráci 

doc.	MUDr.	Jan	M	ě	š	ť	á	k,	CSc.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
plastické chirurgie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	RNDr.	Libor	P	á	t	ý,	CSc.	–	stříbrná	medaile	za zásluhy a rozvoj vědy, vzdělanosti a za 
boj o udržení akademických svobod 

prof.	PhDr.	Ivan	Š	e	d	i	v	ý,	CSc.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
českých dějin a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 
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Prof.	PhDr.	Stanislav	Š	t	e	c	h,	CSc.	–	historická	medaile	za významný přínos ke zlepšení 
systému vzdělávání v ČR 

IV. Dimitris N. Chorafas Prize 

Prorektor pro vědeckou činnost UK doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. předal cenu, 
která je udělována Nadací Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým 
vědeckým institutem. Je určena nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských 
věd, přírodních věd a lékařských věd v daném roce. 
 
Mgr. Jindřich L i b o v i c k ý, Ph.D. – student MFF UK - Cena mu byla udělena za práci na 
téma: Multimodality in Machine Translation. 
 

V.	Plán	realizace	Dlouhodobého	–	strategického	záměru	Univerzity	Karlovy	2016-
2020	pro	rok	2020	
	

Tento	bod	uvedl	prorektor	pro	akademické	kvalifikace	UK	prof	JUDr.	Aleš	Gerloch,	
CSc.	Dále	s	materiálem	seznámila	členy	vědecké	rady	RNDr.	Věra	Šťastná,	Ph.D.	

	
Vědecké	radě	UK	je	předkládán	k	projednání	návrh	Plánu	realizace	Dlouhodobého-

strategického	záměru	Univerzity	Karlovy	2016-2020	pro	rok	2020.	Dokument	se	skládá	
z	hlavní	 části	 a	 dvou	 příloh.	 Hlavní	 část	 obsahuje	 priority	 Univerzity	 Karlovy	 pro	
nadcházející	rok.	První	příloha	obsahuje	plán	investičních	aktivit.	Druhá	příloha	obsahuje	
rámec	výzkumných	aktivit.	

	
Materiál	 byl	 v	této	 podobě	 paralelně	 odeslán	 k	projednání	 rozšířenému	 kolegiu	

rektora	 a	 ke	 schválení	 Akademickému	 senátu.	 Následně	 bud	 předložen	 ke	 schválení	
Správní	 radě.	 Ministerstvu	 školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	 je	 třeba	 schválený	 plán	
postoupit	do	31.	října	2019	

	
	
	

Usnesení	 V/2:	 	 	 Vědecká	 rada	 UK	 projednala	 návrh	 Plánu	 realizace	
Dlouhodobéhostrategického	 záměru	 Univerzity	 Karlovy	 2016-
2020	pro	rok	2020		

	
VI.	Dodatečné	schválení	soutěžního	návrhu	Primus/19/MED/007	
	
	 Tento	 bod	 uvedl	 prorektor	 pro	 vědeckou	 činnost	UK	doc.	 RNDr.	 Jan	Konvalinka,	
CSc.	
	 Ve	 4.	 ročníku	 soutěže	 Primus	 bylo	 schváleno	 k	financování	 celkem	 21	 projektů	
z	celkového	počtu	46	 soutěžních	návrhů.	Projekt	Primus/19/MED/007	 s	názvem:	Role	
mitochondriálních	 dysfunkcí	 u	 nemalobuněčného	 karcinomu	 plic	 předkladatelky	MUDr.	
Ilony	Roušalové,	MBA,	Ph.D.	nebyl	schválen	Vědeckou	radou	UK	z	důvodu	negativního	
stanoviska	1.	LF	UK,	která	nemohla	daný	projekt	spolufinancovat.	
	
	 Vzhledem	 k	velmi	 příznivému	 hodnocení	 tohoto	 návrhu	 odborným	 panelem	
panelem	 UK	 a	 s	přihlédnutím	 k	tomu,	 že	 se	 panu	 děkanovi	 podařilo	 nalézt	 dodatečné	
prostředky,	které	může	1.LF	UK	uvolnit	na	spolufinancování	projetu,	doporučil	rektor	UK	
prof.	Tomáš	Zima	dodatečné	schválení	projektu	dr.	Roušalové.	
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Usnesení	VI/3:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 projednala	 předložený	
materiál	 a	 schválila	 dodatečné	 financování	 projektu	
Primus/19/MED/007	

	
VII.	Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
	
	
Katolické	teologická	fakulta	UK	(1x):	
	
	-					Katolická	teologie	
	

Za	 fakultu	promluvila	 a	 navrhovaný	obor	představila	 doc.	 PhDr.	Mireia	Ryšková,	
Dr.	Theol.	
 
Usnesení	VII/4:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	projednala	a	doporučila	návrh	

KTF	 UK	 na	 udělení	 akreditace	 oboru	 habilitačního	 řízení																
a	 řízení	 ke	 jmenování	 profesorem	 k	předložení	 na	 Národní	
akreditační	úřad	pro	vysoké	školství.		

	
Filozofická	fakulta	UK	(1x):	
	
	-					Psychologie	
	

Za	fakultu	promluvila	a	navrhovaný	obor	představila	proděkanka	pro	zahraničí	FF	
UK	prof.	Markéta	Křížová,	Ph.D.	

	
Usnesení	VI/5:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	projednala	a	doporučila	návrh	

FF	UK		na	udělení	akreditace	oboru	habilitačního	řízení	a	řízení	
ke	jmenování	profesorem		k	předložení	na	Národní	akreditační	
úřad	pro	vysoké	školství.		

	
VIII.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	a	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.	

	
Vědecká	 rada	 UK	 projednala	 ve	 smyslu	 §	 74	 odst.	 6	 zákona	 č.	 111/1998	 Sb.,																	

o	 vysokých	 školách	 a	 o	 změně	 a	 doplnění	 dalších	 zákonů,	 níže	 uvedené	 návrhy	 na	
jmenování	profesorem:	
	

	
! Návrh	 děkana	 1.	 lékařské	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 	 doc.	 MUDr.	

Petra	 H	 e	 j	 n	 y,	 Ph.D.,	 docenta	 Ústavu	 soudního	 lékařství	 LF	 UK	 a	 FN	 HK	
v	Hradci	Králové,	pro	obor	soudní	lékařství.	

	
	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan		
LF	HK	UK	prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	se	
svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	 Ing.	Richard	Hindls,	CSc.,	prof.	ThDr.	 Josef	
Dolista,	Th.D.,	Ph.D.,	prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.,	doc.	RNDr.	Ivan	Hirsch,	CSc.,	prof.	
PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	a	prof.	MUDr.	Přemysl	Strejc,	DrSc.	(předseda	komise).	
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Usnesení	 VIII/6:	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 46	 kladných	
hlasů	 a	 4	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 1.	 LF	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Petra																
H	 e	 j	 n	 y,	 Ph.D.,	 docenta	Ústavu	 soudního	 lékařství	 LF	UK	 a	 FN	HK	
v	Hradci	 Králové,	 pro	 obor	 soudní	 lékařství,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	
jmenování	prezidentu	republiky.	

	
! Návrh	děkana	2.	lékařské	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	MUDr.	Jana	

L	a	c	z	ó,	Ph.D.,	docenta	Neurologické	kliniky	2.	LF	UK	a	FN	Motol	v	Praze,	pro	
obor	neurologie.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
2.	LF	UK	prof.	MUDr.	Vladimír	Komárek,	CSc.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi		
se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.,	prof.	PhDr.	
Lenka	Rovná,	CSc.	a	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	a	doc.	RNDr.	Ivan	Hirsch,	CSc.	
Usnesení	VIII/7:	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	44	kladných	

hlasů,	 2	 záporné	 hlasy	 a	 4	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 2.	 LF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	MUDr.	Jana	L	a	c	z	ó,	Ph.D.	docenta	Neurologické	kliniky	2.	LF	UK	
a	 FN	 Motol	 v	 Praze,	 pro	 obor	 neurologie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	ministra	 školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke		
jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkana	lékařské	fakulty	v	Hradci	Králové	UK	na	jmenování	profesorem	
doc.	MUDr.	Lukáše	S	m	o	l	e	j	e,	Ph.D.,	docenta	IV.	interní	hematologické	kliniky	
FN	HK	v	Hradci	Králové,	pro	obor	vnitřní	nemoci.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan		
LF	HK	UK	prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.		Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	se	
svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupila	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.		
Usnesení	VIII/8:	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	46	kladných	

hlasů,	 2	 záporné	 hlasy	 a	 2	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	aby	návrh	děkana		LF	HK	UK	na	jmenování	profesorem	
doc.	 MUDr.	 Lukáše	 S	m	 o	 l	 e	 j	 e,	 Ph.D.	 docenta	 IV.	 interní	
hematologické	 kliniky	 FN	 HK	 v	Hradci	 Králové,	 pro	 obor	 vnitřní	
nemoci,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže																							
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 Farmaceutické	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 	 doc.	
PharmDr.	Lucie	Novákové,	Ph.D.,	 	docentky	Katedry	analytické	chemie	FaF	UK	
v	Hradci	Králové,	pro	obor	analytické	chemie.	

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazečky	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
Proděkan	 pro	 vnitřní	 záležitosti,	 evropské	 projekty	 a	 strategický	 rozvoj	 FaF	 UK	 prof.	
RNDr.	 Petr	 Solich,	 CSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazečky.	 V	 diskuzi	 vystoupili	 prof.	
RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.,	prof.	MUDr.	 Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	a	prof.	PharmDr.	 Ján	
Kyselovič,	CSc.	
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Usnesení	VIII/9:	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	46	kladných	
hlasů,	 2	 záporné	 hlasy	 a	 2	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 FaF	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	
doc.	 PharmDr.	 Lucie	 N	 o	 v	á	 k	o	 v	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Katedry	
analytické	 chemie	 FaF	 UK	 v	Hradci	 Králové,	 pro	 obor	 analytická	
chemie,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže						
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
! Návrh	děkana	Přírodovědecké	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem		doc.	RNDr.	

Ivana	 H	 i	 r	 s	c	 h	 e,	 CSc.,	 	 docenta	 Katedry	 genetiky	 a	 mikrobiologie	 PřF	 UK											
v	Praze,	pro	obor	genetika,	molekulární	biologie	a	virologie.	

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
proděkan	 pro	 geologickou	 sekci	 PřF	 UK	 prof.	 RNDr.	 Martin	 Mihaljevič.	 Následovalo	
vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 RNDr.	
Ladislav	Kavan,	CSc.	DSc.,	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	a	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	
DrSc.	
Usnesení	VIII/10:	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	48	kladných	

hlasů,	 1	 záporný	 hlas	 a	 1	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 PřF	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	 RNDr.	 Ivana	 H	 i	 r	 s		 c	 h	 e,	 CSc.,	 docenta	 Katedry	 genetiky	 a	
mikrobiologie	 PřF	 UK	 v	 Praze,	 pro	 obor	 genetika,	 molekulární	
biologie	a	virologie,	byl	předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	
mládeže		a	tělovýchovy	ČR	ke	jmenování	prezidentu	republiky.	

	
	
IX.	Návrhy	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	profesora	UK	
	
	

! Návrh	děkana	Filozofické	fakulty	UK	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	
profesora	UK	–	Miriam	F	r	i	e	d,	MA.,	Ph.D.	
	
	
Návrh	představila	koordinátorka	mezinárodních	studijních	programů		Filozofické	

fakulty	UK	doc.	Mgr.	Libuše	Heczková,	Ph.D.	
	
	
Usnesení	 IX/11:	 	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	42	kladných	

hlasů,	 4	 záporné	 hlasy	 a	 4	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK		
doporučuje,	 aby	 pracovní	 místo	 mimořádného	 profesora	 UK	 bylo	
Miriam	F	r	i	e	d,	MA.,	Ph.D.	obsazeno.	

	
! Návrh	děkana	Filozofické	fakulty	UK	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	

profesora	UK	–	Dr.	phil.	Markusem	G	i	g	e	r	e	m,	PD.	
	
	
Návrh	představila	koordinátorka	mezinárodních	studijních	programů		Filozofické	

fakulty	UK	doc.	Mgr.	Libuše	Heczková,	Ph.D.	
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Usnesení	 IX/12:	 	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	42	kladných	
hlasů,	 4	 záporné	 hlasy	 a	 4	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK		
doporučuje,	aby	pracovní	místo	mimořádného	profesora	UK	bylo	Dr.	
phil.	Markusem	G	i	g	e	r	e	m,	PD.	obsazeno.	

	
	

! Návrh	 děkana	 Fakulty	 sociálních	 věd	 UK	 na	 obsazení	 pracovního	 místa	
mimořádného	profesora	UK	–	doc.	Nico	C	a	r	p	e	n	t	i	e	r	e	m,	PhD.	
	
	
Návrh	 představila	 děkanka	 Fakulty	 sociálních	 věd	UK	 PhDr.	Němcová	 Tejkalová,	

Ph.D.		
	
Usnesení	 IX/13:	 	 	50	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	44	kladných	

hlasů,	 3	 záporné	 hlasy	 a	 3	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK											
doporučuje,	 aby	 pracovní	 místo	 mimořádného	 profesora	 UK	 bylo	
doc.	Nico	C	a	r	p	e	n	t	i	e	r	e	m,	PhD.	obsazeno.	

	
	

Následně	 bylo	 před	 zahájením	 tajného	 hlasování	 zasedání	 vědecké	 rady	
prohlášeno	za	uzavřené.		
	
	
X.	Různé		
	

		V	tomto	bodě	již	nezazněli	žádné	další	informace.	
	
	
	Prorektor	pro	akademické	kvalifikace	UK	prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	poděkoval	

všem	přítomným	za	účast		a	zasedání	vědecké	rady	ukončil.	
	
	

Usnesení	Vědecké	rady	UK	schvaluji.	
	
	
	
V	Praze	dne	7.	10.	2019																																																										Prof.	MUDr.	Tomáš	Z	i	m	a,	DrSc.		
																																																																																																																										rektor	UK	
	
	
	
	
	
Zapsal:	Ing.	Michal	V	a	v	ř	í	k	&	Ing.	Karolína	P	o	s	p	í	š	i	l	o	v	á	
odbor	pro	vědu	a	výzkum	RUK				
________________________________________________________________	
Poznámka:	 Doslovný	 průběh	 jednání	 je	 zaznamenán	 na	 audiozáznamu,	 který	 je	 uložen	
v	oddělení	pro	vědu		a	výzkum	RUK.		
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