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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	22.	října	2020																		

v	Modré	posluchárně	(Konferenční	centrum	UK)	

Č.j.	393	918/2020/-IV	
	
Přítomni:	
Prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.								
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
Prof.	PaedDr.	Radka	Wildová,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Martin	Bareš,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jan	Betka,	DrSc.		
RNDr.	Martin	Bilej,	DrSc.	
Doc.	PhDr.	Hana	Bočková,	Dr.	
Prof.	PhDr.	Ivana	Čeňková,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Stanislava	Černá,	CSc.	
Prof.	MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,CSc.	
Prof.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Prof.	Ing.	Richard	Hindls,	CSc.	
Prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	PhDr.	Jaroslav	Kučera,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Lea	Květoňová,	Ph.D.		
Prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	
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.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
Doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.									

	
	
Prof.	RNDr.	Ladislav	Skrbek,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Michal	Skřejpek,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Petr	Solich,	CSc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.																														
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.													
Prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.				
Prof.	PhDr.	Arnošt	Veselý,	Ph.D.							
Prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.		
Prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.			
Prof.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
	
Omluveni:	
Doc.	PhDr.	Jiří	Buriánek,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,CSc.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.		
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	PaedDr.	Pavel	Kolář,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Doc.	Mgr.	et	MgA.	Filip	Láb,	Ph.D.	
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	Miroslav	Petříček,	Dr.	
Prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	
JUDr.	Milada	Tomková									
Prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
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

Ze	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	50	jejích	členů.		
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H	o	s	t	é:	
	
Doc.	PhDr.	Emil	Aslan,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Vít	Dolejší,	Ph.D.,	DSc.	
Doc.	MUDr.	Jaroslav	Hrabák,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Marek	Jakoubek,	Ph.D.,	Ph.D.	
	

	
	
Doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Petra	Svozílková,	Ph.D.	
Prof.	Rikard	von	Unge,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jan	Zuna,	Ph.D.

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Schválení	zápisu	

III. Návrhy	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	doktor	honoris	causa	
	

IV. Vědeckopedagogické	tituly	(Jmenovací	řízení)	
	

V. Různé	
	

I.	Zahájení	

	J.	M.	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	zahájil	vědeckou	radu	a	uvítal	všechny	
přítomné	členy.		

Na	začátku	zasedání	pan	rektor	seznámil	členy	VR	s	opatřením	rektora	č.	43/2020	
o	podrobnostech	hybridního	zasedání	vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	na	jehož	základě	
se	může	toto	zasedání	uskutečnit	hybridní	formou.	

Dále	 pan	 rektor	 vyhlásil	 minutu	 ticha	 ze	 zemřelého	 člena	 Vědecké	 rady	 UK									
prof.	 RNDr.	 Ivana	 Netuku,	 DrSc.,	 profesora	 Univerzity	 Karlovy	 a	 emeritního	 děkana	
Matematicko-fyzikální	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy,	 který	 dne	 14.	 října	 2020	 zemřel	 ve	
věku	76	let.	
	
	
II.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	II/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																				zasedání		vědecké	rady	ze	dne	24.	září	2020	konané	v	Modré		
																																				posluchárně	(Konferenční	centrum	UK)	
	
	
III.	Návrhy	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	doktor	honoris	causa	
	

Za	 skrutátory	 byli	 navrženi	 a	 schváleni	 prof.	 PhDr.	 Ing.	 Jan	 Royt,	 Ph.D.																				
a	prof.	PhDr.	Jaroslav	Kučera,	CSc.	
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! Návrh	děkana	1.	lékařské	fakulty	UK	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	Dr.h.c.	–	
prof.	Dr.	med.	Hansi-Georgu	K	r	ä	u	s	l	i	c	h	o	v	i	v	oblasti	lékařských	věd.	
	
	
Návrh	představil	prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	 Jeho	představení	doplnil	 J.	M.	

rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.				
	

Usnesení	 III/2:	 	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	tajném	hlasování	 49	 kladných	
hlasů	 a	 1	 záporný	 hlas.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	
čestná	 vědecká	 hodnost	 Dr.h.c.	 byla	 prof.	 Dr.	 med.	 Hansi-Georgu						
K	r	ä	u	s	l	i	c	h	o	v	i		v	oblasti	lékařských	věd	udělena.	

	
	

! Návrh	děkana	2.	lékařské	fakulty	UK	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	Dr.h.c.	–	
prof.	Jacques	J.	M.	D	o	n	g	e	n	o	v	i,	MD.	v	oblasti	lékařských	věd.	
	
	
Návrh	 představil	 prof.	 MUDr.	 Jan	 Zuna,	 Ph.D.	 z	 kliniky	 dětské	 hematologie																		

a	onkologie	2.	LF	UK.	
	
Usnesení	 III/3:	 	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	tajném	hlasování	 50	 kladných	

hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	 čestná	 vědecká	
hodnost	Dr.h.c.	byla	prof.	Jacques	J.	M.	D	o	n	g	e	n	o	v	i,	MD.	v	oblasti	
lékařských	věd	udělena.	

	
! Návrh	děkana	Filozofické	fakulty	UK	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	Dr.h.c.	–	

prof.	Thomasu	Hylland	E	r	i	k	s	e	n	o	v	i	v	oblasti	společenských	věd.	
	
	
Návrh	představil	děkan	FF	UK	doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.	
	

	
Usnesení	 III/4:	 	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	tajném	hlasování	 49	 kladných	

hlasů	 a	 1	 hlas	 záporný.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	
čestná	 vědecká	 hodnost	 Dr.h.c.	 byla	 prof.	 Thomasu	 Hylland																			
E	r	i	k	s	e	n	o	v	i	v	oblasti	společenských	věd	udělena.	

	
IV.	Vědeckopedagogické	tituly	(jmenovací	řízení)	
	

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.	
Jaroslava	H	r	a	b	á	k	a,	Ph.D.,	docenta	Ústavu	mikrobiologie	LF	UK	a	FN	V	Plzni,	
pro	obor	lékařská	imunologie	a	mikrobiologie.	
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	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady									
prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	 se	svými	
dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 doc.	 RNDr.	 Jan	 Konvalinka,	 CSc.	 a	 prof.	 MUDr.	 Jiřina	
Bartůňková,	DrSc.	
	
Usnesení	 IV/5:	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 50	 kladných	

hlasů.	Vědecká	rada	UK	doporučuje,	aby	návrh	děkana	1.	LF	UK		na	
jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Jaroslava	 H	 r	 a	 b	 á	 k	 a,	 Ph.D.,	
docenta	Ústavu	mikrobiologie		LF	UK		a	FN	v	Plzni,	pro	obor	lékařská	
imunologie	a	mikrobiologie,	byl	předložen	prostřednictvím	ministra	
školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	 jmenování	 prezidentu	
republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 1.	 lékařské	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou																									
doc.	MUDr.	Petry	S	v	o	z	í	l	k	o	v	é,	Ph.D.,	docentky	Oční	kliniky	1.	LF	UK	a	VFN				
v	Praze,	pro	obor	oční	lékařství.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazečky	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
předseda	 AS	 1.	 LF	 UK	 prof.	MUDr.	 Jan	 Betka,	 DrSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazečky.							
V	 diskuzi	 	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 doc.	 RNDr.	 Jan	 Konvalinka,	 CSc.	
prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.	a	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
	
Usnesení	 IV/6:	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 47	 kladných	

hlasů	 a	 3	 záporné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 1.	 LF	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 doc.	 MUDr.	 Petry										
S	v	o	z	í	l	k	o	v	é,	Ph.D.,	docentky	Oční	kliniky	1.	LF	UK	a	VFN	v	Praze,	
pro	 obor	 oční	 lékařství,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	
školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke	 	 jmenování	 	 prezidentu		
republiky.	

	
! Návrh	 děkanky	 Fakulty	 sociálních	 věd	 UK	 na	 jmenování	 profesorem															

doc.	PhDr.	Emila	A	s	l	a	n	a,	Ph.D.,	docenta	Katedry	bezpečnostních	studií	 IPS	
FSV	UK	v	Praze,	pro	obor	politologie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
proděkan	 pro	 koncepci	 a	 kvalitu	 studia	 FSV	 UK	 prof.	 PhDr.	 Jaroslav	 Kučera,	 CSc.	
Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	 	se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	
prof.	PhDr.	 Ing.	 Jan	Royt,	Ph.D.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	PhDr.	Lenka	
Rovná,	CSc.,	prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.	a	prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.	
	
Usnesení	 IV/7:	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 46	 kladných	

hlasů,	 3	 záporné	 hlasy	 a	 1	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkanky	 FSV	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	PhDr.	Emila	A	 s	l	 a	n	a,	Ph.D.,	docenta	Katedry	bezpečnostních	
studií	 IPS	 FSV	 UK	 v	 Praze,	 pro	 obor	 politologie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	ministra	 školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke		
jmenování		prezidentu		republiky.	
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! Návrh	 děkana	 Matematicko-fyzikální	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem															
doc.	 Ing.	 Branislava	 J	 u	 r	 č	 a	 CSc.,	 docenta	 Matematického	 ústavu	 MFF	 UK												
v	Praze,	pro	obor	matematika	–	geometrie	a	topologie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
proděkan	pro	matematickou	sekci	MFF	UK	prof.	RNDr.	Vít	Dolejší,	Ph.D.,	DSc.	 Jeho	slova	
doplnil	 předseda	 komise	 prof.	 Rikard	 von	 Unge,	 Ph.D.	 Řízení	 proběhlo	 bez	 vystoupení	
uchazeče.	 V	 diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 RNDr.	 Ladislav	
Skrbek,	DrSc.	a	prof.	JUDr.	Michal	Skřejpek,	DrSc.	
Usnesení	 IV/8:	 	 50	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 42	 kladných	

hlasů	a	8	záporných	hlasů.	Vědecká	rada	UK	doporučuje,	aby	návrh	
děkana	 MFF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 Ing.	 Branislava														
J	 u	 r	 č	 a,	 CSc.,	 docenta	Matematického	ústavu	MFF	UK	 v	Praze,	 pro	
obor	 matematika	 –	 geometrie	 a	 topologie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	ministra	 školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke		
jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

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

		V	tomto	bodě	nezazněly	žádné	další	doplňující	informace.	
	
	

	J.	M.	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	poděkoval	všem	přítomným	za	účast,						
a	zasedání	vědecké	rady	ukončil.	
	
	

Usnesení	Vědecké	rady	UK	schvaluji.	
	
	
	
V	Praze	dne	30.	10.	2020																																																							Prof.	MUDr.	Tomáš	Z	i	m	a,	DrSc.			v.r.	
																																																																																																																											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.		
	

	


