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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	30.	ledna	2020																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	2	705/2020/-IV	
	
Přítomni:	
Prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.								
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
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.	
Doc.	PhDr.	Jiří	Buriánek,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ivana	Čeňková,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Stanislava	Černá,	CSc.	
Prof.	MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,CSc.	
Prof.	PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,CSc.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.	
Prof.	Ing.	Richard	Hindls,	CSc.	
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.		
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.		
Prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.		
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	PaedDr.	Pavel	Kolář,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Prof.	PhDr.	Jaroslav	Kučera,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Lea	Květoňová,	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.																												
Prof.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
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.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.																														
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
Prof.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	
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.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	CSc.	
Prof.	PaedDr.	Radka	Wildová,	CSc.	
Prof.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	
Doc.	Mgr.	et	MgA.	Filip	Láb,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
JUDr.	Milada	Tomková									
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen

Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
	
Ze	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	55	jejích	členů.		
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H	o	s	t	é:	
	
Doc.	MUDr.	Michaela	Adamcová,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Jan	Bělohlávek,	Ph.D.	
RNDr.	Ivana	Císařová,	CSc.	
Dr.	Ing.	Zdeněk	Drábek,	PhD.	
Prof.	RNDr.	Dagmar	Dzúrová,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Pavel	Höschl,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jaromír	Hradec,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Eva	Kohlíková,	CSc.	
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
Prof.	PhDr.	Jozef	Leikert,	PhD.,	Litt.	D.	
Prof.	MUDr.	Aleš	Linhart,	DrSc.	
Prof. RNDr. Josef Loub, CSc. 
Doc.	RNDr.	Kristian	Mathis,	Ph.D.,	DrSc.	

	
	
Prof.	RNDr.	Karel	Marhold,	CSc.	
Doc.	RNDr.	Zuzana	Münzbergová,	Ph.D.	
PhDr.	Alice	Němcová	Tejkalová,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Ivan	Němec,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Barbora	Osvaldová	
Doc.	RNDr.	Petr	Pavlínek,	Ph.D.	
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 
Doc.	Ing.	Andrey	Shukurov,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Ladislav	Skrbek,	DrSc.	
Prof.	PhDr.	Pavel	Slepička,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jan	Ámos	Víšek,	CSc.	
Doc.	MUDr.	RNDr.	Tomáše	Zelinka,	CSc.	
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.   

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Schválení	zápisu	

III. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy	

IV. Návrh	kandidátů	na	jmenování	členy	Etické	komise	UK	

V. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
(2.	LF	UK	(4x):	Lékařská	fyziologie	a	patofyziologie;	Onkologie;	Lékařská	
imunologie;	Radiologie	a	zobrazovací	metody)	

	
VI. Vědeckopedagogické	tituly	

	
VII. Různé	

	

I.	Zahájení	

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

	

Usnesení	II/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																	zasedání		vědecké	rady	konaného	19.	prosince	2019	v	Malé	Aule	
																																	Karolina.		
	
III.	Udělení	medailí		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 a	 předal	 medaile	 Univerzity	
Karlovy.		
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Dr.	 Ing.	Zdeněk	D	r	á	b	e	k,	PhD.	–	 zlatá	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
ekonomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	 PhDr.	 Jozef	 L	 e	 i	 k	e	 r	 t,	 PhD.,	 Litt.	 D.	 –	 historická	 medaile	 za přínos k poznání 
současných dějin a rozvoj spolupráce s Univerzitou Karlovou 

Prof.	 RNDr.	 Josef	 L	 o	 u	 b,	 CSc.	 –	 zlatá	 medaile	 za významné celoživotní dílo v oboru 
anorganické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Doc.	PhDr.	Barbora	O	s	v	a	l	d	o	v	á	–	zlatá	medaile	za	významné	celoživotní	dílo	v	oboru	
žurnalistiky	a	dlouholetou	pedagogickou	činnost	na	Univerzitě	Karlově 

	
IV.	Návrh	kandidátů	na	jmenování	členy	Etické	komise	UK	
	

Tento	bod	uvedl	J.	M.	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	

Vědecké	 radě	 UK	 je	 předkládán	 návrh	 předsedy	 Vědecké	 rady	 UK	 prof.	 MUDr.	
Tomáše	Zimy,	DrSc.	na	jmenování	členy	Etické	komise	UK	na	funkční	období	1.	3.	2020	–	
28.	2.	2023:	

1. Prof.	MUDr.	 Pavel	M	 a	 r	 t	 á	 s	e	 k,	DrSc.,	 ředitel	 centra	 BIOCEV,	 profesor	 na	
klinice	dětského	a	dorostového	lékařství	1.	LF	UK,	člen	Učené	společnosti	ČR	
	

2. Doc.	PhDr.	Mireia	R	y	š	k	o	v	á,	Dr.	theol.,	docentka	na	Katedře	biblických	věd	
KTF	 UK,	 spoluzakladatelka	 Vyšší	 odborné	 sociálně	 pedagogické	 a	 teologické	
školy	JABOK	

Usnesení	 IV/2:	 Vědecká	 rada	 UK	 návrh	 projednala	 a	 navrhuje	 předkládané	
nominace	

	
	
V.	Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
	
	 Tento	 bod	 představil	 prorektor	 pro	 akademické	 kvalifikace	 prof.	 JUDr.	 Aleš	
Gerloch,	CSc.	
	
2.	lékařská	fakulta	UK	(4x):	
	
-		Lékařská	fyziologie	a	patofyziologie	
-		Onkologie	
-		Lékařská	imunologie	
-		Radiologie	a	zobrazovací	metody	
	

Za	 fakultu	promluvil	 a	 navrhované	obory	představil	 děkan	2.	 LF	UK	prof.	MUDr.	
Vladimír	Komárek,	CSc.	
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Usnesení	V/3:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 projednala	 a	 doporučila	
návrhy	 2.	 LF	 UK	 na	 udělení	 akreditace	 oborů	 habilitačních	
řízení	 a	 řízení	 ke	 jmenování	 profesorem	 k	předložení	 na	
Národní	akreditační	úřad	pro	vysoké	školství.		

	
	
VI.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	RNDr.	Martin	M	i	h	a	l	j	e	v	i	č,	CSc.	a	prof.	RNDr.	Zdeněk	N	ě	m	e	č	e	k,	DrSc.	

	
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.	Jana	

B	ě	l	o	h	l	á	v	k	a,	Ph.D.,	docenta	II.	interní	kliniky	kardiologie	a	angiologie	1.	LF		
UK	a	VFN		v	Praze,	pro	obor	vnitřní	nemoci.	

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
1.	 LF	UK	prof.	MUDr.	 Aleksi	 Šedo,	DrSc.	Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	 se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Aleš	 Linhart,	 DrSc.	 (přednosta	
pracoviště	 v	zastoupení	 za	 předsedu	 komise),	 prof.	 PhDr.	 Jiří	 Mareš,	 CSc.,	 doc.	 PhDr.	
Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	a	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Usnesení	 VI/4:	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	

hlasů	 a	 2	 záporné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 1.	 LF	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Jana																			
B	 ě	 l	 o	 h	 l	 á	 v	k	 a,	 Ph.D.,	 docenta	 II.	 interní	 kliniky	 kardiologie																		
a	angiologie	1.	LF	UK	a	VFN,	pro	obor	vnitřní	nemoci,	byl	předložen	
prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	
jmenování	prezidentu	republiky.	

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

RNDr.	 Tomáše	 Z	e	 l	 i	 n	 k	 y,	 CSc.,	 docenta	 III.	 Interní	 kliniky	 1.	 LF	 UK	 a	 VFN												
v	Praze,	pro	obor	vnitřní	nemoci.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
1.	LF	UK	prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	 	 se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Jaromír	 Hradec,	 CSc.	 (předseda	
komise),	prof.	MUDr.	Jan	Betka,	DrSc.	a	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Usnesení	 VI/5:	 	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	

hlasů	 a	 2	 záporné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 1.	 LF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Tomáše										
Z	e	 l	 i	n	k	y,	CSc.,	docenta	III.	 interní	kliniky	1.	LF	UK	a	VFN	v	Praze,	
pro	 obor	 vnitřní	 nemoci,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	
školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke	 	 jmenování	 	 prezidentu		
republiky.	
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! Návrh	 děkana	 Přírodovědecké	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 doc.	
RNDr.	Zuzany	M	ü	n	z	b	e	r	g	o	v	é,	Ph.D.,	docentky	Katedry	botaniky	PřF	UK								
a	Botanického	ústavu	AV	ČR	v.v.i.		v	Praze,	pro	obor	botanika.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
prof.	RNDr.	Jiří	Zima,	CSc.		Následovalo	vystoupení	uchazečky.	V	diskuzi	se	svými	dotazy				
a	připomínkami	vystoupili	prof.	RNDr.	Karel	Marhold,	CSc.	(předseda	komise),	prof.	PhDr.	
Petr	Sommer,	CSc.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.,	
prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	a	prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.	
Usnesení	 VI/6:	 	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	

hlasů,	 1	 záporný	 hlas	 a	 1	 neplatný	 hlas.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 PřF	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou		
doc.	 RNDr.	 Zuzany	 M	 ü	 n	 z	b	 e	 r	 g	 o	 v	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Katedry	
botaniky	PřF	UK	a	Botanického	ústavu	AV	ČR,	v.v.i.	v	Praze,	pro	obor	
botanika,	byl	předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	mládeže	
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

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

Petra	P	 a	 v	l	 í	 n	k	a,	 Ph.D.,	 	 docenta	Katedry	 sociální	 geografie	 a	 regionálního	
rozvoje	PřF	UK	v	Praze,	pro	obor	sociální	geografie	a	regionální	rozvoj.	

	 	
Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	

PřF	UK	prof.	RNDr.	 Jiří	Zima,	CSc.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	 se	 svými	
dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 RNDr.	 Dagmar	 Dzúrová,	 CSc.	 (předsedkyně	
komise),	prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	Ph.D.,	prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.,	prof.	RNDr.	
Bohuslav	Gaš,	CSc.,	doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková,	prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.	a	prof.	Ing.	
Ivan	Wilhelm,	CSc.	
	
Usnesení	 VI/7:	 	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 50	 kladných	

hlasů,	 4	 záporné	 hlasy	 a	 1	 neplatný	 hlas.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	aby	návrh	děkana	PřF	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	
RNDr.	Petra	P	a	v	l	í	n	k	a,	Ph.D.,	docenta	Katedry	sociální	geografie				
a	regionálního	rozvoje	PřF	UK	v	Praze	 ,	pro	obor	sociální	geografie				
a	regionální	rozvoj,	byl	předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	
mládeže	a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkana	Matematicko-fyzikální	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	
RNDr.	Kristiana	M	a	t	h	i	s	e,	Ph.D.,	DrSc.,	docenta	Katedry	fyziky	kovů	MFF	UK									
v	Praze,	pro	obor	fyzika	–	fyzika	kondenzovaných	látek.	

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady		
proděkan	pro	rozvoj	MFF	UK	prof.	RNDr.	Ladislav	Skrbek,	DrSc.	Následovalo	vystoupení	
uchazeče.	V	diskuzi	se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	RNDr.	Pavel	Höschl,	
DrSc.	(předseda	komise),	prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.	a	prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	
DSc.	
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Usnesení	 VI/8:	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	
hlasů,	 1	 záporný	 hlas	 a	 1	 neplatný	 hlas.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	MFF	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	RNDr.	Kristiana	M	a	t	h	i	s	e,	Ph.D.,	DrSc.,	docenta	Katedry	fyziky	
kovů	 MFF	 UK	 v	 Praze,	 pro	 obor	 fyzika	 –	 fyzika	 kondenzovaných	
látek,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže										
a	tělovýchovy	ČR	ke	jmenování	prezidentu	republiky.	

	
! Návrh	 děkana	 	Matematicko	 –	 fyzikální	 fakulty	UK	na	 jmenování	 profesorem	

doc.	 Ing.	Andreye	S	h	u	k	u	 r	o	v	 a,	Ph.D.,	 docenta	Katedry	makromolekulární	
fyziky	MFF	UK		v	Praze,	pro	obor	fyzika	–	fyzika	molekulárních	a	biologických	
struktur.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
proděkan	pro	rozvoj	MFF	UK	prof.	RNDr.	Ladislav	Skrbek,	DrSc.	Následovalo	vystoupení	
uchazeče.	 V	 diskuzi	 	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 RNDr.	 Zdeněk	
Němeček,	 DrSc.	 (předseda	 komise),	 prof.	 JUDr.	 Aleš	 Gerloch,	 CSc.,	 prof.	 RNDr.	 Martin	
Mihaljevič,	CSc.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	
Usnesení	 VI/9:	 	 55	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	

hlasů	 a	 2	 záporné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 MFF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 Ing.	 Andreye															
S	h	 u	 k	u	 r	 o	 v	 a,	 Ph.D.,	 docenta	 Katedry	makromolekulární	 fyziky	
MFF	 UK	 v	Praze,	 pro	 obor	 fyzika	 –	 fyzika	 molekulárních																												
a	 biologických	 struktur,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	
školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke	 	 jmenování	 	 prezidentu		
republiky.	

	
! Návrh děkanky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK na jmenování docentem PhDr. 

Františka K o l á ř e, CSc., zaměstnance Katedry základů kinantropologie                  
a humanitních věd FTVS UK v Praze, pro obor kinantropologie. 

 
 Blíže s průběhem řízení a osobností uchazeče seznámili členy vědecké rady děkanka 
FTVS UK doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. a předseda habilitační komise prof. PhDr. Pavel 
Slepička, DrSc. V	diskuzi	se	svými	dotazy	 	a	připomínkami	vystoupili	prof.	PhDr.	Marek	
Waic,	 CSc.,	 prof.	 PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,	 CSc.,	 J.	M.	 rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	
DrSc.	a	prof.	PhDr.	Pavel	Slepička,	DrSc.	 
 
Usnesení VI/10:  55 přítomných členů odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů,        

13 záporných hlasů a 6 neplatných hlasů. Vědecká rada UK v Praze 
doporučuje návrh FTVS UK  na jmenování docentem PhDr. Františka 
K o l á ř e, CSc., zaměstnance Katedry základů kinantropologie                  
a humanitních věd FTVS UK v Praze, pro obor kinantropologie ve 
smyslu § 72 odst. 11 zákona o vysokých školách a podle čl.  4 odst. 3 Řádu 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity 
Karlovy.  

	
	

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

		V	tomto	bodě	nezazněly	žádné	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	7.	2.	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.		
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