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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	28.	února	2019																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	18	333/2019/-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.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jan	Betka,	DrSc.		
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.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.		
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Prof.	Ing.	Richard	Hindls,	CSc.	
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.		
Prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.		
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
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.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																

	
	
	
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
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.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
JUDr.	Milada	Tomková									
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.													
Prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.		
Prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.			
Prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Doc.	PhDr.	Mikuláš	Bek,	Ph.D.	
RNDr.	Martin	Bilej,	DrSc.	
Doc.	PhDr.	Hana	Bočková,	Dr.	
Prof.	PhDr.	Ivana	Čeňková,	CSc.	
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Prof.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.				
Prof.	PhDr.	Arnošt	Veselý,	Ph.D.							
Prof.	RNDr.	Miroslav	Vlček,	DrSc.		
Prof.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen
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Ze	67	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	52	jejích	členů.		
	
H	o	s	t	é:	
	
Doc.	RNDr.	Tomáš	Bureš,	Ph.D.	
Doc.	Mgr.	Libuše	Heczková,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Tomáš	Honzík,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Jan	Heller,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ivan	Jakubec,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Otomar	Kittner,	CSc.	
	

	
	
Doc.	MUDr.	Eva	Kohlíková,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Jan	Kratochvíl,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Adam	Petrusek,	Ph.D.	
Aleš	Rýznar,	M.A.	
Doc.	MUDr.	Roman	Zachoval,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Zeman,	DrSc.

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

	

I. Zahájení	

II. Schválení	zápisu	

III. Návrh	na	jmenování	členů	Rady	hodnocení	tvůrčí	činnosti	

IV. Návrh	na	jmenování	členů	Mezinárodní	rady	UK	(IAB)	

IVa)					Návrh	na	jmenování	členů	Pracovní	komise	(z	členů	Rady	pro	vnitřní		
	 							hodnocení,	Etické	komise	a	Vědecké	rady)	
	
V. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	

3.	LF	UK		–	Chirurgické	obory;	Psychiatrie	
FF	UK	–	Filozofie;	Moderní	hospodářské	a	sociální	dějiny	
PřF	UK	–	Botanika;	Makromolekulární	chemie	

VI. Vědeckopedagogické	tituly	
	

VII. Různé	
	
I.	Zahájení	

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

	
V	úvodu	pan	rektor	požádal	členy	vědecké	rady	o	doplnění	programu	o	nový	bod	

IV.a)	 „Návrh	 na	 jmenování	 členů	 Pracovní	 komise	 (z	 členů	 Rady	 pro	 vnitřní	
hodnocení,	Etické	komise	a	Vědecké	rady).	
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II.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	II/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																	zasedání		vědecké	rady	konaného	31.	ledna	2019	v	Malé	Aule	
																																	Karolina.		
	
III.	Návrh	na	jmenování	členů	Rady	hodnocení	tvůrčí	činnosti	

	 Tento	 bod	 představil	 prorektor	 pro	 vědeckou	 činnost	 UK	 doc.	 RNDr.	 Jan	
Konvalinka,	 CSc.	 Jeho	 slova	 doplnil	 pan	 rektor	 prof.	 Zima.	 Vědecké	 radě	 je	 předložen	
návrh	na	složení	Rady	hodnocení	tvůrčí	činnosti	na	UK.	Složení	rady	po	schválení	VR	UK	
jmenuje	rektor	UK.	Rada	vznikala	z	nominací	členů	Mezinárodní	rady	UK	a	po	dodatečné	
nominaci	 všech	 partnerských	 universit	 UK	 v	 projektu	 4EU.	 Rada	 hodnocení	 tvůrčí	
činnosti	má	řídit	celý	proces	hodnocení,	práci	odborných	panelů	a	na	závěr	(i	na	základě	
scientometrických	 dat,	 peer	 review	 vybraných	 výsledků	 a	 dalších	 ukazatelů)	 provést	
finální	zhodnocení	jednotlivých	fakult	a	součástí.	
	

Usnesení	II/2:								Vědecká	rada	UK	projednala	a	schválila	návrh	na	jmenování		
											členů	Rady	hodnocení	tvůrčí	činnosti.	

	
IV.	Návrh	na	jmenování	členů	Mezinárodní	rady	UK	(IAB)	
	

Tento bod představil prorektor pro vědeckou činnost UK doc. RNDr. Jan Konvalinka, 
CSc. Vědecké radě je předložen k projednání návrh na nové členy Mezinárodní rady naší 
univerzity. Doplnění rady je nutné jednak vzhledem ke skutečnosti, že dva stávající členové      
v poslední době rezignovali, a také proto, abychom vyvážili oborové složení Rady vzhledem     
k připravovanému hodnocení UK. Ve všech třech případech se jedná o zcela mimořádné 
osobnosti velkého mezinárodního dopadu, které by pro UK mohly být přínosem po všech 
stránkách. Ve smyslu Statutu Mezinárodní Rady UK členy Rady jmenuje rektor po projednání 
ve Vědecké radě UK. Součástí tohoto materiálu je podrobnější představení tří navrhovaných 
nových členů a přehled současných členů Mezinárodní Rady UK. 

 
Usnesení	III/3:							Vědecká	rada	UK	projednala	předložené	návrhy	nových	členů	
																																			a	doporučuje	rektorovi	UK	jmenovat	je	členy	Mezinárodní		
																																			vědecké	rady	(IAB).	
	
IVa.	Návrh	na	jmenování	členů	Pracovní	komise	(z	členů	Rady	pro	vnitřní		
									hodnocení,	Etické	komise	a	Vědecké	rady)	
	

Tento bod představil J. M. rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc. Jedná se               
o pracovní skupinu složenou ze členů Rady pro vnitřní hodnocení, Etické komise a Vědecké 
rady UK. Za Vědeckou radu UK pan rektor navrhuje za členy doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Dr. 
Theol. a prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinku, CSc. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili 
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CS., prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. a proděkanka pro vědu               
a výzkum FF UK doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (host) 

 
Usnesení	IVa/4:							Vědecká	rada	UK	projednala	návrhy	na	členství	a	doporučuje		
																																								rektorovi		UK		jmenovat		za		Vědeckou		radu		UK	oba	navržené		
																																								členy	do		nově	vznikající	Pracovní	komise.	
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V.	Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
	
	 Tento	bod	uvedl	prorektor	pro	akademické	kvalifikace	UK	prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	
CSc.,	který	je	jeho	předkladatelem.	
	
3.	lékařská	fakulta	UK:	
	-					Chirurgické	obory;	Psychiatrie	
	

Za fakultu promluvil a navrhované obory představil děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr 
Widimský, DrSc. 
 
Usnesení V/5: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrhy 3. LF UK                             

na udělení akreditací oborů habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství,  u obou oborů s doporučením na 10 let.  

 
 
Filozofická	fakulta	UK:	
- Filozofie;	Moderní	hospodářské	a	sociální	dějiny	
	

Za fakultu promluvila a navrhované obory představila proděkanka pro vědeckou činnost 
FF UK doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Její slova doplnil prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 
 
Usnesení V/6: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrhy FF UK                             

na udělení akreditací oborů habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství, ,  u obou oborů s doporučením na 10 let. Dále 
bylo přijato oznámení o výměně dvou jmen akademických 
pracovníků dosud zajišťujících řízení u oboru Moderní hospodářské 
a sociální dějiny za Vědeckou radu FF UK - prof. PhDr. Jaroslav 
Pánek, DrSc., dr.h.c. a za Vědeckou radu UK Prof. PhDr. Martin 
Kovář, Ph.D. Nově jmenován za VR FF UK je prof. Mgr. Lukáš 
Fasora, Ph.D. a za VR UK prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

 
 
Přírodovědecká fakulta UK: 
 -     Botanika; Makromolekulární chemie 
 

Za fakultu promluvil a navrhované obory představil proděkan pro vědu, výzkum          
PřF UK  prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 
 
Usnesení V/7: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrh PřF UK                             

na udělení akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství s tím, že u oboru Botanika s doporučením na 10 
let a obor Makromolekulární chemie bude předložen pouze pro 
habilitační řízení – s doporučením  na 10 let.  
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VI.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	PhDr.	Milena	L	e	n	d	e	r	o	v	á,	CSc.	a	doc.	Dr.	Ing.	Jana	K	l	e	č	k	o	v	á.	

	
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.	

Tomáše	H	o	n	z	í	k	a,	Ph.D.,	docenta	Kliniky	dětského	a	dorostového	 lékařství				
1.	LF	UK	a	VFN	v	Praze,	pro	obor	pediatrie.	

	
	 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.	Jiří	Zeman,	DrSc.	(předseda	komise),	
prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.,	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.,	doc.	MUDr.	Iva	
Holmerová,	Ph.D.,	prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	a	prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	
	
Usnesení	 VI/8:	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 51	 kladných	

hlasů	 	 a	 1	 	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 1.	 LF	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Tomáše	
Honzíka,	 Ph.D.,	 docenta	 Kliniky	 dětského	 a	 dorostového	 lékařství					
1.	 LF	 UK	 a	 VFN	 v	 Praze,	 pro	 obor	 pediatrie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	
jmenování	prezidentu	republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 1.	 lékařské	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.		
Romana	 Z	a	 c	 h	 o	 v	a	 l	 a,	 Ph.D.,	 docenta	 Urologické	 kliniky	 1.	 LF	 UK	 a	 VFN;	
Urologického	oddělení	Thomayerovy	nemocnice	a	Urologické	kliniky	 	 	 	 	3.	LF	
UK	a	FNKV	v	Praze	,	pro	obor	urologie.		

	
	 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	
vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Jan	 Betka,	 DrSc.,	 prof.	 PhDr.	 Jiří	 Mareš,	 CSc.,	 prof.	 MUDr.	 Josef	
Vyzmazal,	DrSc.	a	prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
	
Usnesení	 VI/9:	 	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 52	 kladných	

hlasů.	Vědecká	rada	UK	doporučuje,	aby	návrh	děkana	1.	LF	UK	na	
jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Romana	 Z	a	 c	 h	 o	 v	a	 l	 a,	 Ph.D.,	
docenta	Urologické	kliniky	1.	 LF	UK	 	a	VFN;	Urologického	oddělení	
Thomayerovy	 nemocnice	 a	 Urologické	 kliniky	 	 	 3.	 LF	 UK	 a	 FNKV											
v	Praze	,	pro	obor	urologie,	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.	

RNDr.	 Tomáše	 B	 u	 r	 e	 š	 e,	 Ph.D.,	 docenta	 Katedry	 distribuovaných																											
a	 spolehlivých	 systémů	MFF	 UK	 v	 Praze,	 pro	 obor	 informatika	 –	 softwarové	
systémy.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
MFF	UK	prof.	RNDr.	 Jan	Kratochvíl,	 CSc.	Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	V	diskuzi	 se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 RNDr.	 Jan	 Hajič,	 Dr.	 (předseda	 komise),	
prof.	 RNDr.	 Zdeněk	 Němeček,	 DrSc.,	 prof.	 PhDr.	 Josef	 Sommer,	 CSc.,	 prof.	 JUDr.	 Aleš	
Gerloch,	CSc.,	prof.	Dr.	 Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.,	prof.	RNDr.	 Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.,	
Dr.h.c.	a	doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková.	
Usnesení	VI/10:	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	50	kladných	

hlasů,	 1	 hlas	 záporný	 a	 1	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 	 MFF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	 RNDr.	 Tomáše	 B	 u	 r	 e	 š	 e,	 Ph.D.,	 docenta	 Katedry	
distribuovaných	 a	 spolehlivých	 systémů	 MFF	 UK,	 pro	 obor	
informatika	 –	 softwarové	 systémy,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	
ministra	 školství,	 mládeže	 	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke	 	 jmenování		
prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkanky	Fakulty	tělesné	výchovy	a	sportu	UK	na	jmenování	profesorem	
doc.	MUDr.	Jana	H	e	l	l	e	r	a,	CSc.,	docenta	Biomedicínské	laboratoře	FTVS	UK,	
pro	obor	kinantropologie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámila	 členy	 vědecké	 rady	
děkanka	 FTVS	 UK	 doc.	 MUDr.	 Eva	 Kohlíková,	 CSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.											
V	 diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	MUDr.	 Otomar	 Kittner,	 CSc.	
(předseda	komise),	doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.,	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
a	prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.	
	
Usnesení	VI/11:	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	50	kladných	

hlasů	 a	 2	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkanky	 	 FTVS	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Jana														
H	 e	 l	 l	 e	 r	 a,	 CSc.,	 docenta	 Biomedicínské	 laboratoře	 FTVS	 UK,	 pro	
obor	 kinantropologie,	 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.		
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VII.	Různé		
	

		V	 závěru	 zasedání	 Vědecké	 rady	 UK	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady							
o	tom,	že	navrhl	Akademickému	senátu	UK	dva	nové	členy	VR	UK.	(prof.	PaedDr.	Pavla	
Koláře,	 Ph.D.	 a	 prof.	 PhDr.	 Petera	 Kónyu,	 Ph.D.,	 Dr.h.c.).	AS	 UK	 	 bude	 tyto	 návrhy	
projednávat	na	svém	zasedání	dne	1.	března	2019.	

Dále	 pan	 rektor	 sdělil	 členům	 vědecké	 rady,	 že	 dnes	 byla	 podána	 aliancí	 šesti	
evropských	univerzit	4EU+,	jejímž	členem	je	Univerzita	Karlova,	přihláška	v	rámci	výzvy	
Evropské	univerzity	programu	Erasmus+.	Smyslem	výzvy	 je	podporovat	různá	sdružení	
evropských	univerzit.	Členy	aliance	4EU+	jsou	kromě	Univerzity	Karlovy	také	Univerzita		
v	 Heidelbergu,	 Univerzita	 Sorbonna	 v	 Paříži,	 Kodaňská	 univerzita,	 Milánská	 univerzita																						
a	Varšavská	univerzita.	

Dále	pan	prorektor	pro	tvůrčí	a	ediční	činnost	UK	prof.	PhDr.	 Ing.	 Jan	Royt,	Ph.D.	
informoval	 členy	 vědecké	 rady	 o	 změně	 koordinátora	 programu	 Progres	 Q35	 –	
Psychoneurofarmakologický	výzkum.	Novou	koordinátorkou	by	se	měla	stát	prof.	MUDr.	
Romana	 Šlamberová,	 Ph.D.,	 a	 to	místo	 dosavadního	 koordinátora	 prof.	MUDr.	 Richarda	
Rokyty,	DrSc.,	FCMA.	

	

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

Usnesení	Vědecké	rady	UK	schvaluji.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
V	Praze	dne	7.	3.	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	
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v	oddělení	pro	vědu		a	výzkum	RUK.		
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