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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	27.	června	2019																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	142	178/2019/-IV	
	
Přítomni:	
					
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
Prof.	PaedDr.	Radka	Wildová,	CSc.	
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.	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.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.	
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.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Prof.	PhDr.	Jaroslav	Kučera,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Lea	Květoňová,	Ph.D.		
Prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.		
Prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
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.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.																														
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
JUDr.	Milada	Tomková									
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.													
Prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.				
Prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.		
Prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.			
Prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.	
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.				
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.		
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.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Arnošt	Veselý,	Ph.D.							
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

Ze	67	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	52	jejích	členů.		
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H	o	s	t	é:	
	
Doc.	MUDr.	Aleš	Bartoš,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Jaroslav	Čechura,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Jan	Dvořák,	CSc.	
MUDr.	Marcela	Grünerová	Lippertová,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Vladimír	Komárek,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Pavel	Kraml,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Jan	Kratochvíl,	CSc.			
Doc.	Ing.	Ondřej	Lebeda,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Václav	Mandys,	CSc.	
Doc.	JUDr.	Jan	Ondřej,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Tomáš	Petráček,	Ph.D.,	Th.D.	
	
	

	
	
Prof.	Martin	Prudký,	Dr.	
Doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Lukáš	Smolej,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Michal	Šobr,	CSc.		
Prof.	PhDr.	Jiří	Štaif,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Ivana	Štětkářová,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Pavel	Šturma,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Marek	Trněný,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Zdeňka	Vernerová,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Petr	Vlček,	CSc.	
Prof.	 MUDr.	 Jaroslav	 Živný,	 DrSc.

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Schválení	zápisu	

III. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy	

IV. Bilanční	zprávy	programů	Progres	za	období	roků	2017	–	2018	

V. Výsledky	soutěže	Primus	a	seznam	projektů	navržených	k	financování																	
a	k	prodloužení	financování	od	roku	2020	
	

VI. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
1.	LF	UK	(2x)–	Bioetika;	Sexuologie	
	
LFHK	UK	(1x)	–	Radiologie	a	zobrazovací	metody		

VII. Vědeckopedagogické	tituly	
	

VIII. Návrhy	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	profesora	UK	
	

IX. Návrhy	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	doctor	honoris	causa	
	

X. Různé	
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I.	Zahájení	

	Prorektor	 pro	 tvůrčí	 a	 ediční	 činnost	 UK	 prof.	 PhDr.	 Ing.	 Jan	 Royt,	 Ph.D.	
v	zastoupení	za	pana	rektora	zahájil	vědeckou	radu	a	uvítal	všechny	přítomné	členy.		

Poté	paní	prorektorka	pro	evropskou	problematiku	UK	prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	
CSc.	informovala	členy	vědecké	rady	o	tom,	že	Aliance	4EU+	patří	mezi	konsorcia	vybraná	
pro	financování	v	první	pilotní	výzvě	k	předkládání	návrhů	projektu	Evropské	univerzity,	
která	 byla	 vyhlášena	 v	 roce	 2019	 v	 rámci	 programu	 Erasmus+.	 Generální	 ředitelství	
Evropské	komise	pro	vzdělávání	a	kulturu	vybralo	z	54	návrhů	předložených	v	reakci	na	
výzvu	 celkem	 sedmnáct	 evropských	 univerzitních	 aliancí,	 které	 získají	 finanční	
prostředky	na	své	projekty,	jejichž	cílem	je	vytvořit	„evropské	univerzity“	budoucnosti.	
	
II.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	II/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																	zasedání		vědecké	rady	konaného	30.	května	2019	ve	Vlasteneckém		
																																	sále	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	 tvůrčí	 a	 ediční	 činnost	 UK	
prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
	
Prof.	MUDr.	Vladimír	K	o	m	á	 r	 e	k,	 CSc.	–	 zlatá	medaile	za významné celoživotní dílo 
v oboru neurologie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	 RNDr.	 Ivan	 N	 e	 t	 u	 k	 a,	 DrSc.	 –	 historická	medaile	 za významné celoživotní dílo 
v oboru matematické analýzy a za mimořádné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy 

Doc.	PhDr.	Michal	Š	o	b	r,	CSc.	–	historická	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
mediálních studií a žurnalistiky a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě 
Karlově 

Prof.	 MUDr.	 Jaroslav	 Ž	 i	 v	n	 ý,	 DrSc.	 –	 stříbrná	 medaile	 za významné celoživotní dílo 
v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na 
Univerzitě Karlově 

IV.	Bilanční	zprávy	programů	Progres	za	období	roků	2017-2018	
	

Tento	bod	uvedl	prorektor	pro	tvůrčí	a	ediční	činnost	UK	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	
Ph.D.	

Vědecké	radě	UK	byl	předložen	materiál,	 jehož	předmětem	jsou	bilanční	zprávy			
o	 uskutečňování	 programů	 Progres	 za	 období	 roků	 2017-2018	 a	 jejich	 odborné	
posouzení.		
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Usnesení	 IV/2:	 	 	 1)	 Vědecká	 rada	 UK	 projednala	 a	 schválila	 bilanční	 zprávy																		
o	 uskutečňování	 programů	 Progres	 Q02,	 Q03,	 Q04,	 Q06,	 Q11,	
Q12,	 Q14,	 Q15,	 Q18,	 Q19,	 Q20,	 Q22,	 Q23,	 Q24,	 Q25,	 Q26,	 Q27,	
Q28,	 Q29,	 Q30,	 Q32,	 Q33,	 Q35,	 Q37,	 Q38,	 Q39,	 Q40,	 Q41,	 Q44,	
Q45,	 Q46,	 Q48	 a	 Q49	 za	 období	 roků	 2017–2018	 bez	
připomínek.	
2)	 Vědecká	 rada	 UK	 projednala	 a	 schválila	 bilanční	 zprávy												
o	 uskutečňování	 programů	 Progres	 Q01,	 Q05,	 Q07,	 Q08,	 Q09,	
Q10,	Q13,	Q16,	Q17,	Q21,	Q31,	Q34,	Q36,	Q42,	Q43,	Q47	a	Q50	za	
období	roků	2017–2018	a	současně	požaduje,	aby	připomínky	a	
doporučení	 uvedené	 v	souhrnných	 oponentních	 posudcích	
k	těmto	 bilančním	 zprávám	 byly	 adekvátně	 reflektovány	
v	příštích	 bilančních	 zprávách	 předkládaných	 po	 4.	 roce	
realizace	programů.	

3)	 Ve	 věci	 žádostí	 o	 bonifikaci	 za	 realizaci	 společného	 programu	
Progres,	 obsažených	 v	bilančních	 zprávách	 o	 uskutečňování	
programů	Progres	za	období	roků	2017–2018,	se	Vědecká	rada	
UK	 ztotožňuje	 s	hodnocením	 provedeným	 dílčími	 komisemi	
programů	pro	podporu	vědy	na	UK:	

• stupeň	A	náleží	programům	Q01,	Q14,	Q15,	Q18,	Q22,	Q23,	Q24,	
Q28,	Q29,	Q32,	Q35,	Q37,	Q38	a	Q41,	

• stupeň	B	náleží	programům	Q04,	Q05,	Q06,	Q16,	Q17	a	Q19,	
• stupeň	C	nebyl	udělen,	
• stupeň	D	náleží	programům	Q33	a	Q36.	
4)	 Ve	 věci	 žádostí	 o	 bonifikaci	 za	 mezinárodní	 spolupráci,	

obsažených	 v	bilančních	 zprávách	 o	 uskutečňování	 programů	
Progres	 za	 období	 roků	 2017–2018,	 se	 Vědecká	 rada	 UK	
ztotožňuje	 s	hodnocením	 provedeným	 dílčími	 komisemi	
programů	pro	podporu	vědy	na	UK:	

• stupeň	A	náleží	programům	Q03,	Q11,	Q14,	Q18,	Q21,	Q23,	Q24,	
Q25,	 Q26,	 Q27,	 Q28,	 Q30,	 Q32,	 Q33,	 Q39,	 Q42,	 Q43,	 Q44,	 Q45,	
Q46,	Q47,	Q48	a	49,	

• stupeň	B	náleží	programům	Q01,	Q02,	Q04,	Q05,	Q06,	Q07,	Q08,	
Q09,	Q10,	Q12,	Q13,	Q16,	Q19,	Q20,	Q22,	Q37,	Q40	a	Q50,	

• stupně	C	a	D	nebyly	uděleny.	
							5)	Vědecká	rada	UK	schvaluje	další	pokračování	programu	Progres	

Q34.	
	
	
V.	 Výsledky	 soutěže	 Primus	 a	 seznam	 projektů	 navržených	 k	financování																						
a	k	prodloužení	financování	od	roku	2020	
	
	 Tento	 bod	 uvedl	 prorektor	 pro	 vědeckou	 činnost	UK	 doc.	 RNDr.	 Jan	Konvalinka,	
CSc.	
	 Pro	 zhodnocení	 výsledků	 4.	 ročníku	 soutěže	 Primus	 byly	 posuzovány	 návrhy	
projektů	podané	do	16.	dubna	2019	prostřednictvím	elektronické	databáze.	Po	oficiálním	
ukončení	soutěže	mohl	do	databáze	ke	každému	podanému	návrhu	vložit	své	stanovisko	
děkan	fakulty/ředitel	ústavu.	
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	 Celkem	bylo	do	soutěže	podáno	46	návrhů	projektů,	které	byly	všechny	posouzeny	
dílčími	komisemi	složenými	ze	členů	Komise	programů	pro	podporu	vědy	na	UK:	

- HUM	(humanitní	a	společenské	vědy)	–	16	návrhů	projektů	
- SCI	(přírodní	vědy,	matematika	a	informatika)	–	17	návrhů	projektů	
- MED	(lékařské	vědy	a	biomedicína)	–	13	návrhů	projektů	

	
Součástí	předloženého	materiálu	je	i	seznam	doporučených	žádostí	o	prodloužení	

financování	 projektů	 prvního	 kola	 Primus	 (probíhající	 od	 1.	 1.	 2017	 do	 31.	 12.	 2019).	
Celkem	bylo	přijato	18	žádostí	o	prodloužení	z	celkového	počtu	24	projektů	prvního	kola	
Primus.	
	
Usnesení	V/3:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 bere	 na	 vědomí	 informace	

obsažené	v	předloženém	materiálu	
	
VI.	Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
	
	
1	.	lékařská	fakulta	UK	(2x):	
	
	-					Bioetika;	Sexuologie	
	

Za	 fakultu	promluvil	 a	 navrhované	obory	představil	 děkan	1.	 LF	UK	prof.	MUDr.	
Aleksi	Šedo,	DrSc.	
 
Usnesení	VI/4:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 doporučuje	 návrhy	 1.	 LF	 UK																																		

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

 
	
	
Lékařská	fakulta	v	Hradci	Králové	UK	(1x):	
	
	-					Radiologie	a	zobrazovací	metody	
	

Za	 fakultu	 promluvil	 a	 navrhovaný	 obor	 představil	 emeritní	 děkan	 LF	 HK	 prof.	
MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,	CSc.	

	
Usnesení	VI/5:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	doporučuje	návrh	LFHK	UK		na	

udělení	 akreditace	 oboru	 habilitačního	 řízení	 a	 řízení	 ke	
jmenování	 profesorem	 	 k	předložení	 na	 Národní	 akreditační	
úřad	pro	vysoké	školství,		s	doporučením	na	10	let.		
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VII.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byly	 navrženy	 a	 schváleny																	
prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.	a	JUDr.	Milada	Tomková.	

	
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.	 Ing.	

Ondřeje	L	e	b	e	d	y,	Ph.D.,	docenta	Ústavu	nukleární	medicíny	1.	LF	UK	a	Ústavu	
jaderné	fyziky	AV	ČR	v	Praze,	pro	obor	nukleární	medicína.	

	
	 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.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.,	doc.	RNDr.	
Jan	 Konvalinka,	 CSc.,	 prof.	 RNDr.	Martin	Mihaljevič,	 CSc.prof.	 RNDr.	 Bohuslav	 Gaš,	 CSc.,	
prof.	MUDr.	Petr	Vlček,	CSc.	(předseda	komise).	
	
Usnesení	 VII/6:	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 49	 kladných	

hlasů,	 2	 záporné	 hlasy	 a	 1	 se	 zdržel	 hlasování.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	návrh	děkana	1.	 LF	UK	 	 na	 jmenování	profesorem	
doc.	 Ing.	 Ondřeje	 L	 e	 b	 e	 d	 y	 ,	 Ph.D.,	 docenta	 Ústavu	 nukleární	
medicíny	1.	LF	UK	a	Ústavu	 jaderné	 fyziky	AV	ČR	v	Praze,	pro	obor	
nukleární	 medicína,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	
školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	 jmenování	 prezidentu	
republiky.	

	
! Návrh	 děkana	 3.	 lékařské	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	

Aleše	 B	 a	 r	 t	 o	 š	 e,	 Ph.D.,	 docenta	 Národního	 ústavu	 duševního	 zdraví																					
a	Neurologické	kliniky	3.	LF	UK	a	FNKV	v	Praze,	pro	obor	neurologie.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
3.	LF	UK	prof.	MUDr.	Petr	Widimský,	DrSc.		Jeho	slova	doplnila	předsedkyně	komise	prof.	
MUDr.	 Ivana	 Štětkářová,	 CSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	 	 se	 svými	
dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 PhDr.	 Lenka	 Rovná,	 CSc.,	 doc.	 Dr.	 Ing.	 Jana	
Klečková,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	a	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Usnesení	 VI/7:	 	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 49	 kladných	

hlasů,	 2	 záporné	 hlasy	 a	 1	 se	 zdržel	 hlasování.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 3.	 LF	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	 MUDr.	 Aleše	 B	 a	 r	 t	 o	 š	 e,	 Ph.D.	 docenta	 Národního	 ústavu	
duševního	 zdraví	 a	 Neurologické	 kliniky	 3.	 LF	 UK	 a	 FNKV	 v	 Praze,	
pro	 obor	 neurologie,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	
školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke	 	 jmenování	 	 prezidentu		
republiky.	

	
	



		 	 7	

! Návrh	 děkana	 3.	 lékařské	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 doc.	 MUDr.	
Zdeňky	 V	e	 r	 n	 e	 r	 o	 v	 é,	 CSc.,	 docentky	 Ústavu	 patologie	 3.	 LF	 UK	 a	 FNKV														
a	Centra	experimentální	medicíny	IKEM	v	Praze,	pro	obor	patologie.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
3.	 LF	 UK	 prof.	 MUDr.	 Petr	 Widimský,	 DrSc.	 	 Jeho	 slova	 doplnil	 předseda	 komise	 prof.	
MUDr.	Václav	Mandys,	CSc.	Následovalo	vystoupení	uchazečky.	V	diskuzi	se	svými	dotazy	
a	připomínkami	nevystoupil	nikdo.		
Usnesení	 VII/8:	 	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 50	 kladných	

hlasů,	 1	 záporný	 hlas	 a	 1	 se	 zdržel	 hlasování.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	návrh	děkana	3.	 LF	UK	na	 jmenování	 profesorkou	
doc.	MUDr.	Zdeňky	V	e	r	n	e	r	o	v	é,	CSc.	docentky	Ústavu	patologie				
3.	LF	UK	a	FNKV	a	Centra	experimentální	medicíny	IKEM	v	Praze,	pro	
obor	 patologie,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	
mládeže	a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 Filozofické	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 	 doc.	 PhDr.	
Tomáše	P	e	t	r	á	č	k	a,	Ph.D.,	Th.D.,		docenta	Katedry	kulturních	a	náboženských	
studií	PdF	UHK	a	Ústavu	dějin	křesťanského	umění	KTF	UK	v	Praze,	pro	obor	
moderní	hospodářské	a	sociální	dějiny.	

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
FF	UK	doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.	Jeho	slova	doplnil	předseda	komise	prof.	PhDr.	
Jiří	Štaif,	CSc.	 	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	vystoupili	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	
Royt,	Ph.D.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.	a	prof.	PhDr.	
Petr	Sommer,	CSc.	
Usnesení	 VII/9:	 	 52	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 50	 kladných	

hlasů,	 1	 hlas	 neplatný	 a	 1	 se	 zdržel	 hlasování.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	aby	návrh	děkana	FF	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	
PhDr.	Tomáše	P	e	t	r	á	č	k	a,	Ph.D.,	Th.D.,	docenta	Katedry	kulturních							
a	náboženských	studií	PdF	UHK	a	Ústavu	dějin	křesťanského	umění	
KTF	UK	v	Praze,	pro	obor	moderní	hospodářské	a	sociální	dějiny,	byl	
předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	mládeže	a		tělovýchovy		
ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
! Návrh	děkana	Právnické	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem		doc.	JUDr.	Jana	

O	 n	 d	 ř	 e	 j	 e,	 CSc.,	 	 docenta	 Vysoké	 školy	 ekonomických	 studií	 a	 Katedry	
mezinárodního	práva	PF	UK	v	Praze,	pro	obor	mezinárodní	právo.	

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	
proděkan	pro	státní	rigorózní	zkoušky,	habilitační	a	 jmenovací	řízení	PF	UK	 	prof.	 JUDr.	
Jan	 Dvořák,	 CSc.	 Jeho	 slova	 doplnil	 předseda	 komise	 prof.	 JUDr.	 Pavel	 Šturma,	 DrSc.	
Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	 se	 svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	
prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	a	prof.	RNDr.	Ladislav	
Kavan,	CSc.,	DSc.	
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Usnesení	VII/10:	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	 tajném	hlasování	42	kladných	
hlasů,	5	 	hlasů	záporných,	4	hlasy	neplatné	a	1	se	zdržel	hlasování.	
Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 PF	 UK	 	 na	
jmenování	 profesorem	 doc.	 JUDr.	 Jana	 O	 n	 d	 ř	 e	 j	 e,	 CSc.,	 docenta	
Vysoké	 školy	 ekonomických	 studií	 a	Katedry	mezinárodního	práva	
PF	 UK	 v	 Praze,	 pro	 obor	 mezinárodní	 právo,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže	 	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	
jmenování	prezidentu	republiky.	

	
	
VIII.	Návrhy	na	obsazení	pracovního	místa	mimořádného	profesora	UK	
	

Za	 skrutátory	 pro	 mimořádného	 profesora	 UK	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,	CSc.	a	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.	
	

! Návrh	 děkana	 Pedagogické	 fakulty	 UK	 na	 obsazení	 pracovního	 místa	
mimořádného	profesora	UK	–	doc.	Natalii	Ivanovnou	G	e	t	m	a	n	e	n	k	o.	
	
	
Návrh	 představil	 děkan	 Pedagogické	 fakulty	 UK	 prof.	 PaedDr.	 Michal	 Nedělka,	

Ph.D.	
	
	
Usnesení	VIII/11:			52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	47	kladných	

hlasů,	 3	 záporné	 hlasy	 a	 2	 neplatné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK		
doporučuje,	 aby	 pracovní	 místo	 mimořádného	 profesora	 UK	 bylo	
doc.	Natalii	Ivanovnou	G	e	t	m	a	n	e	n	k	o	obsazeno.	

	
! Návrh	 děkana	 Pedagogické	 fakulty	 UK	 na	 obsazení	 pracovního	 místa	

mimořádného	profesora	UK	–	prof.	PhDr.	Jaroslavem	V	e	t	e	š	k	o	u,	Ph.D.	
	
	
Návrh	 představil	 děkan	 Pedagogické	 fakulty	 UK	 prof.	 PaedDr.	 Michal	 Nedělka,	

Ph.D.	 V	 diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 	 prof.	 RNDr.	 Martin	
Mihaljevič,	CSc.	a	prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.	

	
	
Usnesení	VIII/12:			52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	39	kladných	

hlasů,	 8	 záporných	 hlasů	 a	 5	 neplatných	 hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK											
doporučuje,	 aby	 pracovní	 místo	 mimořádného	 profesora	 UK	 bylo	
prof.	PhDr.	Jaroslavem	V	e	t	e	š	k	o	u,	Ph.D.	obsazeno.	
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IX.	Návrhy	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	doctor	honoris	causa	
	

Za	 skrutátory	 byli	 navrženi	 a	 schváleni	 prof.	MUDr.	 RNDr.	Miroslav	 Červinka,	
CSc.	a	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.	
	
	

! Návrh	děkana	1.	lékařské	fakulty	UK	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	Dr.h.c.	–	
prof.	Ericu	L	a	n	d	e	r	o	v	i,	Ph.D.	v	oboru	lékařských	věd.	
	
	
Návrh	představil	prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.				

	
	
Usnesení	 IX/13:	 	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	52	kladných	

hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	 čestná	 vědecká	
hodnost	Dr.h.c.	byla	prof.	Ericu	L	a	n	d	e	r	o	v	 i	v	oboru	 lékařských	
věd	udělena.	

	
	

! Návrh	děkana	1.	lékařské	fakulty	UK	na	udělení	čestné	vědecké	hodnosti	Dr.h.c.	–	
prof.	Joelu	Leonardovi	S	u	s	s	m	a	n	o	v	i,	Ph.D.	v	oboru	lékařských	věd.	
	
	
Návrh	představil	prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.				

	
	
Usnesení	 IX/14:	 	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	52	kladných	

hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	 čestná	 vědecká	
hodnost	Dr.h.c.	byla	prof.	 Joelu	Leonardovi	S	u	s	s	m	a	n	o	v	 i,	Ph.D.	
v	oboru	lékařských	věd	udělena.	

	
	

! Návrh	 děkana	 Matematicko-fyzikální	 fakulty	 UK	 na	 udělení	 čestné	 vědecké	
hodnosti	 Dr.h.c.	 –	 Dr.	 Rher.	 Nat.	 László	 L	 o	 v	á	 s	z	o	 v	 i,	 Dr.	 Math.	 Sci.	 v	oboru	
matematických	věd.	
	
	
Návrh	představil	děkan	Matematicko-fyzikální	UK	prof.	RNDr.	Jan	Kratochvíl,	CSc.			

	
	
Usnesení	 IX/15:	 	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	52	kladných	

hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	 čestná	 vědecká	
hodnost	 Dr.h.c.	 byla	 prof.	 Dr.	 Rher.	 Nat.	 László	 L	 o	 v	á	 s	z	o	 v	 i,	 Dr.	
Math.	Sci.	v	oboru	matematických	věd	udělena.	

	
! Návrh	 děkana	 Evangelické	 teologické	 fakulty	 UK	 na	 udělení	 čestné	 vědecké	

hodnosti	Dr.h.c.	–	Dr.	Manfredu	O	e	m	i	n	g	o	v	i	v	oboru	teologických	věd.	
	
	
Návrh	představil	proděkan	pro	vědu	a	doktorské	studium	Evangelické	teologické	

fakulty	UK	prof.	Martin	Prudký,	Dr.	
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Usnesení	 IX/16:	 	 	52	přítomných	členů	odevzdalo	v	tajném	hlasování	52	kladných	
hlasů.	 Vědecká	 rada	 UK	 v	 Praze	 doporučuje,	 aby	 čestná	 vědecká	
hodnost	 Dr.h.c.	 byla	 Dr.	 Manfredu	 O	 e	 m	 i	 n	 g	 o	 v	 i	 v	oboru	
teologických	věd	udělena.	

	
	

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

		V	tomto	bodě	již	nezazněli	žádné	další	informace.	
	
	
	Prorektor	pro	tvůrčí	a	ediční	činnost	UK	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	poděkoval	

všem	přítomným	za	účast		a	zasedání	vědecké	rady	ukončil.	
	
	
	

Usnesení	Vědecké	rady	UK	schvaluji.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
V	Praze	dne	2.	7.	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.		
	
	
	



		 	 11	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



		 	 12	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


