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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	13.	prosince	2018																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	168	501/2018/-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.	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.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,CSc.	
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.		
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.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	CSc.	
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.	
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.																																
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.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
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.	Petr	Widimský,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Prof.	PhDr.	Martin	Kovář,	Ph.D.	
Prof.	PaedDr.	Radka	Wildová,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Mikuláš	Bek,	Ph.D.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Doc.	Mgr.	et	MgA.	Filip	Láb,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Olga	Švestková,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.												
Prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.				
Prof.	RNDr.	Miroslav	Vlček,	DrSc.		
Prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.		
Prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.			
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen

Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
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Ze	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	54	jejích	členů.		
	
H	o	s	t	é:	
	
Prof.	RNDr.	Jiří	Barek,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Pavel	Gregor,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Tomáš	Honzík,	Ph.D.	
PhDr.	Daniel	Jirkovský,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Roman	Kodet,	CSc.	
Univ.	–	Prof.	Dr.,	MA,	FACS	Hauke	L	a	n	g	
Prof.	RNDr.	Karol	Mičieta,	CSc.	
Doc.	PharmDr.	Kamil	Musílek,	Ph.D	
	

	
	
Mgr.	Ing.	Arch.	Marie	Pětová,	Ph.D.	
Prof.	Ing.	Jan	Plášil,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Helena	Tlaskalová	–	Hogenová,	DrSc.	

Doc.	MUDr.	Petr	Toušek,	Ph.D.	
Doc.	RNDr.	Ing.	Petr	Tůma,	Ph.D.	
RNDr.	Tomáš	Valla,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Roman	Zachoval,	Ph.D.	
	

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

	

I. Zahájení	

II. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy		

III. Předání	dekretu	hostujícího	profesora	

IV. Cena	Jaroslava	Jirsy	

V. Schválení	zápisu	

VI. Plán	investičních	aktivit	UK	pro	rok	2019	

VII. Návrh	na	doplnění	Komise	programů	pro	podporu	vědy	na	UK	

VIII. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
(2.	LF	–	Dermatovenerologie;	Vnitřní	nemoci;	Pediatrie;	Neurologie;	
Patologie;	Oftalmologie;	Lékařská	chemie	a	biochemie;	Anesteziologie							
a	intenzivní	medicína;	Dětská	neurologie;	FHS	–	Filozofie)	

IX. Novela	etického	kodexu	UK	
	

X. Vědeckopedagogické	tituly	
	

XI. Různé	
	

I.	Zahájení	

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

	
Na	 úvod	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady	 	 o	 stavu	 projednávaného	

rozpočtu,	 který	 je	 v	 nárůstu	 financí	 k	 vysokým	 školám	 příznivý	 a	 dále,	 že	 probíhají	
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intenzivní	 jednání	 ohledně	 nové	 metodiky	 hodnocení	 vysokých	 škol.	 Současně	 je	 brán	
ohled	na	připomínky	jak	Rady	vysokých	škol,	tak	i	České	konference	rektorů.	Předpoklad	
zahájení	nové	metodiky	je	září	2020.	

	 Další	 intenzivní	 oblastí	 jednání	 je	 tzv.	 Evropská	 univerzitní	 aliance.	 V	 průběhu	
roku	 2018	 se	 čtyři	 univerzity	 se	 silným	 vědeckým	 potenciálem	 Univerzita	 Karlova,	
Universität	 Heidelberg	 (Německo),	 Sorbonne	 Université	 (Francie)	 a	 Uniwersytet	
Warszawski	(Polsko)	rozhodly	uzavřít	strategické	partnerství.		K	této	alianci	se	připojí	
další	 dvě	 univerzity	 a	 to:	 Università	 Degli	 Studi	 Di	 Milano	 (Itálie)	 a	 Københavns	
Universitet	(Dánsko).	

	 Dále	pan	 rektor	 informoval	 o	 jednáních,	 týkajících	 se	 investičního	programu	pro	
Univerzitu	 Karlovu.	 V	této	 souvislosti	 byl	 schválen	 nový	 investiční	 program.	 Dále	 se	
připravuje	 investiční	 program	 na	 podporu	 lékařských	 a	 pedagogických	 fakult,	 podpory	
kolejí	 a	 menz.	 Také	 jsou	 řešeny	 otázky	 ohledně	 výstavby	 Kampusu	 Albertov	 (jedná	 se								
o	mnohaletý	projekt	a	jeho	dostavba	je	také	jednou	z	priorit	současné	vlády)	

	 Dále	pan	 rektor	pozval	 členy	vědecké	 rady	k	návštěvě	vernisáže	výstavy	 insignií	
Univerzity	 Karlovy.	 Od	 úterý	 18.	 Prosince	 2018	 do	 konce	 ledna	 2019	 se	 návštěvníkům	
Prahy	nabízí	v	prostorách	Karolina	nevšední	podívaná.	V	Císařském	sále	 jsou	vystaveny	
vůbec	 nejcennější	 poklady	 jedné	 z	 nejstarších	 středoevropských	 univerzit.	 Prozradil	
rovněž,	 že	 první	 tři	 dny	mohou	 návštěvníci	 obdivovat	 originály	 písemností	 –	 zakládací	
listinu	UK,	listinu	Klimenta	VI.	a	její	notářský	opis.	 	

Dále	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady	 o	 přípravě	 programu	na	 udělení	
Mezinárodní	 Ceny	Karla	 IV.	Univerzitou	Karlovou	 a	 hlavním	městem	Prahou,	 bývalému	
prezidentu	Spolkové	republiky	Německo	Joachimu	Gauckovi	dne	21.	ledna	2019	v	15:00	
hodin	ve	Vlasteneckém	sále	UK.	

	 Poté	 pan	 rektor	 sdělil	 přítomným,	 že	 byl	 seznámen	 ministrem	 školství																								
s	 rozhodnutím	 prezidenta	 republiky	 o	 nejmenování	 profesorem	 doc.	 Fajta	 a	 doc.	
Ošťádala.	 Tento	 bod	 bude	 na	 pořadu	 jednání	 na	 dalším	 jednání	 vědecké	 rady	 dne													
31.	ledna	2019.	

	 Dále	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady	 o	 již	 medializovaném	 podnětu	
ohledně	 údajného	 plagiátorství	 pana	 prorektora	 pro	 vnější	 vztahy	 UK	 prof.	 Martina	
Kováře.	 Dle	 pana	 rektora	 je	 potřeba	 tyto	 věci	 odborně	 posoudit.	 Měla	 by	 se	 k	 tomu		
vyjádřit	 Etická	 komise	 Filozofické	 fakulty	 a	 Etická	 komise	 Univerzity	 Karlovy.	 	 V	 této	
souvislosti	přečetl	pan	rektor	členům	vědecké	rady	rezignační	dopis	pana	prof.	Kováře	na	
funkci	v	Ústavu	světových	dějin	FF	UK	a	také	na	funkci	prorektora	pro	vnější	vztahy	UK.		
O	dalším	vývoji	bude	pan	rektor	nadále	informovat.	
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II.	Udělení	medailí		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 a	 předal	 medaile	 Univerzity	
Karlovy.		
	
Prof.	MUDr.	Helena	T	l	a	s	k	a	l	o	v	á	–	H	o	g	e	n	o	v	á,	DrSc.	–	zlatá	medaile	za významné 
celoživotní dílo v oblasti imunologie a mikrobiologie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou 
činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	RNDr.	Karol	M	i	č	i	e	t	a,	CSc.	–	zlatá	medaile	za	významný	rozvoj	spolupráce	mezi	
národy	České	a	Slovenské	republiky		

III.	Předání	dekretu	čestného	titulu	hostující	profesor	

	 J.	M.	rektor	UK	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	udělil	a	předal	dekret	čestného	

titulu	hostující	profesor	

Univ.	–	Prof.	Dr.,	MA,	FACS	Hauke	L	a	n	g	–	Johannes	Gutenberg	–	Universität	Mainz,	

Germany	

	

IV.	Předání	Ceny	Jaroslava	Jirsy	za	nejlepší	učebnici	za	rok	2017	

	

Tento	bod	uvedl	prorektor	pro	tvůrčí	a	ediční	činnost	UK	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	
Ph.D.	Poté	představil	oceněné	i	seznam	oceněných	děl	a	Cenu	Jaroslava	Jirsy	za	rok	2017	
předal	J.	M.	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	
 

• v	oborech	lékařsko-farmaceutických	Cenu	získali:	
	
	Prof.	MUDr.	Miloš	Táborský,	CSc.,	FESC,	MBA,	Prof.	MUDr.	Josef	Kautzner,	CSc.,	FESC	
a	 	prof.	MUDr.	Aleš	Linhart,	DrSc.	 a	kol.	–	za	monografii	Kardiologie	(Cenu	si	nemohl	
osobně	převzít	nikdo	ze	spoluautorů)	
	

• v	oborech	společenskovědních:	
	
Pro	tento	rok	nebyla	v	tomto	oboru	cena	udělena	
	

• v	oborech	přírodních	a	matematicko-fyzikálních	Cenu	získali:	
	
Mgr.	 Martin	 Mareš,	 Ph.D.	 a	 RNDr.	 Tomáš	 Valla,	 Ph.D.	 –	 za	 monografii	 Průvodce	
labyrintem	algoritmů	(Cenu	osobně	převzal	RNDr.	Tomáš	Valla,	Ph.D.)	
	

V.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	V/1:								Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																							zasedání		vědecké	rady	konaného	22.	listopadu	2018	v	Malé	Aule	
																																		Karolina.		
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VI.	Plán	investičních	a	ktivit	UK	pro	rok	2019	

	 Tento	bod	uvedl	 J.	M.	 rektor	UK	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	Vědecké	 radě	 je	
předkládán	 návrh	 Plánu	 investičních	 aktivit	 Univerzity	 Karlovy	 pro	 rok	 2019.	 Tento	
dokument	 je	podle	požadavku	MŠMT	ČR	přílohou	plánu	realizace	strategického	záměru	
vysoké	školy.	Plán	pro	 rok	2019	byl	příslušnými	orgány	univerzity	projednán,	 schválen					
a	následně	ministerstvu	odevzdán	v	říjnu	2018.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	v	případě	přílohy	
jedná	 o	 nový	 požadavek,	 byl	 ministerstvem	 jako	 nejzazší	 termín	 pro	 její	 odevzdání	
stanoven	31.	prosinec	2018.		
	 Po	 projednání	 Vědeckou	 radou	 bude	 návrh	 projednáván	 a	 schvalován	
Akademickým	senátem	a	následně	Správní	radou.	
	

Usnesení	VI/2:								Vědecká	rada	projednala	návrh	Plánu	investičních	aktivit		
												Univerzity	Karlovy	pro	rok	2019,	který	je	přílohou	Plánu		
												realizace	Dlouhodobého	–	strategického	záměru	Univerzity		
												Karlovy	pro	rok	2019	

	
	
VII.	Návrh	na	doplnění	Komise	programů	pro	podporu	vědy	na	UK		
	

Tento bod uvedl prorektor pro vědeckou činnost UK doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., 
který je jeho předkladatelem. Vědecké radě UK je předložen k projednání návrh na doplnění 
Komise programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově. Tato komise je orgánem, jehož 
primárním úkolem je odborné posouzení přihlášek a dále také průběžných, bilančních               
a závěrečných zpráv jednotlivých interních programů na podporu vědy (Progres, Primus, 
UNCE). Komise se dělí na tři dílčí komise – pro oblast humanitních a společenských věd 
(HUM), pro oblast lékařských věd a biomedicíny (MED) a pro oblast přírodních věd, 
matematiky a informatiky (SCI). Dne 10. 12. 2018 tento materiál byl projednán Kolegiem 
rektora UK a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK. 

 
Usnesení	VII/3:	 	 	 	 	 	 	Vědecká	rada	projednala	a	schválila	dle	čl.	4	odst.	4	Jednacího		

řádu	 Vědecké	 rady	 UK	 v	tajném	 hlasování	 nadpoloviční	 většinou	
kladných	hlasů	z	přítomných	členů	doplnění	členů	Komise	programů	
pro	 podporu	 vědy	 na	 UK	 (viz.	 příloha	 č.	 1	 návrhu	 	 –	 „Seznam	
odborníků	 navržených	 na	 členství	 v	Komisi	 programů	 pro	 podporu	
vědy	 na	 UK“)	 kromě	 Mgr.	 Martina	 Svojtky,	 Ph.D.,	 který	 nezískal	
nadpoloviční	počet	kladných	hlasů	z	přítomných	členů.		

	
	
VIII.	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.	
	
2.	lékařská	fakulta	Univerzity	Karlovy:	
	-	 	 	 	 	 Urologie;	 Vnitřní	 nemoci;	 Pediatrie;	 Neurologie;	 Patologie;	 Oftalmologie;	
Lékařská	 chemie	 a	 biochemie;	 Anesteziologie	 a	 intenzivní	 medicína;	 Dětská	
neurologie.	
	

Za fakultu promluvil a navrhovaný obor představil proděkan pro studium a akademické 
kvalifikace 2. LF UK prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. 
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Usnesení VIII/4: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrhy 2. LF UK                             
na udělení akreditací oborů habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství,  u návrhu na řízení ke jmenování profesorem u 
oboru Oftalmologie s doporučením pouze na 5 let. U ostatních 
návrhů jinak na 10 let. 

 
 
Fakulta	humanitních	studií:	
- Filozofie	
	

Za fakultu promluvila a navrhované obory představila děkanka FHS UK Mgr. Ing. 
Arch. Marie Pětová, Ph.D. V diskuzi s připomínkou vystoupil prof. Mgr. Miroslav Petříček, 
Dr. 
 
Usnesení VIII/5: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrh FHS UK                             

na udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství s doporučením, že u návrhu na habilitační řízení 
VR UK navrhuje akreditaci na 10 let  a u návrhu na řízení ke 
jmenování profesorem VR UK navrhuje akreditaci na 5 let. 

	
IX.	Novela	etického	kodexu	UK	
	
	 Tento	 bod	 uvedl	 J.	 M.	 rektor	 UK	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.,	 který	 je	 jeho	
předkladatelem.	
	 Univerzita	Karlova	se	v	roce	2017	přihlásila	k	principům	zakotveným	v	Evropské	
chartě	 pro	 výzkumné	 pracovníky	 a	 Kodexu	 chování	 pro	 přijímání	 výzkumných	
pracovníků.	 Cílem	 je	 získání	 certifikátu	 HR	 award,	 který	 uděluje	 Evropská	 komise	
výzkumným	 institucím,	 které	 implementují	 strategii	 HRS4R	 (The	 Human	 Resources	
Strategy	for	Researchers)		vycházející	právě	z	těchto	principů.		
V	návaznosti	 na	 tyto	 aktivity	 a	 v	souladu	 s	interní	 analýzou	a	plánem	aktivit,	 které	byly	
schváleny	 Akademickým	 senátem	 UK	 19.	 10.	 2018,	 byly	 připraveny	 návrhy	 novely	
Etického	kodexu	UK	a	novely	Jednacího	řádu	Etické	komise	(OR	27/2013).	
	 Kolegium	rektora	UK	návrhy	projednalo	a	schválilo	na	svém	zasedání	29.	10.	2018	
a	rozšířené	kolegium	rektora	na	zasedání	12.	11.	2018.	
	 V	diskuzi	se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.		
a	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	
	
Usnesení	IX/6:				Vědecká	rada	UK	schvaluje	novelu	Etického	kodexu	UK	a	Jednacího		
	 							řádu	Etické	komise.		
	
	 	
X		.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
doc.	PhDr.	Martina	H	ř	e	b	í	č	k	o	v	á,	Dr.,	DrSc.	a	doc..	PhDr.	Mireia	R	y	š	k	o	v		á,	Dr.	
Theol.	
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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	.	lékařské	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem		doc.	MUDr.	Petra	

T	o	u	š	k	a,	Ph.D.,	docenta	 III.	 Interní	 -	kardiologické	kliniky	3.	LF	UK	a	FNKV	
v	Praze,	pro	obor	vnitřní	nemoci.	

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
3.	 LF	 UK	 prof.	 MUDr.	 Petr	 W	 i	 d	 i	 m	 s	k	 ý,	 DrSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.																	
V	diskuzi	 se	 svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	PharmDr.	 Ján	Kyselovič,	CSc.					
a	prof.	MUDr.	Pavel	Gregor,	DrSc.	(předseda	komise)	
	
Usnesení	 X/7:	 54	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 51	 kladných	

hlasů,	1	hlas	neplatný	a	2	členové	vědecké	rady	nehlasovali.	Vědecká	
rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 3.	 LF	 UK	 	 na	 jmenování	
profesorem	doc.	MUDr.	Petra	T	o	u	š	k	a,	Ph.D.,	docenta	III.	Interní	-	
kardiologické	 kliniky	 3.	 LF	 UK	 a	 FNKV	 v	 Praze,	 pro	 obor	 vnitřní	
nemoci,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže					
a	tělovýchovy	ČR	ke	jmenování	prezidentu	republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 Farmaceutické	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	
PharmDr.	Kamila	M	u	s	í	l	k	a,	Ph.D.,	docenta	Katedry	chemie	PřF	UHK	v	Hradci	
Králové,	pro	obor	farmaceutická	chemie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	prof.	
RNDr.	 Petr	 Solich,	 CSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	 vystoupili	 prof.	
PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc.,	 prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.,	 prof.	RNDr.	Bohumír	
Jánský,	CSc.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.,	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc,	prof.	MUDr.	
Pavel	Martásek,	DrSc.	a	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
	
Usnesení	 X/8:	 	 54	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 51	 kladných	

hlasů,	1	hlas	záporný	a	2	členové	vědecké	rady	nehlasovali.	Vědecká	
rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 FaF	 UK	 na	 jmenování	
profesorem	 doc.	 PharmDr.	 Kamila	 M	 u	 s	í	 l	 k	 a,	 Ph.D.,	 docenta	
Katedry	chemie	PřF	UHK	v	Hradci	Králové,	pro	obor	 farmaceutická	
chemie,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže						
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkana	Přírodovědecké	fakulty	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	RNDr.	
Ing.	Petra	T	ů	m	y,	Ph.D.,	 docenta	Ústavu	hygieny	3.	 LF	UK	v	Praze,	pro	obor	
analytická	chemie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady	prof.	
RNDr.	 Martin	 Mihaljevič,	 CSc.	 	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	 se	 svými	
dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	MUDr.	 Petr	Widimský,	 DrSc.,	 prof.	MUDr.	 Pavel	
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Martásek,	 DrSc.,	 prof.	 RNDr.	 Jiří	 Barek,	 CSc.	 (předseda	 komise)	 a	 prof.	 RNDr.	 Bohuslav	
Gaš,	CSc.	
	
Usnesení	 X/9:	 	 54	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 50	 kladných	

hlasů,	 1	 hlas	 záporný,	 1	 hlas	 neplatný	 a	 2	 členové	 vědecké	 rady	
nehlasovali.	Vědecká	rada	UK	doporučuje,	aby	návrh	děkana	PřF	UK	
na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 RNDr.	 Ing.	 Petra	 T	 ů	 m	 y,	 Ph.D.,	
docenta	 Ústavu	 hygieny	 3.	 LF	 UK	 v	Praze,	 pro	 obor	 analytická	
chemie,	 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.		
	
	
XI.	Různé		
	

		V	závěru	zasedání	Vědecké	rady	UK	pan	rektor	zmínil	úspěchy	Univerzity	Karlovy	
v	Grantových	projektech	GA	ČR.	Úspěšnost	v	letech	2015-2016	byla	na	32%	a	úspěšnost	
v	letech	 2017-2018	 stoupla	 na	 44%.	 Celkově	 je	 Univerzita	 Karlova	 v	úspěšnosti	 nad	
celorepublikovým	průměrem.	

	

	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	14.	1.	2019																																																										Prof.	MUDr.	Tomáš	Z	i	m	a,	DrSc.		
																																																																																																																					rektor	UK							v.r.	
	
	
	
	
	
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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