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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	25.	dubna	2019																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	103	118/2019/-IV	
	
Přítomni:	
					
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	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.		
RNDr.	Martin	Bilej,	DrSc.	
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.	
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.	PaedDr.	Pavel	Kolář,	Ph.D.	
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.	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.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
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.																																																							
JUDr.	Milada	Tomková									
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.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.				
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Mikuláš	Bek,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Hana	Bočková,	Dr.	
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Prof.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	RNDr.	Bohumil	Kratochvíl,	DSc.	
Prof.	Ing.	Jiří	Málek,	DrSc.	
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Valérie	Tóthová,	Ph.D.													
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen

Ze	68	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	51	jejích	členů.		
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H	o	s	t	é:	
	
Doc.	RNDr.	Ctirad	A	n	d	r	ý	s,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Ivan	B	l	e	c	h	a,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Lenka	B	o	r	s	k	á,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Jiří	B	o	u	d	a,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jindřich	F	í	n	e	k,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Přemysl	F	r	i	č,	DrSc.	
Prof.	JUDr.	Jan	K	u	k	l	í	k	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Ladislav	M	a	c	h	a	l	a,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jiří	M	a	n	ď	á	k,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Dana	M	ü	l	l	e	r	o	v	á,	Ph.D.	
	

	
	
Doc.	Dr.	Ing.	Tomáš	N	a	v	r	á	t	i	l,	Ph.D.	
Doc.	Mgr.	Karla	N	o	v	o	t	n	ý	,	MA.,	Ph.D.	
Prof.	PhLic.	Vojtěch	N	o	v	o	t	n	ý,Th.D.	
Prof.	MUDr.	Karel	P	a	v	e	l	k	a,	DrSc.	
Mgr.	Ing.	arch.	Marie	P	ě	t	o	v	á,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Štěpán	S	v	a	č	i	n	a,	DrSc.	
PhDr.	Alice	Němcová	T	e	j	k	a	l	o	v	á,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Jiří	Z	i	m	a,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Martin	Z	l	a	t	o	h	l	á	v	e	k,	Ph.D.

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Udělení	medaile	Univerzity	Karlovy	

III. Schválení	zápisu	

IV. Změna	koordinátora	programů	Progres	Q09	

V. Dodatek	ke	zprávě	o	vnitřním	hodnocení	Univerzity	Karlovy	za	rok	2018	

VI. Vědeckopedagogické	tituly	

VII. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
3.	LF	UK	–	Hygiena,	preventivní	lékařství	a	epidemiologie	
	
LF	HK	-	neurologie	
	
PřF	 UK	 -	 Filozofie	 a	 dějiny	 přírodních	 věd;	 Environmentální	 vědy;	 Aplikovaná	
geologie;	Geologie;	Didaktika	chemie;	Makromolekulární	chemie	
	
LFP	 UK	 -	 Anatomie,	 histologie	 a	 embryologie;	 Anesteziologie	 a	 intenzivní	
medicína;	 Gynekologie	 a	 porodnictví;	 Hygiena,	 preventivní	 lékařství																													
a	 epidemiologie;	 Chirurgie;	 Lékařská	 fyziologie;	 Patologie;	 Pediatrie;	
Stomatologie	
	
PF	 UK	 –	 Evropské	 právo;	 Mezinárodní	 právo	 soukromé	 a	 mezinárodní	 právo	
obchodu;	 Mezinárodní	 právo;	 Občanské	 právo;	 Obchodní	 právo;	 Pracovní	 právo							
a	 právo	 sociálního	 zabezpečení;	 Teorie,	 filozofie	 a	 sociologie	 práva;	 Obchodní	
právo	a	mezinárodní	právo	soukromé	
	
FHS	–	Sociální	a	kulturní	antropologie	

VIII. 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,	 který	 byl	 z	Vědecké	 rady	 UK	 omluven,	 zahájil	 vědeckou	
radu	 a	 uvítal	 všechny	 přítomné	 členy.	 Dále	 omluvil	 z	úvodu	 zasedání	 prorektora	 pro	
akademické	kvalifikace	prof.	JUDr.	Aleše	Gerlocha,	CSc.	

Poté	 pan	 prorektor	 vyzval	 přítomné	 členy	 k	uctění	 památky,	 minutou	 ticha,	 za	
zesnulého	prof.	RNDr.	Miroslava	Vlčka,	DrSc.	

	
II.	Udělení	medaile		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 medaili	 Univerzity	 Karlovy.	
Medaile	předal	prorektor	pro	tvůrčí	a	ediční	činnost	UK	prof.	PhDr.	Ing.	Jan	Royt,	Ph.D.	
	
Prof.	MUDr.	Přemysl	F	r	i	č,	DrSc.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
gastroenterologie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	MUDr.	Karel	P	a	v	e	l	k	a,	DrSc.	–	zlatá	medaile	za významné celoživotní dílo v oboru 
revmatologie a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	PhDr.	Martin	Z	l	a	t	o	h	l	á	v	e	k,	Ph.D.	–	stříbrná	medaile	za významné celoživotní 
dílo v oboru dějiny umění a dlouholetou vědeckou  a pedagogickou činnost na Univerzitě 
Karlově 

III.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	III/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																	zasedání		vědecké	rady	konaného	28.	března	2019	v	Malé	Aule	
																																	Karolina.		
	

IV.	Změna	koordinátora	programů	Progres	Q09	
	

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

Koordinátorem	tohoto	programu,	realizovaného	na	Filozofické	fakultě	UK,	byl	prof.	
PhDr.	Martin	Kovář,	Ph.D.,	který	ke	dni	31.	12.	2018	ukončil	pracovní	poměr	na	FF	UK.	Na	
nového	 koordinátora	 tohoto	 programu	 je	 navržen	 prof.	 PhDr.	 Ivan	 Šedivý,	 CSc.	 Tento	
návrh	 byl	 dne	 21.	 3.	 2018	 schválen	 Vědeckou	 radou	 FF	 UK	 a	 dne	 15.	 4.	 2018	 byl	
projednán	kolegiem	rektora,	které	jej	doporučilo	předložit	VR	UK.	

	
Usnesení	IV/2:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 projednala	 a	 schválila	

předložený	 návrh	 na	 změnu	 koordinátora	 programu	 Progres	
Historie	 –	 klíč	 k	pochopení	 globalizovaného	 světa	 (Q09).	Novým	
koordinátorem	se	stane	prof.	PhDr.	Ivan	Šedivý,	CSc.		
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V.	Dodatek	ke	zprávě	o	vnitřním	hodnocení		Univerzity	Karlovy	za	rok	2018	
	

Tento	 bod	 uvedla	 prorektorka	 pro	 koncepci	 a	 kvalitu	 vzdělávací	 činnosti	 prof.	
PaedDr.	 Radka	 Wildová,	 CSc.	 Návrh	 popisuje	 hlavní	 činnosti	 a	 výsledky	 v	oblasti	
zajišťování	 a	 vnitřního	 hodnocení	 kvality	 na	 Univerzitě	 Karlově	 za	 uplynulý	 rok.		
Zaměřuje	se	přitom	na	nejdůležitější	změny	v	systému	zajišťování	a	vnitřního	hodnocení	
kvality,	na	činnost	Rady	pro	vnitřní	hodnocení,	na	vnější	hodnocení	univerzity	a	dále	na	
vnitřní	 zajišťování	 a	 hodnocení	 kvality	 v	jednotlivých	 činnostech.	 Přináší	 tak	 základní	
informace,	jak	se	rozvíjí	systém	zajišťování	kvality	Univerzity	Karlovy	poté	co	získala	od	
NAÚ	pro	vysoké	školství	institucionální	akreditaci.		

Materiál	byl	již	projednán	kolegiem	rektora	a	Radou	pro	vnitřní	hodnocení	a	dále	
bude	po	projednání	Vědeckou	radou	UK	postoupen	ke	schválení	Akademickému	senátu,	
následně	k	projednání	Správní	radě	a	posléze	zaslán	NAÚ	pro	vysoké	školství	a	MŠMT	ČR.	

	
Usnesení	V/3:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	projednala	návrh	Dodatku	ke	

zprávě	o	vnitřním	hodnocení	Univerzity	Karlovy	za	rok	2018.	
	
	
VI.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.,	Dr.h.c.	a	prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.	

	
	
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	 v	 Plzni	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 	 doc.	

MUDr.	 Dany	 M	 ü	 l	 l	 e	 r	 o	 v	é,	 Ph.D.,	 docentky	 Ústavu	 hygieny	 a	 preventivní	
medicíny	LF	v	Plzni	UK,	pro	obor	vnitřní	nemoci.	

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
LFP	UK		prof.	MUDr.	Jindřich	Fínek,	Ph.D.	Následovalo	vystoupení	uchazečky.	V	diskuzi	se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Štěpán	 Svačina,	 DrSc.,	 MBA	
(předseda	 komise),	 doc.	 PhDr.	Mireia	 Ryšková,	 Dr.	 Theol.,	 prof.	MUDr.	 Jan	 Betka,	 DrSc.								
a	prof.	MUDr.	Jiřina	Bartůňková,	DrSc.	
Usnesení	 VI/4:	 51	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 45	 kladných	

hlasů,	 5	 záporných	 hlasů	 	 a	 1	 	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 LFP	 UK	 	 na	 jmenování	 profesorkou	
doc.	MUDr.	 Dany	M	 ü	 l	 l	 e	 r	 o	 v	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Ústavu	 hygieny																			
a	 preventivní	medicíny	 LF	 v	Plzni	UK,	 pro	 obor	 vnitřní	 nemoci,	 byl	
předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	mládeže		a	tělovýchovy	
ČR	ke	jmenování	prezidentu	republiky.	
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! Návrh	děkana	Lékařské	fakulty	v	Hradci	Králové	UK	na	jmenování	profesorem	
doc.	 RNDr.	 Ctirada	 A	 n	 d	 r	 ý	 s	 e,	 Ph.D.,	 docenta	 Ústavu	 klinické	 imunologie												
a	alergologie	LFHK	UK	a	FN	v	Hradci	Králové,	pro	obor	lékařská	mikrobiologie.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan		
LFHK	 UK	 prof.	 MUDr.	 Jiří	 Manďák,	 Ph.D.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.	 V	 diskuzi	
vystoupili	prof.	PhDr.	Marek	Waic,	CSc.	a	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	
Usnesení	 VI/5:	 	 51	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 49	 kladných	

hlasů	 a	 2	 hlasy	 záporné.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	 LFHK	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 RNDr.	 Ctirada												
A	n	d	r	ý	s	e,	Ph.D.,	docenta	Ústavu	klinické	imunologie	a	alergologie	
LFHK	UK	a	FN	v	Hradci	Králové,	pro	obor	gynekologie	a	porodnictví,	
byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže																							
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkanky	Fakulty	humanitních	studií	UK	na	 jmenování	profesorem	doc.	
Mgr.	Karla	N	o	v	o	 t	 n	 é	h	o	 ,	MA.,	 Ph.D.,	 docenta	Filosofického	ústavu	AV	ČR									
v	Praze,	pro	obor	filozofie.		

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámila	 členy	 vědecké	 rady	
děkanka	 	 FHS	UK	Mgr.	 Ing.	 arch.	Marie	Pětová,	 Ph.D.	Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.						
V	 diskuzi	 vystoupili	 prof.	 PhDr.	 Ivan	 Blecha,	 CSc.	 (předseda	 komise),	 prof.	 ThDr.	 Josef	
Dolista,	Th.D.,	Ph.D.,	prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.	a	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	
Usnesení	 VI/6:	 	 51	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 40	 kladných	

hlasů,	 8	 záporných	 hlasů	 a	 3	 hlasy	 neplatné.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkanky	 FHS	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	
doc.	Mgr.	 Karla	 N	 o	 v	o	 t	 n	 é	 h	 o,	MA.,	 Ph.D.,	 docenta	 Filosofického	
ústavu	 AV	 ČR	 v	 Praze,	 pro	 obor	 filozofie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	ministra	 školství,	 mládeže	 a	 	 tělovýchovy	 	 ČR	 	 ke		
jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	
VII.	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:	
	-					Hygiena,	preventivní	lékařství	a	epidemiologie	
	

Za	fakultu	promluvil	a	navrhovaný	obor	představil	děkan	3.	LF	UK	prof.	MUDr.	Petr	
Widimský,	DrSc.	
 
Usnesení	VII/7:	 Vědecká	 rada	 Univerzity	 Karlovy	 doporučuje	 návrh	 3.	 LF	 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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Lékařská	fakulta	v	Hradci	Králové	UK:	
	-					Neurologie	
	

Za	fakultu	promluvil	a	navrhovaný	obor	představil	děkan	LF	v	Hradci	Králové	UK	
prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	
 
Usnesení	VII/8:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	doporučuje	návrh	LF	v	Hradci	

Králové	 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.		

	
Lékařská	fakulta	v	Plzni	UK:	
	-	 	 	 	 	 Anatomie,	 histologie	 a	 embryologie;	 Anesteziologie	 a	 intenzivní	 medicína;	
Gynekologie	 a	 porodnictví;	 Hygiena,	 preventivní	 lékařství	 a	 epidemiologie;	
Chirurgie;	Lékařská	fyziologie;	Patologie;	Pediatrie;	Stomatologie	
	

Za	 fakultu	promluvil	 a	 navrhované	obory	představil	 děkan	3.	 LF	UK	prof.	MUDr.	
Jindřich	Fínek,	Ph.D.	
 
Usnesení	VII/8:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	doporučuje	návrhy	LF	v	Plzni	

UK	na	udělení	akreditací	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	
jmenování	 profesorem	 k	předložení	 na	 Národní	 akreditační	
úřad	 pro	 vysoké	 školství,	 s	 doporučením	 na	 10	 let.	 Pouze														
u	oboru	stomatologie	s	doporučením	na	5	let.		

	
Přírodovědecká	fakulta	UK:	
	-	 	 	 	 	Filozofie	a	dějiny	přírodních	věd;	Environmentální	vědy;	Aplikovaná	geologie;	
Geologie;	Didaktika	chemie;	Makromolekulární	chemie	
	

Za	fakultu	promluvil	a	navrhované	obory	představil	děkan	PřF	UK	prof.	RNDr.	Jiří	
Zima,	CSc.	
 
Usnesení	VII/9:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	doporučuje	návrh	PřF	UK	 	na	

udělení	 akreditací	 oborů	 habilitačních	 řízení	 a	 řízení	 ke	
jmenování	 profesorem	 k	předložení	 na	 Národní	 akreditační	
úřad	 pro	 vysoké	 školství,	 	 s	 doporučením	 na	 10	 let.	 Pouze												
u	oboru	didaktika	chemie	pro	 jmenovací	 řízení	 s	doporučením	
na	5	let.	

	
Právnická	fakulta	UK:	
	-	 	 	 	 	Evropské	právo;	Mezinárodní	právo	soukromé	a	mezinárodní	právo	obchodu;	
Mezinárodní	 právo;	 Občanské	 právo;	 Obchodní	 právo;	 Pracovní	 právo	 a	 právo	
sociálního	 zabezpečení;	 Teorie,	 filozofie	 a	 sociologie	 práva;	 Obchodní	 právo																
a	mezinárodní	právo	soukromé	
	

Za	 fakultu	promluvil	 a	navrhované	obory	představil	děkan	PF	UK	prof.	 JUDr.	 Jan	
Kuklík	DrSc.	
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Usnesení	VII/10:	 Vědecká	 rada	Univerzity	 Karlovy	 doporučuje	 návrh	 PF	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.	 Pouze													
u	oboru	Občanské	právo	pro	jmenovací	řízení	s	doporučením	na	
5	let.	A	u	oboru	Obchodní	právo	a	mezinárodní	právo	soukromé	
pro	jmenovací	řízení	s	doporučením	na	5	let.	

	
Fakulta	humanitních	studií	UK:	
	-					Sociální	a	kulturní	antropologie	
	

Za	 fakultu	 promluvila	 a	 navrhovaný	 obor	 představila	 děkanka	 FHS	UK	Mgr.	 Ing.	
arch.	Marie	Pětová,	Ph.D.	
 
Usnesení	VII/11:	 Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	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	na	10	let.		

	
	

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

		Prorektor	 pro	 tvůrčí	 a	 ediční	 činnost	UK	prof.	 PhDr.	 Ing.	 Jan	Royt,	 Ph.D.	 pozval	
členy	vědecké	rady	na	přednášku	Karla	Habsburského,	která	se	uskuteční	dne	29.	května	
2019	ve	Vlasteneckém	sále	Karolina	od	16:00	hodin.	

Prorektor	 pro	 akademické	 kvalifikace	 UK	 prof.	 JUDr.	 Aleš	 Gerloch,	 CSc.	 pozval	
členy	vědecké	rady	dne	29.	dubna	2019	na	setkání	a	besedu	s	prezidentem	SR	Andrejem	
Kiskou	ve	Vlasteneckém	sále	Karolina	od	14:00	hodin	a	na	jeho	přednášku	na	Právnické	
fakultě	od	15:00	hodin 

	Prorektor	pro	akademické	kvalifikace	UK	prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.		poděkoval	
všem	přítomným	za	účast	a	zasedání	vědecké	rady	ukončil.	
	

Usnesení	Vědecké	rady	UK	schvaluji.	
	
V	Praze	dne	3.	5.	2019																																																										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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