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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	18.	října	2018																		

v	Malé	Aule	Karolina	

Č.j.	128	418/2018/-IV	
	
Přítomni:	
					
Prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.				
Prof.	JUDr.	Aleš	Gerloch,	CSc.	
Doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Martin	Kovář,	Ph.D.	
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.	Hana	Bočková,	Dr.	
Doc.	PhDr.	Jiří	Buriánek,	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.	
Doc.	MUDr.	Iva	Holmerová,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Martina	Hřebíčková,	Dr.,	DrSc.		
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,DSc.	
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.	Filib	Láb,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Milena	Lenderová,	CSc.	
Prof.	Ing.	Jiří	Málek,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Pavel	Martásek,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.	
Prof.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.																																				
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.	Ing.	Zdeněk	Strakoš,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Šnajdauf,	DrSc.																																																							
Prof.	MUDr.	Olga	Švestková,	Ph.D.	
JUDr.	Milada	Tomková									
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.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Prof.	PhDr.	Lenka	Rovná,	CSc.	
Doc.	PhDr.	Mikuláš	Bek,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Ivana	Čeňková,	CSc.	
Prof.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Jan	Hajič,	Dr.	
Prof.	Ing.	Pavel	Hobza,	DrSc.	
Prof.	PharmDr.	Alexandr	Hrabálek,	CSc	
.Prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.		
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	PhDr.	Jiří	Mareš,	CSc.		
Prof.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
Prof.	RNDr.	Ivan	Netuka,	DrSc.																																																								
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	RNDr.	Petr	Solich,	CSc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Prof.	PhDr.	Petr	Sommer,	CSc.																														
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	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	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	49	jejích	členů.		
	
H	o	s	t	é:	
	
Prof.	MUDr.	Vladimír	B	e	n	e	š,	DrSc.	
Prof.	PhDr.	Petr	Bílek,	CSc.	
Dr.	Denis	Copilaş	-	Ciocianu	
Prof.	MUDr.	Jan	Dominik,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Jindřich	Fínek,	Ph.D.	
Doc.	Tomáš		Glanc,	Dr.	
Doc.	Mgr.	Libuše	Heczková,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Anna	Housková,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Denisa	Kacerovská,	Ph.D.	
	
	

	
	
Prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Michal	Michal	
Doc.	PhDr.	Tomáš	Petráček,	Th.D.,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	Michal	Pullmann,	Ph.D.	
Doc.	PhDr.	František	Stellner,	Ph.D.	
Doc.	MUDr.	Andrej	Sukop,	Ph.D.	
Prof.	JUDr.	Věra	Štangová,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Petra	Tesařová,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Pavel	Žáček,	Ph.D.	
	
	

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

	

I. Zahájení	

II. Dimitris	N.	Chorafas	Prize	

III. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy		

IV. Schválení	zápisu	

V. Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
(3.	LF	–	Gynekologie	a	porodnictví;	Kardiologie	a	Otorinolaryngologie)	
	

VI. Strategie	hodnocení	tvůrčí	činnosti	na	UK	

VII. Vědeckopedagogické	tituly	
	

VIII. Různé	
	

I.	Zahájení	

J.	M.	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	Zima,	DrSc.	zahájil	vědeckou	radu	a	uvítal	všechny	
přítomné	 členy.	 Následně	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady,	 že	 v	pátek	 dne									
12.	 října	 2018	 zemřel	 ve	 věku	 98	 let	 prof.	 MUDr.	 Ctirad	 John,	 DrSc.	 patřící	
k	nejvýznamnějším	představitelům	 imunologie	 a	mikrobiologie.	 Vědecká	 rada	UK	uctila	
jeho	památku	minutou	ticha.		

Pan	rektor	informoval	členy	vědecké	rady	o	navýšení	rozpočtu	pro	vysoké	školy	na	
příští	rok	(cca	o	2	mld.	Kč)	a	dalších	dvou	letech	o	2,8	mld.	Kč.	a	3,8	mld.	Kč.	

Pan	rektor	zmínil,	že	po	skončených	přijímacích	řízeních	opět	klesl	počet	odvolání	
oproti	předchozím	letům.	

Pan	 rektor	 zmínil	 zavádění	 systému	 Turnitin,	 jenž	 provádí	 kontrolu	 originality								
a	kontroluje	a	vyhledá	případné	shodující	se	podobné	pasáže	textu.	Protokol	o	výsledku	
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provedené	 kontroly	 odevzdané	 kvalifikační	 práce	 je	 prostřednictvím	 elektronického	
systému	dostupný	všem	zodpovědným	a	zainteresovaným	osobám.	

Pan	 rektor	 informoval	 o	 přihlášení	 Univerzity	 Karlovy	 do	 nového	 projektu	
evropských	 univerzit	 (E4U)	 společně	 s	Universität	 Heidelberg,	 Sorbonne	 Université												
a	University	of	Warsaw.	

Pan	 rektor	 přítomné	 informoval	 o	 udělení	 ceny	 Karla	 IV.	 bývalému	 prezidentu	
Spolkové	republiky	Německo	Joachimu	Gauckovi,	které	proběhne	dne	21.	ledna	2019.	

Poté	pan	rektor	pozval	členy	vědecké	rady	na	různé	akce	v	rámci	oslav	100	letého	
výročí	 vzniku	 Československa.	 Např.	23.	 10	 2018	 -	 Konference	Univerzita	 a	 republika,	
1918–2018;	24.	10.	2018	-	Mezinárodní	rektorská	konference	100	let	Československé	/	
České	republiky;	25.	10.	2018	-	Slavnostní	shromáždění	akademické	obce.	
	
II. Dimitris N. Chorafas Prize 

J. M. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. předal cenu, která je udělována Nadací Dimitrise 
N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem. Je určena 
nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských věd, přírodních věd a lékařských 
věd v daném roce. 
 
Dr. Denis C o p i l a ş - C i o c i a n u – student PřF UK - Cena mu byla udělena za práci na 
téma: Biogeography, Phylogeny, Ecology and Systematics of Epigean Freshwater 
Amphipoda in the Carpatian Arc and Beyond. 
	

III.	Udělení	medailí		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 a	 předal	 medaile	 Univerzity	
Karlovy.		
	
Prof.	MUDr.	Vladimír	B	e	n	e	š,	DrSc.	–	stříbrná	medaile	za významnou celoživotní práci    
v oboru hematologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

prof. PhDr. Anna H o u s k o v á, CSc. – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo 
v oblasti hispanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově 

Prof.	 JUDr.	Věra	 Š	 t	 a	n	 g	o	 v	 á,	 CSc.	–	 stříbrná	medaile	 za	 významné	 celoživotní	 dílo										
v	 oblasti	 pracovního	 práva	 a	 práva	 sociálního	 zabezpečení	 a dlouholetou vědeckou               
a pedagogickou činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

IV.	Schválení	zápisu	

Usnesení	IV/1:								Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																				zasedání		vědecké	rady	konaného	20.	září	2018	v	Malé	Aule	
																																				Karolina.		
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V.	Akreditace	oborů	habilitačních	řízení	a	řízení	ke	jmenování	profesorem	
	
3.	lékařská	fakulta	Univerzity	Karlovy:	
Gynekologie	a	porodnictví	
Kardiologie		
Otorinolaryngologie	
		

Tento bod uvedl prorektor pro akademické kvalifikace prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., 
který je jeho předkladatelem. Za fakultu promluvil a navrhované obory představil děkan 3. LF 
UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
 
 
Usnesení V/2: Vědecká rada UK v Praze doporučuje návrhy 3. LF UK                             

na udělení akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem k předložení na Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství.  

 
 
VI.	Strategie	hodnocení	tvůrčí	činnosti	na	Univerzitě	Karlově	
	
	 Tento	 bod	 uvedl	 a	 návrh	 představil	 prorektor	 pro	 vědeckou	 činnost	 Univerzity	
Karlovy	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	Jeho	slova	doplnil	pan	rektor	prof.	MUDr.	Tomáš	
Zima,	DrSc.	V	diskuzi	se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	Ing.	Jiří	Málek	DrSc.							
a	prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	
	
Usnesení	VI/3:			Vědecká	rada	Univerzity	Karlovy	projednala	předložený	materiál.	
	
	
VII.	Vědeckopedagogické	tituly	
	

Za	 skrutátory	 pro	 vědeckopedagogické	 tituly	 byli	 navrženi	 a	 schváleni																	
prof.	RNDr.	Martin	Mihaljevič,	CSc.	a	prof.	PharmDr.	Ján	Kyselovič,	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	1.	 Lékařské	 fakulty	UK	na	 jmenování	 profesorkou	 	 doc.	MUDr.	

Petry	T	e	s	a	ř	o	v	é,	CSc.,	docentky		Onkologické	kliniky	1.	LF	UK	a	VFN	v	Praze,	
pro	obor	onkologie.	

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
1.	 LF	UK	prof.	MUDr.	 Aleksi	 Šedo,	 CSc.	Následovalo	 vystoupení	 uchazečky.	 V	 diskuzi	 se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 PharmDr.	 Ján	Kyselovič,	 CSc.,	 doc.	MUDr.	
Iva	 Holmerová,	 Ph.D.,	 prof.	 RNDr.	 Bohumil	 Kratochvíl,	 DSc.,	 prof.	 MUDr.	 Jiří	 Šnajdauf,	
DrSc.,	doc.	PhDr.	Mireia	Ryšková,	Dr.	Theol.	a	prof.	MUDr.	Aleksi	Šedo,	CSc.	
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Usnesení	 VII/4:	 49	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 47	 kladných	
hlasů,	 1	 hlas	 záporný	 a	 1	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	aby	návrh	děkana	1.	LF	UK	 	na	 jmenování	profesorkou	
doc.	MUDr.	Petry	T	e	s	a	ř	o	v	é,	CSc.,	docentky	Onkologické	kliniky				
1.	 LF	 UK	 a	 VFN	 v	 Praze,	 pro	 obor	 onkologie,	 byl	 předložen	
prostřednictvím	 ministra	 školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	 ČR	 ke	
jmenování	prezidentu	republiky.	

	
	

! Návrh	 děkana	 	 Lékařské	 fakulty	 v	 Plzni	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	 doc.	
MUDr.	 Denisy	 K	a	 c	 e	 r	 o	 v	s	k	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Šiklova	 patologicko-
anatomického	ústavu	LF	UK	a	FN	V	Plzni,	pro	obor	patologie.		

	
	 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	
vystoupil	 Prof.	 MUDr.	 Michal	 Michal	 (přednosta	 Šiklova	 patologicko-anatomického	
ústavu)		
	
Usnesení	 VII/5:	 	 49	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 46	 kladných	

hlasů,	 2	 hlasy	 záporné	 a	 1	 hlas	 neplatný.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	 návrh	 děkana	 LFP	 UK	 na	 jmenování	 profesorkou	
doc.	 MUDr.	 Denisy	 K	a	 c	 e	 r	 o	 v	s	k	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Šiklova	
patologicko-anatomického	 ústavu	 LF	 UK	 a	 FN	 V	 Plzni,	 pro	 obor	
patologie,	byl	předložen	prostřednictvím	ministra	školství,	mládeže	
a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	

! Návrh	děkana	Lékařské	fakulty	v	Hradci	Králové	UK	na	jmenování	profesorem	
doc.	MUDr.	Pavla	Ž	á	č	k	a,	Ph.D.,	docenta	Kardiochirurgické	kliniky	LF	UK	a	FN	
v	Hradci	Králové,	pro	obor	kardiochirurgie.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
LF	HK	UK	prof.	MUDr.	 Jiří	Manďák,	Ph.D.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	se	
svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Jan	 Dominik,	 CSc.	 (předseda	
komise),	 doc.	 PhDr.	 Mireia	 Ryšková,	 Dr.	 Theol.,	 prof.	 MUDr.	 Jiřina	 Bartůňková,	 DrSc.													
a	prof.	MUDr.	RNDr.	Miroslav	Červinka,	CSc.	
	
Usnesení	 VII/6:	 	 49	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 49	 kladných	

hlasů.	Vědecká	rada	UK	doporučuje,	aby	návrh	děkana	LF	HK	UK	na	
jmenování	 profesorem	 doc.	 MUDr.	 Pavla	 Ž	 á	 č	 k	 a,	 Ph.D.,	 docenta	
Kardiochirurgické	 kliniky	 LF	 UK	 a	 FN	 v	 Hradci	 Králové,	 pro	 obor	
kardiochirurgie,	 byl	 předložen	 prostřednictvím	 ministra	 školství,	
mládeže	a		tělovýchovy		ČR		ke		jmenování		prezidentu		republiky.	

	
	
	
	



		 	 6	

! Návrh	 děkana	 Filozofické	 fakulty	 UK	 na	 jmenování	 profesorem	 doc.	 Tomáše						
G	l	a	n	c	e,	Dr.,	docenta	Slovanského	semináře	Univerzity	v	Curychu,	pro	obor	
slavistika.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazeče	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
FF	UK	doc.	PhDr.	Michal	P	u	l	l	m	a	n	n,	Ph.D.	Následovalo	vystoupení	uchazeče.	V	diskuzi	
se	svými	dotazy	a	připomínkami	vystoupili	prof.	MUDr.	 Josef	Vymazal,	DrSc,	prof.	 Ivana	
Noble,	 PhD.,	 prof.	 PaedDr.	 Michal	 Nedělka,	 Dr.	 a	 prof.	 PhDr.	 Petr	 Bílek,	 CSc.	 (předseda	
komise)	
Usnesení	 VII/7:	 	 49	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	hlasování	 48	 kladných	

hlasů	 a	 1	 hlas	 záporný.	 Vědecká	 rada	 UK	 doporučuje,	 aby	 návrh	
děkana	FF	UK	na	jmenování	profesorem	doc.	Tomáše	G	l	a	n	c	e,	Dr.,	
docenta	 Slovanského	 semináře	 Univerzity	 v	 Curychu,	 pro	 obor	
slavistika,	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.		
	
	
VIII.	Různé		
	

		V	závěru	zasedání	Vědecké	rady	UK	už	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	25.	10.	2018																																																							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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