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UNIVERZITA	KARLOVA			
																																																																								

Zápis	

ze	zasedání	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy	konaného	dne	26.	listopadu	2020																		

v	Modré	posluchárně	(Konferenční	centrum	UK)	

Č.j.	431	847/2020/-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.	Martin	Bareš,	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.	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.		
Prof.	Ing.	Štěpán	Jurajda,	PhD.		
Prof.	RNDr.	Ladislav	Kavan,	CSc.,	DSc.	
Doc.	Dr.	Ing.	Jana	Klečková		
Prof.	PaedDr.	Pavel	Kolář,	Ph.D.	
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.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.																												

	
	
Doc.	PhDr.	Karel	B.	Müller,	Ph.D.																															
Prof.	PaedDr.	Michal	Nedělka,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Jaroslav	Nešetřil,	DrSc.																																																					
Prof.	Ivana	Noble,	Ph.D.																																
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.	JUDr.	Marek	Števček,	PhD.	
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.	RNDr.	Eva	Zažímalová,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Karel	Malý,	DrSc.	–	čestný	člen		
	
Omluveni:	
Prof.	ThDr.	Josef		Dolista,	Th.D.,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Vladimíra	Dvořáková,CSc.	
JUDr.	Roman	Fiala			
Prof.	RNDr.	Bohuslav	Gaš,	CSc.	
Prof.	PhDr.	Peter	Kónya,	Ph.D.,	Th.D.	
Prof.	RNDr.	Zdeněk	Němeček,	DrSc.	
Prof.	Dr.	Ing.	Michal	Pěchouček,	M.Sc.	
Prof.	PhDr.	Gabriela	Petrová,	CSc.	
Prof.	Miroslav	Petříček,	Dr.	
Prof.	RNDr.	Jan	Tachezy,	Ph.D.	
Prof.	RNDr.	Václav	Hampl,	DrSc.	–	čestný	člen	
Prof.	Ing.	Ivan	Wilhelm,	CSc.	-	čestný	člen		
Prof.	ThDr.	Ing.	Jakub	S.	Trojan	–	čestný	člen

Ze	69	členů	Vědecké	rady	Univerzity	Karlovy		v	Praze	bylo	přítomno	58	jejích	členů.		
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H	o	s	t	é:	
	
Prof.	MUDr.	Rastislav	Druga,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Pavel	Gregor,	DrSc.	
Doc	MUDr.	Eva	Kohlíková,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Darina	Kohoutová,	Ph.D.	
Prof.	JUDr.	Jan	Kříž,	CSc.	
Prof.	JUDr.	Karel	M	a	l	ý,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	
Prof.	PhDr.	Josef	Opatrný,	CSc.	
	

	
	
Prof.	MUDr.	Jaroslav	Pokorný,	DrSc.	
Doc.	MUDr.	Jan	Šprindrich,	CSc.	
Prof.	MUDr.	Milan	Tuček,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Martin	Vokurka,	CSc.	
Doc.	MUDr.	Sergej	Zacharov,	Ph.D.	
Prof.	MUDr.	Jiří	Zeman,	DrSc.	
Prof.	MUDr.	Aleš	Žák,	DrSc.

	 	

P	r	o	g	r	a	m:		

I. Zahájení	

II. Udělení	medailí	Univerzity	Karlovy	

III. Dimitris	N.	Chorafas	Prize	

IV. Schválení	zápisu	

V. Dosažené	výsledky	ukončených	projektů	prvního	kola	programu	Primus	
	

VI. Vědeckopedagogické	tituly	(Jmenovací	řízení)	
	

VII. Různé	
	

Zasedání	VR	UK	se	uskutečnilo	hybridní	formou	na	základě	opatření	rektora	č.	43/2020	

I.	Zahájení	

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

Dále	 pan	 rektor	 informoval	 členy	 vědecké	 rady	 o	 zamítnutí	 kasační	 stížnosti	
prezidenta	Miloše	Zemana	ve	sporu	o	jmenování	historika	umění	Jiřího	Fajta	profesorem	
Nejvyšším	 správním	 soudem	 (NSS).	 Prezident	 republiky	 doc.	 Jiřího	 Fajta	 profesorem	
nejmenoval.	 Podle	 Městského	 soudu	 v	 Praze	 šlo	 o	 nezákonné	 rozhodnutí,	 protože	
prezident	 hodnotil	 uchazečovu	 odbornou	 způsobilost	 a	 vhodnost,	 což	 nepřísluší	 hlavě	
státu,	 ale	 univerzitě.	 Rozhodnutí	 NSS,	 kterým	 potvrdil	 právní	 názor	 prvostupňového	
soudu	je	na	úřední	desce.	Prezident	by	se	měl	návrhem	zabývat	znovu.	

	
	
II.	Udělení	medailí		Univerzity	Karlovy		

J.	 M.	 rektor	 prof.	 MUDr.	 Tomáš	 Zima,	 DrSc.	 udělil	 a	 předal	 medaile	 Univerzity	
Karlovy.		
	
Doc.	PhDr.	Jiří	B	u	r	i	á	n	e	k,	CSc.	–	stříbrná	medaile	za celoživotní dílo v oboru sociologie 
a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 
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Prof. MUDr. Rastislav D r u g a, DrSc. – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo 
v oblasti anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Prof.	MUDr.	 Pavel	 G	 r	 e	 g	 o	 r,	 DrSc.	–	 stříbrná	medaile	 za	 významné	 celoživotní	 dílo										
v	oblasti	kardiologie	a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

	
Prof.	 RNDr.	 Jan	 H	 a	 j	 i	 č,	 Dr.	 –	 stříbrná	 medaile	 za významné dílo v oboru formální               
a aplikované lingvistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Doc MUDr. Eva K o h l í k o v á, CSc. – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo 
v oboru fyziologie a biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Prof.	 JUDr.	 Jan	 K	ř	 í	 ž,	 CSc.	 –	 stříbrná	 medaile	 za	 významné	 celoživotní	 dílo	 v	 oboru	
autorského	práva	a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Prof. JUDr. Karel M a l ý, DrSc. – historická medaile za celoživotní dílo a za mimořádné 
zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy  

Prof.	 PhDr.	 Josef	 O	 p	 a	 t	 r	 n	 ý,	 CSc.	 –	 stříbrná	medaile	 za	 významné	 celoživotní	 dílo												
v	oboru	iberoamerikanistiky	a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Prof.	MUDr.	 Jaroslav	P	o	k	o	r	n	ý,	DrSc.	–	stříbrná	medaile	za celoživotní dílo v oboru 
lékařské fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Doc. MUDr. Jan Š p r i n d r i c h, CSc. – stříbrná medaile za celoživotní dílo v oboru 
radiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

Prof.	 MUDr.	 Jiří	 Z	e	 m	 a	 n,	 DrSc.	 –	 historická	 medaile	 za	 celoživotní	 dílo	 v	 oboru	
pediatrie	a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK 

	
III. 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. 
 
Mgr. Martina H á k o v á – Ústav analytické chemie FaF UK - Cena jí byla udělena za práci 
na téma: Nanofibers as advanced sorbents for on-line solid phase extraction in liquid 
chromatography: A tutoria. 
	
	
IV.	Schválení	zápisu	

	

Usnesení	IV/1:						Vědecká					rada					Univerzity					Karlovy				schválila				zápis				ze			
																																				zasedání		vědecké	rady	ze	dne	22.	října	2020	konané	v	Modré		
																																				posluchárně	(Konferenční	centrum	UK)	
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V.	Dosažené	výsledky	ukončených	projektů	prvního	kola	programu	Primus	
	
	 Tento	bod	uvedl	prorektor	pro	vědeckou	činnost	doc.	RNDr.	 Jan	Konvalinka,	CSc.	
K	31.	12.	2019	byla	ukončena	činnost	převážné	většiny	projektů	1.	kola	soutěže	Primus			
(a	 jednoho	projektu	2.	 kola).	Komise	programů	pro	podporu	vědy	na	UK	 zhodnotila	na	
jaře	 tohoto	 roku	 výsledky	 celkem	 osmnácti	 ukončených	 projektů	 Primus.	 Ve	 třinácti	
případech	bylo	shledáno	řádné	naplnění	smyslu	programu	Primus.	Ve	výsledcích	zbylých	
pěti	projektů	Primus	členové	Komise	pro	podporu	vědy	na	UK	shledali	určitá	pochybení.	
Hlavní	řešitelé	a	jejich	fakulty	byli	osloveni	s	žádostí	o	vysvětlení	nalezených	pochybení.	
	 V	diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 doc.	 PhDr.	Mireia	Ryšková,	
Dr.	Theol.,	prof.	MUDr.	Josef	Vymazal,	DrSc.	a	prof.	RNDr.	Bohumír	Janský,	CSc.	
	
Usnesení	V/2:						Vědecká					rada					UK	schvaluje	informace	obsažené		
																																				v	předloženém	materiálu	a	také	předložené	dosažené	výsledky		
																																				ukončených	projektů	prvního	a	druhého	kola	programu	Primus.	
	
VI.	Vědeckopedagogické	tituly	(jmenovací	řízení)	
	

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.	
Sergeje	Z	a	c	h	a	 r	o	v	a,	Ph.D.,	docenta	Kliniky	pracovního	 lékařství	1.	LF	UK							
a	VFN	v	Praze,	pro	obor	pracovní	lékařství.	

	
	 Blíže	 s	 průběhem	 řízení	 a	 osobností	 uchazeče	 seznámil	 členy	 vědecké	 rady									
děkan	 1.	 LF	 UK	 doc.	 MUDr.	 Martin	 Vokurka,	 CSc.	 Následovalo	 vystoupení	 uchazeče.													
V	 diskuzi	 se	 svými	 dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	 MUDr.	 Milan	 Tuček,	 CSc.	
(předseda	 komise),	 prof.	 PharmDr.	 Alexandr	 Hrabálek,	 CSc.,	 prof.	 MUDr.	 Jiřina	
Bartůňková,	DrSc.	a	prof.	PhDr.	Michal	Miovský,	Ph.D.	
	
Usnesení	 VI/3:	 58	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 48	 kladných	

hlasů,	 6	 záporných	 hlasů	 a	 4	 neplatné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	návrh	děkana	1.	 LF	UK	 	 na	 jmenování	profesorem	
doc.	 MUDr.	 Sergeje	 Z		 a	 c	 h	 a	 r	 o	 v	 a,	 Ph.D.,	 docenta	 Kliniky	
pracovního	 lékařství	 1.	 LF	 UK	 a	 VFN	 v	 Praze,	 pro	 obor	 pracovní	
lékařství,	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	profesorkou																									
doc.	 MUDr.	 Dariny	 K	o	 h	 o	 u	 t	 o	 v	 é,	 Ph.D.,	 docentky	 Royal	 Marsden	 NHS	
Foundation	Trust	in	London	(UK),	pro	obor	vnitřní	nemoci.		

	
	 Blíže	s	průběhem	řízení	a	osobností	uchazečky	seznámil	členy	vědecké	rady	děkan	
LFHK	UK	prof.	MUDr.	Jiří	Manďák,	Ph.D.	Následovalo	vystoupení	uchazečky.		V	diskuzi		se	
svými	dotazy	 a	 připomínkami	 vystoupili	 prof.	MUDr.	Aleš	 Žák,	DrSc.,	 prof.	MUDr.	 Jiřina	
Batůňková,	DrSc.	a	doc.	RNDr.	Jan	Konvalinka,	CSc.	
	
Usnesení	 VI/4:	 	 58	 přítomných	 členů	 odevzdalo	 v	 tajném	 hlasování	 53	 kladných	

hlasů,	 1	 záporný	 hlas	 a	 4	 neplatné	 hlasy.	 Vědecká	 rada	 UK	
doporučuje,	 aby	návrh	děkana	1.	 LF	UK	na	 jmenování	 profesorkou	
doc.	MUDr.	Dariny	K	o	h	o	u	 t	o	v	é,	Ph.D.,	docentky	Royal	Marsden	
NHS	Foundation	Trust	in	London	(UK),	pro	obor	vnitřní	nemoci,	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.		
	
	
VII.	Různé		
	
	

		V	tomto	bodě	nezazněly	žádné	další	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	1.	12.	2020																																																												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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