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UNIVERZITA KARLOVA  v Praze
                                                                       Zápis
ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy konaného dne  29. 5.    2003 v Malé aule   Karolina

Č.j. 2725 /I/IV
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Přítomni:
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Prof. Pavel Ambros, Th.D.
Prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
Prof. MUDr. Jan  Bubeník, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.
Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.
Prof.  ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Prof.  RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
Doc. PhDr. Jan Slavík, CSc.
Doc. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Prof.  RNDr. Václav Suchý, DrSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Prof. PhDr. František  Šmahel, DrSc.
Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. – čestný  člen

Omluveni:
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Prof. ThDr. Zdeněk Kučera
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.–čestný člen

Hosté:
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
MUDr. Jiří Ferda
Doc. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Doc. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Doc. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
Doc. PhDr. Alena Míšková
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
Doc. PhDr. Ing. Jan Royt
Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
Prof. Bedřich Velický, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.2


Z 51 členů Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze bylo přítomno  37 jejích členů. Vědecká rada byla schopna usnášet se  ve všech projednávaných otázkách.
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P r o g r a m:  I.  Schválení zápisu
                         II.  Sdělení rektora
                         III. Vědeckopedagogické tituly                
	                   IV. Různé 
Rektor UK přivítal členy vědecké rady a přítomné hosty. V úvodu předal ceny autorům, kteří obdrželi Cenu rektora za tituly vydané v roce 2002.
§	V oborech lékařsko-farmaceutických cenu obdržel  MUDr. Jiří Ferda z LF UK v Plzni za publikaci Výpočetní tomografie, vydalo nakladatelství Galén a Karolinum.
§	V oborech společensko-vědních cenu obdržela  doc. PhDr. Alena Míšková z PeF UK v Praze za publikaci Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, vydalo nakladatelství Karolinum
§	Mimořádnou cenu rektora obržel doc. PhDr. Ing. Jan Royt z FF UK v Praze za publikaci Středověké malířství v Čechách, vydalo nakladatelství Karolinum    

I.Schválení zápisu
Usnesení I/1:  Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze vzala na vědomí   zápis ze zasedání  vědecké rady konaného  17. dubna 2003 ve Vlasteneckém sále. V zápise bude po připomínce prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. provedena  oprava v souvislosti s Akreditační komisí vlády ČR. Původně zde bylo chybně uvedena Akreditační komise MŠMT ČR.  

Navrhovaný program byl přijat bez připomínek.

II. Sdělení rektora
§	Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. informoval o materiálu k aktualizaci dlouhodobého záměru UK v Praze pro rok 2003/2004 . Materiál byl projednán rozšířeným KR na jeho výjezdním zasedání v tomto týdnu, nemohl být proto členům VR rozeslán v předstihu spolu s ostatními materiály. Byl jim však dnes rozdán, projednáván bude, přes jeho nepochybnou závažnost,  v bodě IV. Různé. Rektor UK upozornil na nutnost vypracovat nový dlouhodobý záměr univerzity, tento bod je plánován na program výjezdního zasedání  kolegia rektora, vědecké rady, akademického senátu, předsedů akademických senátů fakult, které se bude konat ve dnech 30. 10 - 1. 11. 2003.                       
§	Dále  seznámil členy VR s přípravou rozpočtu pro vysoké školy na r. 2004. Nedošlo prozatím k žádným výrazným změnám, stále probíhají jednání o event. nárůstu rozpočtu o částku 5, 2 miliardy Kč oproti roku 2003. Tyto peníze by měly být využívány pro nastartování reformy, která by měla vést ke zvyšování kvality na vysokých školách.
§	Rektor UK informoval  o tom, že informace z médií týkající se údajného zkrácení dotací na výzkum a vývoj v ČR o 3, 5 miliard Kč pro r. 2004, se nezakládá na pravdě. Nezávisle na sobě toto potvrdil rektorovi UK místopředseda vlády ČR Petr Mareš i  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR  Petra Buzková.

III. Vědeckopedagogické tituly
V nepřítomnosti prorektora pro vědu a výzkum, prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., který byl služebně mimo republiku, předložil návrhy na jmenování profesorem vědecké radě rektor UK, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Jako skrutátory navrhl prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. a prof. MUDr. Jana Musila, CSc. Návrh byl přijat.
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:
v	Návrh děkana  Přírodovědecké fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Vladimíra Karpenka, CSc., docenta Katedry fyzikální chemie PřF UK v Praze, pro obor filozofie a dějiny přírodních věd

V zastoupení děkana fakulty seznámil vědeckou radu blíže s osobností uchazeče a se  stanoviskem komise proděkan, Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. a předseda hodnotící komise, prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.  Po vystoupení uchazeče následovala diskuse, ve které vystoupil s doporučujícím stanoviskem prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. a prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. Uchazeč odpověděl na dotaz doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. a prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.   
 
Usnesení III/2 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů, 1 záporný, 0 neplatných hlasů. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Vladimíra Karpenka, CSc., docenta Katedry fyzikální chemie PřF UK v Praze, pro obor filozofie a dějiny přírodních věd , byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Matematicko-fyzikální fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Václava Janiše, DrSc., vedoucího vědeckého pracovníka FZÚ AV ČR v Praze, pro obor fyzika - teoretická fyzika 

S osobností uchazeče seznámil vědeckou radu nejprve děkan fakulty prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a předseda  hodnotící komise prof. Bedřich Velický, CSc.  Poté vystoupil uchazeč, který pak odpověděl na dotazy prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., Ing. Miroslava Kuchaře, DrSc., prof. PhDr. Radima Palouše, CSc. a prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. 
 
Usnesení III/3 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 37 kladných hlasů, 0  záporných, 0 neplatných hlasů. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Václava Janiše, DrSc., vedoucího vědeckého pracovníka FZÚ AV ČR v Praze, pro obor fyzika - teoretická fyzika, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Matematicko-fyzikální fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., zástupce vedoucího Katedry aplikované matematiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika  

Po vystoupení děkana fakulty, prof. RNDr. Ivana Netuky, DrSc. a člena  hodnotící komise RNDr. Pavla Pudláka, DrSc. následovalo vystoupení uchazeče. 
 
Usnesení III/4 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 34 kladných hlasů, 1  záporný, 2 neplatné hlasy. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., zástupce vedoucího Katedry aplikované matematiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Matematicko-fyzikální fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Luďka Kučery, DrSc.,  docenta Katedry aplikované matematiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika  

K návrhu se opět vyjádřil děkan fakulty, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., kterého doplnil  člen  hodnotící komise Doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. Následovalo vystoupení  uchazeče. V diskusi prezentoval kladné stanovisko  k návrhu doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
 
Usnesení III/5 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 35 kladných hlasů, 0  záporných, 2 neplatné hlasy. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Luďka Kučery, DrSc.,  docenta Katedry aplikované matematiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Matematicko-fyzikální fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Petra Kůrky,  docenta Katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika  

Blíže s osobností uchazeče seznámil vědeckou radu děkan fakulty, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a předseda  hodnotící komise , prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. Poté vystoupil uchazeč. V následující diskusi vystoupil s kladným stanoviskem prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. a prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc., k návrhu se vyjádřil prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
Usnesení III/6 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 32 kladných hlasů, 1  záporný, 4 neplatné hlasy. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Petra Kůrky,  docenta Katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Matematicko-fyzikální fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorkou  doc. RNDr. Jany Šafránkové, DrSc., zástupkyně vedoucího katedry elektroniky a vakuové fyziky MFF UK v Praze, pro obor  fyzika - fyzika plazmatu  

S osobností uchazečky seznámil vědeckou radu děkan fakulty, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a předseda  hodnotící komise , prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Následovalo vystoupení uchazečky, která pak odpověděla na dotaz doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. a prof. MUDr. Jana Bubeníka, DrSc. Diskusi uzavřel prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., který s potěšením konstatoval, že všichni uchazeči jsou na vysoké úrovni nejen odborné, ale též na vysoké úrovni jazykové. 
 
Usnesení III/7 : 37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 37 kladných hlasů, 0  záporných, 0 neplatných hlasů. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorkou  doc. RNDr. Jany Šafránkové, DrSc., zástupkyně vedoucího katedry elektroniky a vakuové fyziky MFF UK v Praze, pro obor  fyzika - fyzika plazmatu, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  1. lékařské fakulty UK  v  Praze na jmenování  docentem. MUDr. Milana Rejholce, CSc., Consultant Orthopaedic Surgeon dětského oddělení Al Razi Orthopaedic Hospital státu Kuwajt, pro obor  ortopedie 

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. seznámil členy vědecké rady s důvodem, který ho vedl k předložení návrhu Vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze.  Od r. 1994 nebyla na seznamu publikací uvedena žádná nová publikace. Na základě dotazu na 1. LF byl seznam publikační činnosti uchazečem doplněn o dalších 9 publikací, v současné době jsou z toho 2 publikace v tisku. K návrhu se vyjádřil prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,  dále vystoupil s výrazně kladným stanoviskem prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., který současně poskytl členům VR podrobnější vysvětlení okolností a průběhu habilitačního řízení. Svou důvěru habilitační komisi vyjádřil prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.,  kladné stanovisko k návrhu prezentoval prof. MUDr. Petr  Widimský, DrSc. 

Usnesení III/8 :   37 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 32 kladných hlasů, 2  záporné, 3 neplatné hlasy. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby MUDr. Milana Rejholce, CSc., Consultant Orthopaedic Surgeon dětského oddělení Al Razi Orthopaedic Hospital státu Kuwajt, byl jmenován docentem pro obor  ortopedie 
     Po projednání  všech předkládaných návrhů na jmenování profesorem a návrhu na jmenování docentem bylo před zahájením  tajného hlasování zasedání vědecké rady prohlášeno za uzavřené. 

IV. Různé
Aktualizace dlouhodobého záměru  Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2003/2004 
§	Předkládaný materiál  obsahuje 7 kapitol. První kapitola týkající se vzdělávací činnosti je především orientovaná, jako celá strategie univerzity,  na doktorské studium. Nechybí zde samozřejmě ani bakalářské a magisterské studijní programy. Dlouhodobý záměr univerzity MŠMT ČR posuzuje  v návaznosti na dokument, který samo vypracovává, dlouhodobý záměr MŠMT ČR, který se týká činností vysokých škol ČR. Při stanovování výše dotací je rozhodujícím činitelem souvislost mezi oběma těmito dokumenty. Pro vzdělávací činnost není např. rozhodující pouze počet studentů a nákladovost jednotlivých studijních programů, ale  také určitá kompatibilita obou dokumentů, vysoké školy a MŠMT ČR. Ministerstvo má poněkud jiné priority než univerzita, jeho záměrem je především rozšiřovat kapacitu pro bakalářská studia, představa je taková, že více než 50% populace by mělo mít možnost vstoupit do tohoto procesu, což samozřejmě není možné na UK. Proto je v předkládaném materiálu  presentován záměr využívání spolupráce s vyššími odbornými školami v souladu s VŠ zákonem. Pokud jde o vědeckou činnost, důraz je kladen na mezinárodní spolupráci. Dále prof. Ing. Ivan  Wilhelm, CSc. zdůraznil snahu zlepšovat sociální podmínky studentů  a  pokročit v oblasti sociálních programů pro zaměstnance univerzity.V diskusi, která se týkala zejména postavení a vztahů vysokých škol a vyšších odborných škol,  vystoupil prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Ing. Miloslav Kuchař, DrSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.  Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. upozornil na nutnost sjednocení kritérií pro doktorské studijní programy, s podpůrným stanoviskem se k němu připojil prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. K dotazu se vyjádřil prof. Ing. Ivan Wilhelům, CSc. Univerzita má 5 doporučujících bodů pro organizaci doktorandského studia, VR UK doporučila vytváření oborových rad s celostátní akceptací, od kterých se očekává výhledově sjednocení kritérií  přes určité specifické rozdíly na jednotlivých fakultách. Pokud se týká problémů spojených s nekončícími studenty doktorských studijních programů a zvýšením úspěšnosti doktorandů, očekává se od oborových rad vypracování zpráv o každém studentovi, které budou předloženy vědecké radě fakulty, souhrnná zpráva o doktorandském studiu pak bude projednávat VR UK.  Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. vznesla dotaz na prostupnost bakalářského studia a možnosti pokračování v magisterském programu. Podle prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. by studenti bakalářského programu, u kterých se od začátku předpokládá možnost pokračování ve stejném magisterském programu  měli mít odlišné podmínky přijetí  na rozdíl od studentů, u nichž se pokračování nepředpokládá nebo chtějí pokračovat v odlišném magisterském programu.

§	Další otázkou je podle prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. v současné době absence vědeckých hodností u uchazečů o vědeckopedagogický titul docenta. Vyzval proto členy vědecké rady k diskusi o tomto problému. Postupně vystoupil prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc, prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. a prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Členové vědecké rady ve většině případů shodli na nutnosti, aby uchazeč o vědeckopedagogicky titul byl současně nositelem vědecké hodnosti CSc. nebo Ph.D. Současně se však objevil návrh vyhlásit dvouleté moratorium pro uchazeče, kteří  o tyto hodnosti neusilovali, pravděpodobně i z toho důvodu, že  zákon o vysokých školách vědeckou hodnost pro docenty a profesory jako podmínku získání vědeckých hodností neukládal a neukládá. Další připomínkou byla kritéria pro získání titulu Ph.D. , která nejsou sjednocená ani na UK, takže požadavky náročnějších fakult tyto uchazeče znevýhodní. Zanedbatelná není ani možnost vycestovat za snadnějším získáním zmíněných titulů na Slovensko. Diskusi uzavřel prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., který zdůraznil nutnost se vědecké práci učit, absolvovat vědeckou přípravu, která je završena titulem Ph.D. V případě, že tomu tak není, vznikají určité pochybnosti. Vědecká hodnost uchazečů  o vědeckopedagogické tituly by měla být conditio sine qua non, pouze ve zcela výjimečných zdůvodněných případech  by mohla být absence vědecké hodnosti akceptována. V případě pochybností bude rektor UK takové návrhy předkládat VR k rozhodnutí. O tomto závěru  VR bude rektor písemně informovat děkany fakult.

Usnesení vědecké rady UK schvaluji.


V Praze dne  13. června  2003                                             Prof.  Ing. Ivan  W i l h e l m, CSc. 
                                                                                                             rektor  UK


Zapsala: J. Klapuchová
             odbor pro vědu a výzkum RUK

___________________________________________________________________________
Poznámka: Doslovný průběh jednání je zaznamenán na kazetě, která je uložena    v organizačním oddělení RUK v Praze.


