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UNIVERZITA KARLOVA  v Praze
                                                                       Zápis
ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy konaného dne  25. 9.   2003 v Malé aule   Karolina

Č.j.  4903/I/IV
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Přítomni:
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Prof. ThDr. Zdeněk Kučera
Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.
Prof.  RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Prof.  ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Doc. PhDr. Jan Slavík, CSc.
Doc. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Prof.  RNDr. Václav Suchý, DrSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
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. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. – čestný  člen
Omluveni:
Prof. Pavel Ambros, Th.D.
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan  Bubeník, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
Ing. Miroslav Kuchař, DrSc.
Prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.–čestný člen

Hosté:
Doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Doc. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
Doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.,
Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Mathauser, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
Doc. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.
Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
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Z 51 členů Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze bylo přítomno  39 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.  Ceny  ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum   

Rektor UK přivítal členy vědecké rady a přítomné hosty. 

I.Schválení zápisu
Usnesení I/1:  Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze vzala bez připomínek na vědomí   zápis ze zasedání  vědecké rady konaného  26. června 2003 v Malé aule Karolina.

Navrhovaný program byl přijat bez připomínek.

II. Sdělení rektora
§	První informace se týkala rozpočtu pro vysoké školy na rok 2004, který by měl být navýšen  dle vládního návrhu  o 1, 7 miliardy Kč oproti letošnímu roku. Rektor UK jednal  o situaci s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přesný stav bude znám až počátkem listopadu.  Pokud by došlo k plánovanému navýšení počtů studentů na jednotlivých vysokých školách, bude nutno výdaje s tím spojené pokrýt částkou 700 miliónů Kč a v tom případě již nebude možné realizovat původně plánovanou desetiprocentní valorizaci, na to vládou navrhované zvýšení nebude stačit. Navýšení normativu  na studenta nemůže být větší než 8%, záměrem vedení je event. větší navýšení normativu na studenty doktorských studijních programů. V žádném případě však tento navrhovaný rozpočet, který bude parlamentu ČR předložen za 14 dní ke schválení neumožní reformu veřejných vysokých škol, k tomu by bylo zapotřebí o cca další 1 miliardu Kč.    
§	V dalším bodě rektor UK připomněl článek v MF Dnes, ve kterém se zabýval iniciativou politiků ČR založit univerzitu evropského sjednoceni v Praze. Konstatoval, že tato iniciativa je zcela namístě, v zemích EU bude vznikat řada institucí, v Praze by to mohl být,kromě zmíněné evropské univerzity, např. evropský patentový úřad. Tato evropská vysoká škola by samozřejmě nemohla být financována z prostředků ČR, mělo by se jednat o prestižní atraktivní univerzitu s možností dalšího rozvoje, která by provozní prostředky mohla získávat z evropských zdrojů a kde by samozřejmě byla většina studentů ze zahraničí. Pokud se jedná o pozemek a budovu, kde by mohla sídlit, jednou z možností je budova Rádia Svobodná Evropa, které se bude stěhovat mimo centrum Prahy. Zájem o spolupráci na tomto projektu projevila Univerzita v Oxfordu a Humboldtova univerzita v Berlíně, které by spolupracovaly s UK. V průběhu zhruba 14 dnů  budou zástupci těchto 3 univerzit pracovat na návrhu na odbornou, vědeckou a výzkumnou orientaci budoucí evropské univerzity,  na společné schůzce pak budou  vyhodnoceny výsledky s tím, že bude popřípadě osloveno další pracoviště, některá z dalších evropských univerzit, která by se mohla společného projektu účastnit.
§	30.10. - 1.11. 2003 se bude konat výjezdní zasedání vedení UK, děkanů fakult, předsedů AS fakult,  VR UK a AS UK v Nymburce, kde budou diskutovány strategické otázky týkající se zejména péče  státu o vysoké školy v ČR a změny situace v Evropě za poslední 3 roky v souvislosti se vstupem ČR do EU. Konkrétním výstupem zasedání by měl být návrh na nový dlouhodobý záměr UK.  Materiály budou rozeslány s cca 10denním předstihem. 
§	Poté rektor  UK vyzval, aby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.,  člen AK seznámil VR s aktuálními informacemi ze zasedání AK ČR.   
Akreditační komise  reagovala na opakované žádosti vysokých škol, které postrádaly přesnější kritéria pro posuzování žádostí o akreditaci pro bakalářské a magisterské studijní programy a pro obory habilitačního řízení  a řízení ke jmenování profesorem. Na výjezdním zasedání ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2003 připravila materiál s názvem Minimální standardy, který bude vystaven na stránkách MŠMT ČR zhruba do 10 dnů a jeho obsahem budou kvantitativní a kvalitativní požadavky, které by měly vysoké školy, které o akreditace žádají, splňovat.
§	Prof. MUDr. Pavel Klener. DrSc. informoval členy VR  o situaci týkající se výzkumných záměrů. Dle sdělení ředitele odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT ČR, Ing. Václava  Hankeho, CSc., budou teprve mezi 20. a 25. 10. 2003 na ministerských stránkách vystaveny podmínky pro vyhlášení nových výzkumných záměrů. 
§	Pokud se týká 6. rámcového programu, bylo v  Evropě  podáno celkem 538 projektů,   vybráno bylo pouze 119 projektů, z nichž  13  je koodinováno jinými zeměmi, ale ČR na projektech participuje. Za ČR podalo návrh 106 týmů  v 76 projektech,  z přijatých projektů, které se dostaly na tzv. hlavní  list bylo přijato  6 projektů z AV ČR, 4 jsou  na rezervním listě, 23 bylo odmítnuto + 4 další, z univerzit jich bylo přijato 7, 6 je na rezervním lístě, 36 bylo odmítnuto. Žádný projekt koordinovaný ČR nebyl navržen na hlavní list s předpokladem financování jako hlavní řešitel.  Nejúspěšnější evropskou zemí bylo Holandsko, Velká Británie a Francie, zatímco úspěšnost  Německa, které podávalo nejvíce  projektů, byla nejnižší. V případě Německa byly investice na přípravu podávaných projektů  800 miliónů EUR, výtěžnost bude asi 1 desetina. Obecně větší  šanci měly projekty, které žádaly větší finanční částky, malé projekty byly zamítnuty ihned. Z kandidátských zemí bylo nejúspěšnější Polsko, Maďarsko, v těsném závěsu za nimi byla Česká republika. V současné době je vyhlašováno  2. kolo, informace budou rozeslány proděkanům pro vědu v nejbližším možném termínu. 

III. Vědeckopedagogické tituly
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  navrhl jako skrutátory prof. PhDr. RNDr. Helenu Haškovcovou, CSc. a prof. Ing. Miroslava Ludwiga, 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:

Návrh děkana  Lékařské  fakulty UK  v  Plzni na jmenování  profesorkou  doc. MUDr. Hany Rosolové,  CSc.,  vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni, pro obor vnitřní nemoci

S osobností uchazečky blíže seznámil členy vědecké rady předseda hodnotící komise, prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. a děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav  Koutenský, CSc. Po vystoupení uchazeče následovala diskuse, ve které uchazečka odpověděla na dotaz prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., prof. MUDr. Jaroslava Masopusta, DrSc., prof. MUDr. Jana Libigera, CSc. a doc. RNDr. Vladimíra Semeckého, CSc..    
 
Usnesení III/2 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 37 kladných hlasů,  0 záporných, 1 neplatný hlas, 1 člen VR nehlasoval. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Hany Rosolové,  CSc.,  vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni, pro obor vnitřní nemoci,  byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.


Návrh děkana  Lékařské  fakulty UK  v  Hradci Králové na jmenování  profesorem  doc. RNDr. Ing. Stanislava Ďoubala,  CSc., vedoucího katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK  a FN v Hradci Králové, pro obor  lékařská biofyzika

Stanovisko hodnotící komise prezentoval její předseda, prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., jeho vystoupení doplnila v  zastoupení děkana doc. MUDr. Věra Hubková, CSc., proděkanka fakulty.  Po svém vystoupení pak uchazeč odpověděl na dotazy prof. PhDr. RNDr. Heleny Haškovcové, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Masopusta, DrSc., prof. RNDr. Zdeňka Pertolda, CSc., prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc. a prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. S kladným stanoviskem k návrhu vystoupil doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.    
 
Usnesení III/3 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 28 kladných hlasů,  3 záporné hlasy a 7 neplatných hlasů, 1 člen VR nehlasoval. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Ing. Stanislava Ďoubala,  CSc., vedoucího katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK  a FN v Hradci Králové, pro obor  lékařská biofyzika  byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

Návrh děkana  Filozofické  fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. PhDr. Tomáše Hlobila, CSc., docenta katedry estetiky FF UK v Praze, pro obor teorie literatury

Se stanoviskem hodnotící komise seznámil podrobněji vědeckou radu její předseda, prof. PhDr. Zdeněk Mathauser, DrSc.,  jeho vystoupení doplnil děkan fakulty prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Po vystoupení uchazeče následovala diskuse, ve které doc. Hlobil odpověděl na dotaz  doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc., prof. PhDr.  Jiřího Krause, DrSc. a prof. ThDr. Petra Pokorného,DrSc.  
 
Usnesení III/4 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 28 kladných hlasů,  4 záporné, 6 neplatných hlasů, 1 člen VR nehlasoval. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. PhDr. Tomáše Hlobila, CSc., docenta katedry estetiky FF UK v Praze, pro obor teorie literatury,byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

v	Návrh děkana  Přírodovědecké fakulty UK  v  Praze na jmenování  profesorem  doc. RNDr.  Ivana Horáčka, CSc., zástupce vedoucího katedry zoologie PřF UK v Praze, pro obor zoologie 

Vystoupení předsedy hodnotící komise prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc. doplnil děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. Následovalo vystoupení uchazeče, který pak odpověděl na dotaz doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc. Své doporučující stanovisko k návrhu prezentoval prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan, doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a prof. ThDr. Petr Pokorný,DrSc.  

 
Usnesení III/5 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 33 kladných hlasů, 2  záporné hlasy, 3 neplatné hlasy,1 člen VR nehlasoval. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., zástupce vedoucího katedry zoologie PřF UK v Praze, pro obor zoologie , 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.  Zdeňka Němečka, DrSc., docenta katedry elektroniky a vakuové fyziky MFF UK v Praze, proděkana fakulty, pro obor fyzika - fyzika plazmatu 

S osobností uchazeče seznámil vědeckou radu  předseda hodnotící komise prof. RNDr.  Vladimír Matolín, DrSc. a proděkan fakulty doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.  Poté vystoupil uchazeč, který pak odpověděl na dotaz  doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., prof. RNDr. Zdeňka Pertolda, CSc. V diskusi daále vystoupil  Ing. Karel Jungwirth, DrSc. 
 
Usnesení III/6 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 38 kladných hlasů, 0  záporných, 0 neplatných hlasů, 1 člen VR nehlasoval. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc., docenta katedry elektroniky a vakuové fyziky MFF UK v Praze, proděkana fakulty, pro obor fyzika - fyzika plazmatu 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.  Jiřího Wiedermanna. DrSc., ředitele Ústavu informatiky AV ČR v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika. 

Blíže s průběhem jmenovacího řízení a osobností uchazeče seznámil VR člen hodnotící komise RNDr. Pavel Pudlák, DrS.  v zastoupení děkana  proděkan fakulty doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.  Poté vystoupil uchazeč, který v diskusi pak odpověděl na dotaz doc. PhDr. Jana Slavíka, CSc., prof. ThDr. Zdeňka Kučery,  doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., prof. RNDr. Jaroslava Pokorného, DrSc. a prof. RNDr. Josefa Štěpána, DrSc. 
 
Usnesení III/7 : 39 přítomných členů  odevzdalo v tajném hlasování 36 kladných hlasů, 1  záporný, 1 neplatný hlas. Vědecká rada UK v Praze  doporučuje, aby návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc., ředitele Ústavu informatiky AV ČR v Praze, pro obor informatika - teoretická informatika, byl předložen prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování prezidentu  republiky.

Po projednání  všech předkládaných návrhů na jmenování profesorem bylo před zahájením  tajného hlasování zasedání vědecké rady prohlášeno za uzavřené. 

IV.   Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum
Návrh Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 
Prof. Hajičová dosáhla díky své vědecké erudici, rozsáhlým znalostem a vědeckému entuziasmu vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů, a to nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Patří k jejím osobním zásluhám, že formální a komputační lingvistika v ČR je dnes jedním ze špičkových oborů, uznávaných doma i ve světě. Mimořádným výsledkem její práce ve vědeckém výzkumu je založení  Centra komputační lingvistiky.

Návrh 1. lékařské fakulty UK v Praze
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 
Prof. Raška patří mezi nejvýraznější osobnosti současné biomedicíny. Jeho vědecké práce z oblasti funkční organizace buněčného jádra, které jsou zaměřeny na integraci základních životních pochodů replikace a oprav DNA, jakož i syntézy a vyzrávání RNA do jaderné architektury, mu přinesly světový ohlas. Návrh na nominaci specificky zahrnuje ucelený blok prací dr. Rašky a spolupracovníků, ve kterých jsou především studovány mediátorové RNA a ribozomální RNA.

Návrh Filozofické fakulty UK v Praze
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 
Prof. Čermák je navrhován fakultou za práci v oblasti obecné lingvistiky a lexikologie. Jeho velkým přínosem v posledních letech je iniciování založení Ústavu Českého národního korpusu, jehož je ředitelem. Pro zajištění projektu Českého národního korpusu získal spolu se svými spolupracovníky několik grantů vč. výzkumného záměru, dále sponzorské dary. Zcela mimořádné jsou i mezinárodní ohlasy na výsledky tohoto ústavu. 

Usnesení IV/8 :Vědecká rada ve veřejném hlasování jednomyslně doporučila, aby    všechny 3 předložené návrhy byly zaslány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Poté  prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. vědeckou radu v zastoupení nepřítomného  rektora UK  ukončil.





Usnesení vědecké rady UK schvaluji.




V Praze dne  15. října  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.


