
Univerzita Karlova v Praze 
 

Zápis ze 7. zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty 
konaného dne 8. června 2005 

 
(akademický rok 2004/2005) 

 
PŘÍTOMNI 
členové vědecké rady 

prof. RNDr. J. Bednář, CSc.  prof. Ing. B. Melichar, DrSc. 
prof. RNDr. J. Bičák, DrSc. Ing. V. Nekvasil, DrSc. 
prof. PhDr. E. Hajičová, DrSc. prof. RNDr. I. Netuka, DrSc.  
prof. ing. M. Havlíček, DrSc.  doc. RNDr. J. Plášek, CSc. 
prof. RNDr. P. Höschl, DrSc.  prof. RNDr. J. Pokorný, CSc. 
prof. RNDr. M. Hušková, DrSc.  prof. RNDr. A. Pultr, DrSc. 
prof. RNDr. J. Chýla, DrSc. prof. RNDr. V. Sechovský, DrSc.  
prof. Ing. M. Ilavský, DrSc. prof. RNDr. K. Segeth, CSc.  
ing. K. Jungwirth, DrSc. prof. RNDr. L. Skála, DrSc. 
prof. RNDr. J. Lukeš, DrSc.  prof. RNDr. J. Štěpán, DrSc.  
prof. RNDr. M. Mareš, DrSc.   

 
čestní členové vědecké rady 

prof. RNDr. V. Červený, DrSc. prof. RNDr. M. Suk, DrSc.  
 
přizvaní hosté (na část jednání) 

RNDr. Jan Šílený, CSc. doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. 
 
 
OMLUVENI 
členové vědecké rady 

prof. RNDr. L. Bican, DrSc. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.  
prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc.  

 
čestní členové vědecké rady 

prof. RNDr. V. Dupač, DrSc. prof. RNDr. L. Procházka, DrSc. 
prof. RNDr. O. Kowalski, DrSc. prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc 
prof. RNDr. J. Kurzweil, DrSc. prof. RNDr. P. Vopěnka, DrSc. 
prof. RNDr. I. Marek, DrSc.   

 
 
 
 
I. SCHVÁLENÍ ZÁPISU A SDĚLENÍ DĚKANA 
 

1. Schválení zápisu 
Vědecká rada schválila zápis ze zasedání konaného dne 4. května 2005.  
Rovněž schválila program zasedání.   

 
2. Sdělení děkana 

a) Akademický senát MFF UK zvolil na svém zasedání dne 18. května 2005 
kandidátem na funkci děkana fakulty na období 2005 – 2008 prof. RNDr. Zdeňka 
Němečka, DrSc. 

b) Akademický senát Univerzity Karlovy zvolil na svém zasedání dne 3. června t.r. do 
funkce svého předsedy prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. 
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II. ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 
 

1. Řízení ke jmenování profesorem 
 

Doc. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. 
obor geofyzika 

 
Hodnotící komise, schválená vědeckou radou a jmenovaná děkanem MFF, pracovala 

v následujícím složení: předseda – prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (Matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze), členové – prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc. 
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. RNDr. Peter Moczo, 
DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě), 
doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, Praha) a RNDr. Jan Šílený, 
CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR). Zahájení řízení bylo podpořeno jedenácti 
doporučujícími stanovisky od domácích i zahraničních odborníků. Jejich kopie na 
zasedání kolovaly. Hodnotící komise posoudila kvalifikaci uchazeče a jednomyslně se 
usnesla navrhnout jmenování docenta Zahradníka profesorem. Podrobné stanovisko 
hodnotící komise měli členové vědecké rady ve svých materiálech, předem dostali také 
odborný životopis uchazeče zpracovaný předsedou hodnotící komise prof. Janem 
Bednářem. Na zasedání kolovaly k nahlédnutí doklady kandidáta, vyžadované ke 
jmenovacímu řízení (životopis, přehled pedagogické činnosti, seznam dlouhodobých 
zahraničních pobytů, seznam publikací  a citační ohlas; dále ukázky prací). 

Přednáška docenta Zahradníka nesla název ”Seismologie na MFF ve světle 
evropských projektů”. 

Po vyslechnutí excelentní přednášky se vědecká rada věnovala diskusi. Vystoupili v ní 
prof. M. Ilavský, Ing. K. Jungwirth, doc. P. Harmanec a prof. J. Bičák. Všechny jejich 
odborné dotazy uchazeč zasvěceně a se zaujetím zodpověděl. Předseda hodnotící komise 
prof. J. Bednář shrnul práci komise několika slovy, neboť podle jeho mínění není v tomto 
případě nutné obšírně referovat, natolik je návrh jednoznačný. Podtrhl dokonalou 
vyváženost pedagogické, vědecké i ostatní činnosti kandidáta. Bývá obvyklé, aby se na 
tomto místě k návrhu vyjádřil vedoucí katedry. Protože doc. Zahradník sám zastává 
funkci vedoucího Katedry geofyziky, považuje prof. J. Bednář, působící již  35 let 
v blízkosti jmenovaného pracoviště, za nutné vyjádřit svůj letitý obdiv k obrovskému 
pedagogickému nasazení kol. Zahradníka, k jeho individuální péči o studenty. Za stejně 
obdivuhodné pokládá úsilí J. Zahradníka v oblasti seismologie při budování seismických 
sítí v Řecku, stejně jako observatoře na Matematicko-fyzikální fakultě – na Karlově. 
Pochvalná slova předsedy hodnotící komise doplnil člen komise prof. V. Červený. Uvedl, 
že existují pracovníci, kteří mají vynikající výsledky ve vědě, nebo jsou výborní učitelé, 
nebo schopní organizátoři, doc. J. Zahradník však ve své osobě spojuje všechny tyto 
přednosti. Jeho mamutí organizační práce na seismických stanicích, zapojení do projektů 
Evropské unie apod. jsou skutečně obdivuhodné. Při tom všem je Jiří Zahradník 
neobyčejně skromný člověk, vynikající i svými lidskými vlastnostmi.  

Následovala neveřejná část zasedání, ukončená hlasováním. Skrutátory pro tajné 
hlasování byli prof. E. Hajičová a prof. V. Sechovský.  Z celkového počtu 24 členů 
vědecké rady bylo na zasedání přítomno 21 členů a ti odevzdali 21 kladných hlasů, žádný 
hlas záporný, žádný hlas neplatný.   

Vědecká rada se tak usnesla na návrhu, aby doc. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. byl 
jmenován profesorem pro obor geofyzika.  
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2. Návrh na složení habilitačních komisí  
 

Vědecká rada veřejným hlasováním jednomyslně schválila následující dva návrhy: 
a) návrh na ustavení habilitační komise pro jmenování Ing. Petra Tůmy, Dr. docentem 

pro obor informatika – softwarové inženýrství: 
 

předseda:  prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno  
členové: prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., ÚI AV ČR Praha 
  prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT Praha 
  prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., FAV ZČU Plzeň 
  doc. RNDr. Pavol J. Voda, CSc., FMFI UK Bratislava 

 
b) návrh na ustavení habilitační komise pro jmenování Mgr. Petra Knoblocha, Dr. 

docentem pro obor matematika – přibližné a numerické metody: 
 

předseda: prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc., SF ČVUT Praha 
členové: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MFF UK Praha 
  prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc., MFF UK Praha 
  doc. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc., ÚI AV ČR Praha 
  doc. RNDr. Petr Přikryl, CSc., MÚ AV ČR Praha. 

 
 
 
III. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

1. Magisterské studium 
 

Vědecká rada veřejným hlasováním jednomyslně schválila návrh ředitele 
Astronomického ústavu UK doc. RNDr. P. Harmance, DrSc., aby RNDr. Ladislav Šubr, 
Ph.D. byl jmenován členem komise pro státní závěrečné zkoušky z astronomie 
a astrofyziky. (Opis návrhu byl členům VR rozeslán e-mailem, studijní proděkan prof. J. 
Anděl návrh doporučil.)   

 
2. Doktorské studium 

 
a) Vědecká rada veřejným hlasováním jednomyslně schválila návrh na jmenování 

RNDr. Františka Mráze, CSc. školitelem p. Pavla Jiroutka (obor i1 - Teoretická 
informatika). Písemný návrh dostali členové vědecké rady předem, studijní 
proděkan prof. J. Anděl jej doporučil ke kladnému projednání  

 
b) Vědecká rada veřejným hlasováním jednomyslně schválila návrh doc. RNDr. J. 

Pantoflíčka, CSc., předsedy RDSO f6 – Kvantová optika a optoelektronika, na 
složení společné česko-francouzské komise pro obhajobu Mgr. Tomáše 
Ostatnického (návrh dostali členové VR písemně předem, studijní proděkan prof. J. 
Anděl jej doporučil). Složení komise je následující: 

 
předseda: prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc.  
členové: Dr. Jean Yves Bigot 
  Dr. Thierry Amand 
  Dr. Pierre Gilliot 
  Pavel Lipavský, CSc. 
  RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. 
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c) Vědecká rada vzala na vědomí informace o obhájených doktorských pracích. 
Týkaly se celkem  sedmi doktorandů. Byli to tito kolegové a kolegyně:  
- RNDr. Miroslav Beláň 
- RNDr. Kamil Brádler 
- RNDr. Alena Henclová 
- Mgr. Pavel Kříž 
- Mgr. David Pavlica 
- Yuriy Pihosh 
- Mgr. Jan Polívka.  
 

Ve všech případech vyústily obhajoby disertačních prací v jejich hodnocení komisí  
”prospěl”, a to jednomyslně.  

   
 
IV. RŮZNÉ 
 

1. Návrh na ustanovení vedoucího Katedry didaktiky matematiky 
 

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Katedry didaktiky matematiky bylo 
vypsáno dne 19. dubna 2005. Komise, ustavená pro toto výběrové řízení, jejímž 
předsedou byl proděkan prof. RNDr. V. Souček, DrSc., navrhla obsadit toto místo doc. 
RNDr. Jindřichem Bečvářem, CSc., v současné době pracovníkem Matematického ústavu 
Univerzity Karlovy na MFF, a to s účinností od 1. července 2005 na dobu čtyř let. Po 
projednání ve vedení fakulty předložil děkan tento návrh vědecké radě k vyjádření. 
Podrobné materiály byly na zasedání k nahlédnutí. 

Vědecká rada se veřejným hlasováním k přednesenému návrhu vyjádřila jednomyslně 
kladně.  

 
2. Děkan předložil vědecké radě souhrnný dokument “Řízení ke zvýšení vědecké 

a pedagogické kvalifikace na MFF v letech 1990 – 2005” a krátce jej komentoval. 
Připomněl, že po obě svá tříletá funkční období zasedala vědecká rady vždy 
pětadvacetkrát. V prvním období (1999 – 2002) projednala 37 habilitací a 18 návrhů na 
jmenování profesorem, ve druhém období (2002 – 2005) se zabývala 44 habilitacemi 
a 17 návrhy na jmenování profesorem, celkem tedy bylo v uplynulých šesti letech během 
padesáti zasedání projednáno 81 habilitací a 35 návrhů na jmenování profesorem.  
Děkan upřímně poděkoval všem členům vědecké rady za jejich činnost, vyjádřil potěšení 
ze spolupráce s nimi a z možnosti pravidelně se setkávat s tak noblesními kolegyněmi 
a kolegy.  Svůj dík vyslovil také administrativním pracovnicím, zajišťujícím zasedání 
vědecké rady – pí Janě Formánkové, Tereze Pávkové a PhDr. Mileně Stiborové, CSc.  
Na děkanova slova navázala prof. E. Hajičová. Uplynulá zasedání vědecké rady vnímala 
jako činorodá a efektivní, být členkou vědecké rady pro ni bylo ctí i radostí zároveň. Svůj 
závěrečný dík adresovala děkanovi fakulty. 

 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 
 
 


