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Prezident republiky jmenoval nové profesory
Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident Václav Klaus 8. prosince 2010 nové profesory.
Jmenovací dekrety převzalo v pražském Karolinu i deset docentů Univerzity Karlovy. Slavnostnímu aktu předcházelo
setkání rektora UK Václava Hampla s budoucími profesory v reprezentačních prostorách Karolina.
O profesuru se může ucházet člověk, který už má docentský titul a prokáže odpovídající kvalifikaci. Po posouzeni těchto
požadavků jej pětičlenná odborná komise dále navrhuje vědecké radě univerzity. V uměleckých oborech může vědecká
rada uchazeči také prominout požadavek vysokoškolského vzdělání.
Jmenovací dekrety převzali:
  doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
pro obor neurologie, 1. lékařská fakulta
  doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
pro obor psychiatrie, Lékařská fakulta v Hradci Králové
  doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
pro obor humánní a veterinární farmakologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci, Lékařská fakulta v Plzni
  doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
pro obor pomocné vědy historické, Filozofická fakulta
  doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci, Lékařská fakulta v Hradci Králové
  doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci, Lékařská fakulta v Hradci Králové
  doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
pro obor pediatrie, 2. lékařská fakulta
  doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
pro obor pediatrie, Lékařská fakulta v Plzni
  doc. Mgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.
pro obor ekonomické teorie, Fakulta sociálních věd
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Slavnostnímu aktu předávání jmenovacích dekretů předcházelo setkání rektora
UK Václava Hampla s budoucími profesory, které se uskutečnilo v reprezentačních

prostorách Karolina. Během neformálního rozhovoru se přítomní páni a přítomné dámy
rektorovi UK krátce představili a zapojili se do diskuze o problematice současné vědy.

  Fotografie ze setkání
(Lucie Kettnerová)
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