Návrh na členy Akreditační komise pro první funkční období:
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Vysokoškolské studium absolvoval v roce 1967 na Lékařské fakultě hygienické Univerzity
Karlovy v Praze. Po promoci se věnoval gynekologicko-porodnické praxi, od roku 1990 jako
přednosta příslušné kliniky 3. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady. V roce 1987 se stal kandidátem věd a v roce 1990 docentem pro obor gynekologie a
porodnictví. Odborně se věnuje problematice onkologické gynekologie se zvláštním zaměřením
na nové metody operační léčby a na screening v oblasti karcinomu děložního hrdla. Byl řešitelem
a spoluřešitelem řady grantů, publikuje v oblasti gynekologické onkologie. Zúčastnil se tvorby
a dalšího rozvoje nového kurikula studia lékařství – problémově orientovaného integrovaného
studia. Zabývá se rovněž problematikou lékařské etiky. Je členem řady odborných společností a
grémií. V letech 2003 – 2010 zastával funkci děkana 3. lékařské fakulty UK v Praze.
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Vystudoval obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UJEP v Brně (1972), kandidátem věd se
stal 1985 na školícím pracovišti Národní galerie v Praze, v roce 1995 se habilitoval s prací
věnující se sbírkám holandského a vlámského výtvarného umění a profesorem byl jmenován
v roce 2001 pro obor Dějiny umění. Prof. Slavíček se dlouhodobě věnuje dějinám výtvarného
umění. Od roku 1974 do roku 1994 působil v Národní galerii v Praze, od roku 1994 působí na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde vede Seminář dějin umění. Svou výzkumnou
činnost soustředí na dějiny umění raného novověku (16. - 19. století), zejména nizozemského
a středoevropského malířství 17. a 18. století, dějiny sběratelství, uměleckého mecenátu a vkusu
v českých zemích a ve střední Evropě v 17. až 20. století, prameny k dějinám umění
a znalectví a uměleckohistorickou muzeologii. Je autorem 8 monografií a monografických
katalogů, podílel se na 16 monografiích, nebo monografických katalozích, je rovněž autorem cca
100 vědeckých a odborných publikací v domácích a zahraničních odborných časopisech. Je
rovněž řešitelem řady výzkumných grantů a členem odborných grémií a rad. Dlouhodobě působil
v pracovní skupině Akreditační komise pro umění a uměnovědy.
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., M.A.
Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky
V roce 1985 absolvoval obor ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické
v Praze. V 90. letech působil v USA, kde získal titul M.A. v oboru ekonomie na University of
Toledo a Ph.D. na University of Houston (1996). V roce 1999 se habilitoval a v roce 2004 byl
jmenován profesorem pro obor ekonomie. Od roku 1996 je vědeckým pracovníkem
Národohospodářského ústavu AV ČR a od roku 2004 pracovníkem Centra pro ekonomický
výzkum a doktorská studia (CERGE) UK v Praze. Odborně se zabývá především
makroekonomickými otázkami. Na svém kontě má autorství či spoluautorství řady publikací,
včetně publikací v zahraničních impaktovaných časopisech. Působí rovněž jako člen mnoha
odborných grémií a orgánů.

návrh na členy Akreditační komise pro druhé funkční období:
prof. RNDr. František Sehnal, CSc.
Biologické centrum Akademie věd České republiky
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně v letech 1955 až 1960. V letech 1962 až 1966 byl
aspirantem Entomologického ústavu ČSAV, kde získal hodnost CSc. Poté byl na dvouleté stáži
ve Western Reserve University v USA, stát Ohio. Od roku 1968 působí v Entomologickém
ústavu a Biologickém centru AV ČR v Praze a v Českých Budějovicích. Opakovaně působil jako
hostující profesor na Kalifornské univerzitě v Irvine. V období 1995 až 2003 byl ředitelem výše
zmíněného ústavu. Je autorem nebo spoluautorem více než 180 původních vědeckých prací
v mezinárodních časopisech, asi 100 přednášek na vědeckých konferencích a je spoluautorem 19
patentů. V databázi ICI Web of Science je uvedeno celkem 166 citovaných jeho prací s celkovým
počtem citací 1667. Podílí se na výuce buněčné a vývojové biologie na Přírodovědecké fakultě
JU v Českých Budějovicích, včetně výuky v doktorských studijních programech, kde je rovněž
členem příslušné oborové rady. Je členem řady mezinárodních odborných společností a je rovněž
nositelem několika mezinárodních ocenění, jako např. Japanese Government Award for Foreign
Specialists nebo Honorary Scientist v Rural Development Administration v Korei. V Akreditační
komisi předsedá pracovní skupině pro biologii a ekologii.
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Škoda auto, a.s.
V roce 1980 absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu VŠZ v Praze a v roce 1992 Filozofickou
fakultu UK Praha v oboru Psychologie. V roce 1985 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru
odvětvová a průřezová ekonomika a v roce 1993 se habilitoval v oboru řízení v agrokomplexu na
Provozně-ekonomické fakultě. V letech 1980 až 1993 působil na zmíněné fakultě, kde se
odborně orientoval na problematiku řízení podniku, management, personální management a
psychologii řízení. V letech 1990 až 1992 byl na této fakultě proděkanem. V roce 1993 pracoval
jako vedoucí útvaru vzdělávání Severočeských vodovodů a kanalizací na GŘ Teplice, od roku
1994 působí ve Škoda Auto v oblasti personalistiky a vzdělávání. Od roku 1997 je vedoucím
Škoda Auto Coaching, tj. útvaru zabývajícího se vzděláváním zaměstnanců firmy. Podílel se na
řešení řady odborných grantů a aktivně se zúčastnil celkem 23 odborných konferencí, vč.
zahraničních, s orientací na personalistiku a vzdělávání dospělých. V Akreditační komisi působí
v pracovních skupinách pro technické obory a pro ekonomii.
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
V roce 1961 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zde v roce
1966 získal titul RNDr., v roce 1967 vědeckou hodnost kandidáta věd a v roce 1989 doktora věd.
V roce 1990 byl jmenován docentem na základě habilitační práce „Detektory záření na bázi II-VI
sloučenin“ a v roce 1995 byl jmenován profesorem. Odborně je zaměřen na problematiku
technologie polovodičů a optoelektroniky. Publikoval více než 90 původních vědeckých prací,
z toho 60 v zahraničních časopisech. V databázi ICI Web of Science je uvedeno celkem 290
citací. Absolvoval rovněž řadu dlouhodobých zahraničních stáží a přednáškové pobyty, jako
např. v Linci, Cambridge, New-Port (USA). Je členem řady vědeckých společností, jako např.
European Material Research Society. Je předsedou pracovní skupiny Akreditační komise pro
fyziku od roku 2000.
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návrh na předsedkyni Akreditační komise a členku pro druhé funkční období:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 získala
vědeckou hodnost kandidátky věd, habilitovala se na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce
1994, profesorkou v oboru politologie se stala v roce 2003 rovněž na Vysoké škole ekonomické
v Praze, kde působí od roku 1993, nyní jako vedoucí Katedry politologie. V letech 1981-1990
pracovala v Orientálním ústavu ČSAV v Praze, v letech 1990-1992 v Ústavu státu a práva ČSAV
v Praze. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989, jednak odborně a
teoreticky – zejména její publikace (ve spoluautorství J. Kunce) „O přechodech k demokracii“
přinesla zcela nový teoretický vklad do ustavujícího se vědního oboru, jednak editorsky, kdy od
roku 1994 byla výkonnou redaktorkou a od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická
revue. Je členkou řady odborných grémií a rad. Vyučuje v angličtině, podílí se na kurzech
organizovaných Collegiem Hieronymi Pragensi pro studenty špičkových amerických univerzit. Je
autorkou monografie, spoluautorkou několika dalších monografií a učebních textů. Publikovala
v pěti jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština, holandština) v odborných
recenzovaných časopisech. Výrazně rozvíjí spolupráci se zahraničím (působila např. jako
viceprezidentka Mezinárodní politologické asociace). Rovněž se podílela na několika
mezinárodních grantech a projektech, např. v letech 1995 až 2000 byla hlavní koordinátorkou pro
ČR projektu East European Constitutionalism Projekt Americké rady vědeckých společností.
Členkou Akreditační komise je od září roku 2004, v září 2006 byla jmenována předsedkyní
Akreditační komise. Zároveň vede pracovní skupinu Akreditační komise pro sociální vědy.
návrh na místopředsedu Akreditační komise:
prof. Ing. Jan Roda, CSc.
Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
V roce 1970 ukončil studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, v roce 1974
obhájil disertační práci na téma “Interakce koordinačních sloučenin Rh s peroxidy a vybranými
polymery” na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, v roce 1990 byl jmenován docentem
makromolekulární chemie a technologie makromolekulárních látek a v roce 1999 profesorem
v oboru Makromolekulární chemie. Je autorem či spoluautorem 65 původních recenzovaných
článků, více než 110 přednášek na konferencích, krátkých sdělení a posterů a 10 patentů a
spoluautorem řady výzkumných zpráv. Spolupracuje s průmyslovými podniky v České republice
i v zahraničí (DSM Research, Elkamet GmbH, Atofina-Total). Vědecky je zaměřen hlavně na
aniontovou polymeraci laktamů - zpočátku na polymeraci 2-pyrrolidonu, později na aniontovou
polymeraci kaprolaktamu. Od roku 1994 zastával funkci proděkana Fakulty chemické
technologie VŠCHT v Praze a od roku 2000 děkana zmíněné fakulty. Je členem řady odborných
rad, komisí a grémií. Prof. Jan Roda působí v Akreditační komisi v prvním funkčním období od
roku 2006 a předsedá pracovní skupině pro chemii.
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