
Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 25. května 2015 
 
Přítomni: 
 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 
 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

Omluveni:  
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

                
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 

 
 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrhy na jmenování  docentem 
      (prorektor Gerloch) 
 

MUDr. Petr Bouček, Ph.D.   2.LF UK 
MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.   2.LF UK  
RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.    MFF UK 
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.    MFF UK 
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.   FSV UK 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem, a to  s účinností 
od 1. 6. 2015. 

 
4. Návrhy na jmenování  hostujícím profesorem 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. Dr. Zelalem Temesgen, M.D.   LF HK 
 Prof. Tamotsu Takahashi, PhD.                PřF UK 
 Prof. Ralph Young     FSV UK 
 Apl. Prof. Dr. Volker Zimmermann   FSV UK 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím profesorem. 
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5. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení – 2.LF, LF Plzeň, FSV UK 
(prorektor Gerloch) 
2. LF UK: Ortopedie  
 
LF Plzeň: Zobrazovací metody v lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci 
 
FSV UK: Ekonomické teorie 
 
Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK dne 18.6.2015 
návrhy na akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení. 

 
6. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FF UK 
      (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního 
programu FF UK studijní obor Psychologie FF UK Psychologie (P/3 – jednooborové studium) 
postoupit MŠMT ČR.  

 
7. Zpráva o nabídce cizojazyčných programů na UK a realizaci projektu Study in Prague 
      (prorektorka Králíčková) 
      

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí a doporučuje ji 
k předložení na RKR. 

 
8. Zpráva o plánované koordinaci projektu Horizont 2020 se zaměřením na podporu výzkumných 

organizací v implementaci plánů genderové rovnosti 
       (prorektorka Rovná) 
 
     Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkami na vědomí. 
 
9.  Strategická partnerství UK a jejích fakult 
     (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Návrh bude z časových důvodů projednán bude na KR dne 1. 6. 2015. 
 

10. Zpráva o činnosti Univerzitních výzkumných center za rok 2014 
    (prorektor Konvalinka) 
     

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu na vědomí a doporučuje ji předložit na červnové 
zasedání VR UK 

 
11. Návrh režimu provozu univerzitního muzea HISTORIE UK  
 (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh režimu provozu univerzitního muzea na vědomí 
a schvaluje jej včetně výše vstupného a slev, s tím, že po dohodě bude pro školní výpravy 
v doprovodu vyučujícího vstup zdarma. 
 

12. Sdělení rektora 
 

- informace ke kauze nejmenování tří profesorů,  informace o budoucím jednání s prezidentem ČR 
Ing. M. Zemanem dne 28.5.2015 v 16 hodin ve shora uvedené věci 

- informace z jednání s ministrem zdravotnictví Dr. S. Němečkem k zákonu č. 95/2004 Sb. 
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- avízo schůzky s poslancem Jiřím Miholou k novele vysokoškolského zákona 
- informace z jednání s primátorkou hl.m. Prahy Mgr. A. Krnáčovou 
- informace k projednávání Dlouhodobého záměru UK na období 2016-2020, po zapracování 

připomínek předložit na červnové zasedání AS UK a VR UK  
- informace o první výzvě OP VVV, podpora excelentních výzkumných týmů 
- informace k úspěšnosti UK v čerpání  financí z Evropských  
- informace z 27. schůze PSP ze dne 20.5.2015 – novela zákona o vysokých školách 
- informace k OP VaVpI, dofinancování projektů, týká se LF Plzeň, LF HK, FaF HK, BIOCEV  
- avízo přijetí delegace ze společnosti Max Planck Gesellschaft dne 27.5.2015 
- slavnostní otevření vzdělávacího centra ESERO (European Space Education Resource Office) dne 

1.6.2015, Karolinum 
- avízo veřejného vystoupení C. Malströmové, evropské komisařky pro obchod dne 5.6.2015 

v 15.30 h v Modré posluchárně na téma Transatlantické obchodní a investiční partnerství 
- avízo vystoupení generálního tajemníka Rady Evropy T. Jaglanda dne 5.6.2015 v 9 h, 

Vlastenecký sál Karolina 
- informace o setkání s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Bělobrádkem 

dne 28.5. 2015 
- informace k principům vnitřního hodnocení  
- informace k problematice poplatků za další studium, vydáno opatření rektora, příprava 

statutárního řešení  
- informace k problematice oborů „etnologie“ a „čeština pro cizince“ 
- konference ke 125. výročí založení AV ČR dne 27.5.2015, účast: pror. Rovná 
- informace k jednání ve věci víceúčelové haly BIOS v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
- informace k webovým stránkám UK v AJ 
- Fulbrightova nadace – možnost vzdělávání v USA prostřednictvím mezivládní organizace pro 

vzdělávací výměny 
- avízo účasti na slavnostním otevření rodného domu Mistra Jana Husa v Husinci dne 30.5.2015  
- avízo zasedání ČKR dne 4.6.2015 v Přerově 
- na jednání KR dne 1.6. předložit progress reporty k přípravě a organizaci oslav Mistra Jana Husa 

(zodpovídá: děkan Lášek), oslav 700. výročí narození Karla IV. (zodpovídá: pror. Royt) 
- nutné provést revizi trvajících úkolů, včetně termínů plnění, úkol pro všechny členy KR, termín: 

zasedání KR 1.6. 
- informace k přípravě akce „Týden vědy“ ve spolupráci s AV ČR  

 
 
13.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
 prorektorka Rovná 

- zpráva z prezentace UK v Paříži dne 12.5. 2015 
- informace k  HORIZONT 2020 
- „Zahradní slavnost UK“ dne 2.6.2015, informace ze setkání zástupců ALUMNI v rámci příprav 

akce 
- informace k akci COIMBRA GROUP 

 
      prorektor Škrha 

- zpráva ze služební cesty v Malajsii 
- informace k 5. asijské konferenci  plánované v Praze ve dnech 4.-8.4.2016 za předpokládané 

účasti cca 100 rektorů z asijské i evropské sekce, jednání  s MZV ČR o spolupodílu na 
financování, příprava dopisu ministrovi školství v souvislosti se zajištěním financování akce, 
zodpovídá: pror. Škrha, termín 28.5.2015 

 
     PhDr. Němcová Tejkalová 

- předpokládaný termín otevření kavárny U Rotleva v Kamzíkově ulici:  začátek června 2015 
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 prorektorka Králíčková 

- informace k plánované propagaci UK v Brazílii 
- konference EAIE v Glasgow v termínu 14.-18.9.2015, účast zástupců UK 

 
 prorektor Konvalinka 

- OP Vzdělání pro konkurenceschopnost  - jednání dne 11.6.2015 
- materiál „Základní principy pilotního projektu vnitřního hodnocení UK na FSV a MFF UK“ 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál s připomínkami na vědomí a doporučuje jej 
dopracovat a projednání s panem rektorem předložit na červnové zasedání VR UK. 

 
 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 1. června 2015 ve 13 hod 
 


