Zápis ze 14. zasedání kolegia rektora dne 10. března 2014
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. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.- člen kolegia rektora UK
Ing. Josef Kubíček – kvestor UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.
2. Akce v historické budově Karolina
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.
3. Návrh na jmenování nových členů VR UK
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a po úpravách doporučilo postoupit návrh na jmenování nových
členů VR UK ke schválení na AS UK.
4. Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

LF HK
PřF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování
profesorem.

Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D.
JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

2.LF
FaF
Faf
PF
PF

Závěr: Kolegium rektora návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo.
5. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení
(prorektor Gerloch)
Přírodovědecká fakulta:

Antropologie

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh na akreditaci
oboru habilitačního a jmenovacího řízení.
6. Návrh rozdělení prostředků fakultám na podporu uskutečňování mezinárodních studijních
programů
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem rozdělení prostředků fakultám na podporu uskutečňování
mezinárodních studijních programů, doporučuje jej pro informaci přiložit k návrhu Rozpisu státních
neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2014 zasílanému
Akademickému senátu UK a po schválení prostředky fakultám převést.
7. Koncepce podpory komerčně orientovaných aktivit typu proof-of-concept na UK
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora schválilo Koncepci podpory komerčně orientovaných aktivit typu proof-ofconcept na Univerzitě Karlově v Praze, doporučuje tento dokument zveřejnit na webu UK. Dále
doporučuje obrátit se na fakulty a další součásti se žádostí o náměty k přípravě další verze tohoto
materiálu s termínem do 20.4.2014. Současně kolegium rektora doporučuje vypracovat strukturovaný
přehled o výsledcích, výstupech a projektech jednotlivých fakult a dalších součástí; zodpovídá: pror.
Hála, termín: 15.6.2014
8. Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin – návrh kandidátů
(prorektor Gerloch, prof. Volf)
Komise podle Statutu Ceny B. Hrozného za tvůrčí počin doporučila tyto tři návrhy:
1) Lékařská fakulta UK v Plzni - Růžička, Petránková, Beneš, Bolek, Sýkora, Matějovič
Název tvůrčího počinu:
Patent US 8529489 B2: Method to supress blood coagulation in the circuit of the device substituting the
kidney function and apparatus realizing this method
Specifikace tvůrčího počinu:
Patent popisuje inovativní způsob zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním okruhu přístroje nahrazujícího
funkci ledvin. Zatímco všechny ostatní dnes používané způsoby se soustředí na farmakologické ovlivnění
nesrážlivosti krve, tento inovativní způsob využívá fyzikálního ochlazení krve bez nutnosti podávání
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farmak. Patent také popisuje konstrukci přístroje k zajištění nesrážlivosti krve v okruhu.
Možnost realizovat mimotělní eliminační procedury bez potřeby antikoagulancií by mohla být klinicky
velmi významná, včetně komerčního využití patentu. Hypotéza regionálního chlazení krve
v mimotělním byla úspěšně testovaná v experimentálních podmínkách a výsledky byly publikovány
v prestižních odborných periodicích (Intensive Care Medicine 2009 IF 5,168; Nephrology Dialysis
Transplantation 2010 IF 3,306). Práce získaly ocenění za nejlepší odbornou publikaci, udělené Českou
společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2010.

2) Matematicko-fyzikální fakulta UK - Petr Němec, Tomáš Jungwirth a kol.
Název tvůrčího počinu:
Články kolektivu autorů z roku 2013 a související publikace z roku 2012
N. Tesařová, P. Němec, E. Rozkotová, J. Zeman, T. Janda, D. Butkovičová, F. Trojánek, K. Olejník, V.
Novák, P. Malý and T. Jungwirth: Experimental observation of the optical spinorbit torque. Nature
Photonics 7, 492-498 (2013). IF=27,254.
P. Němec, V. Novák, N. Tesařová, E. Rozkotová, H. Reichlová, D. Butkovičková, F. Trojánek, K. Olejník,
P. Malý, R. P. Campion, B.L.Gallagher, Jairo Sinova and T. Jungwirth: The essential role of carefully
optimized synthesis for elucidation intrinsic material properties of (Ga,Mn)As. Nature Communications 4,
1422 (2013). IF=10.015
P. Němec, E. Rozkotová, N. Tesařová, F. Trojánek, E. De Ranieri, K. Olejník, J. Zeman, V. Novák, M.
Cukr, P. Malý, T. Jungwirth: Experimental observation of the optical spin transfer torque, Nature Physics
8, 411-415 (2012). IF=19.352
Specifikace tvůrčího počinu:
Jedná se o publikace v prestižních vědeckých časopisech, které spadají do nově formované oblasti
optospintroniky. Je to obor, jenž kombinuje optiku se spintronikou, která se zabývá vlastním magnetických
momentem elektronu a jeho využitím k záznamu a přenosu informace.
Autorský kolektiv sestává zpracovníků (P. Nemec, F. Trojánek, P. Malý) a doktorandů (N. Tesařová, E.
Rozkotová, D. Butkovičová, T. Janda) MFF UK, z pracovníků (T. Jungwirth, V. Novák, K. Olejník) a
doktorandů (H. Reichlová, J. Zemen) FÚ AV ČR a ze spolupracovníků z University of Nottingham, Velká
Británie (R. P. Campion, B. L. Gallagher) a z Texas A&M University, USA (J. Sinova).
3) Přírodovědecká fakulta UK - David Storch
Název tvůrčího počinu:
Studie „Universal species-area and endemics-area relationships at continental scales“
Specifikace tvůrčího počinu:
Prof. David Storch je v současnosti jedním z nejvlivnějších českých biologů. Působí zejména v oborech
makroekologie a teoretické ekologie a patří mezi nejvýznamnější současné osobnosti světové vědy
v oblasti teorie biodiverzity. Prof. Storch patří nejen ke světové špičce svého oboru, ale zároveň je také
velmi aktivním organizátorem vědecko-výzkumných aktivit i úspěšným VŠ pedagogem. Od roku 2008
působí ve funkci ředitele CTS UK a také přednáší na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty
v pregraduálních studijních oborech „Ekologická a evoluční biologie“ a „Ekologie“. Prof. Storch je také
editorem časopisu Ecology Letters, který je v současnosti zřejmě nejvýznamnějším světovým odborným
periodikem v oboru ekologie.
V rámci české vědy patří prof. Storch také mezi osobnosti, jež opakovaně publikují primární výsledky či
komentáře v respektovaných světových odborných periodicích Nature, Science, American Naturalist či
PNAS. V tomto ohledu tak představuje vzor pro novou generaci českých výzkumníků usilujících o globální
excelenci v přírodovědeckém výzkumu.
Vlastním předmětem návrhu na ocenění Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je studie „Universal
species-area and endemics-area relationships at continental scales“ publikovaná se dvěma spoluautory
v roce 2012 v časopise Nature. Tato publikace s použitím rozsáhlých dat o rozšíření různých skupin
obratlovců poprvé ukázala některé významné univerzální zákonitosti, které nyní umožňují přesněji
predikovat strukturu diverzity i počty endemických druhů, a to i u málo prozkoumaných skupin organismů
či oblastí planety.
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Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin těmto týmům:
Kolektiv LF Plzeň - Za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním
oběhu a související patent přístroje nahrazujícího funkci ledvin.
Kolektiv MFF - Za objevy spadající do oblasti nově formovaného oboru optospintroniky, které
byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.
a doporučuje ceny předat na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina dne 7.4.2014.
9. Husovské oslavy 2015 na Univerzitě Karlově
(prof. Lášek)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí po dopracování přípomínek a kontrole právním odborem RUK
s podpisem Dohody o partnerství a spolupráci a současně vyjadřuje souhlas s konáním mezinárodní
konference o Mistru Janu Husovi (24.-25.9.2015), s uspořádáním výstavy v reprezentačních
prostorách Karolina ( červen 2015 – říjen 2015) a se slavnostním shromážděním akademické obce
v prostorách Velké auly (2.7.2015).
10. Návrh investičního záměru na odkoupení spoluvlastnického podílu objektu CDMS Krystal, José
Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín od Českého vysokého učení technického v Praze
(kvestor Kubíček)
Kvestor Kubíček sdělil, že v souvislosti s vypracováním znaleckých posudků byly formou výzvy
osloveny znalecké ústavy (nikoli jednotliví znalci).
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh investičního záměru na nákup spoluvlastnického podílu
objektu CDMS Krystal č.p. 407, jako součásti pozemku parc.č. 278/4 a pozemku parc.č. 278/5 v k.ú.
Veleslavín, obec Praha, zapsaném na LV č. 322 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, od Českého učení technického v Praze se sídlem
Zikova 1903/4, Praha 6, IČ: 68407700 a doporučuje komplexně zvážit možné využití objektu i se
zřetelem na jeho aktuální technický stav, provést analýzu možného způsobu financování odkupu
spoluvlastnického podílu i rekonstrukce objektu.

11. Investiční záměr na nákup spoluvlastnického podílu objektu č.p. 646, v Černé ulici 9, Praha 2
od Českobratrské církve evangelické
(kvestor Kubíček)
Kvestor Kubíček sdělil, že v souvislosti s vypracováním znaleckých posudků byly formou výzvy
osloveny znalecké ústavy (nikoli jednotliví znalci).
Závěr: Kolegim rektora projednalo návrh investičního záměru na odkup spoluvlastnického podílu 4/5
budovy č.p. 646 v Černé ulici č. 9, Praha 2, jako součásti pozemku parc.č. 879 a pozemku
parc.č. 878/2, obec Praha, k.ú. Nové Město, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú. Nové Město na listu vlastnictví
1314, od Českobratrské církve evangelické, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1 – Nové Město, IČ:
00445223 a doporučuje učinit další kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy.
12. Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO Olomouc,
spol. s r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni, jehož předmětem je
prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání díla do 31.5. 2014
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(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9. 2012
uzavřené mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s r.o., na výstavbu Univerzitního
medicínského centra LF UK v Plzni, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby
a předání díla do 31.5. 2014, a doporučuje jej předložit k projednání Akademickému senátu UK.
13. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 27.2. – 5.3. 2014
Informace o přijetích plánovaných v termínu od 10.3. 2014
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.
14. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v suterénu domů v areálu
Karolina, Celetná ul. č. 20 společnosti HOTEL STYL s r.o. k provozování studentského klubu
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v suterénu domů č.p. 561 na pozemku parc.č. 557, č.p. 562 na pozemku parc.č. 558 a č.p.
563 na pozemku parc.č. 559, k.ú. Staré Město, obec Praha, s vchodem z domu v Celetné ul. č. 20,
Praha 1, společnosti HOTEL STYL s r.o., se sídlem Strojírenská 411/11, Praha 5, PSČ 155 21, IČ:
26150948, k provozování studentského klubu a doporučuje předložit návrh smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání v ul. Celetná č. 20, Praha 1, s obchodní společností HOTEL STYL
s r.o., se sídlem Strojírenská 411/11, Praha 5, PSČ 155 21, IČ: 26150948 k vyjádření Akademickému
senátu UK s tím, že návrhy smlouvy budou upraveny tak, aby při změně podílu ve společnosti
nájemce v důsledku exekuce, mohla UK od smlouvy odstoupit.
15. Sdělení rektora
-

-

-

-

informace ze setkání se slovenským velvyslancem dne 6.3. 2014, příprava podkladů a témat
pro bilatelární jednání vlád ČR a SR; zodpovídá: pror. Štech, termín: 24.3.2014
informace ze setkání s korejským velvyslancem Moon Ha Yongum dne 6. 3.2014, spolupráce
v oblasti biotechnologií, nabídka vyslaného zástupce na UK pro výuku anglického jazyka
a korejštiny
informace k přípravě nadcházejícího období kohezní politiky Evropské unie 2014 – 2020, na
dnešním jednání ze strany MMR zpochybněna absorpční schopnost pražských vysokých škol,
UK znovu dodá všechny podklady
informace o společném setkaní vedení AV ČR a UK dne 6.3. t.r. ve vile Lanna, shoda na
probíraných tématech, domluva na společných aktivitách – mj. na akci „Týden vědy“,
tématem bude vývoj vědy na VŠ od roku 1989
problematika startovacích bytů, nutno provést analýzu skutečné poptávky; zodpovídá: PhDr.
Němcová Tejkalová
jednání na MŠMT ve věci novely zákona o vysokých školách dne 13.3. 2014 ve 13,30hod
informace k ukrajinským žádostem o Stipendium Václava Havla
ELIXÍR - příprava smlouvy; zodpovídá: pror. Konvalinka
informace o stanovisku Asociace děkanů PedF ke vzdělávání učitelů
udělení dr.h.c. prof. Sandbergovi 26.3. 2014 v 10 hod Univerzita Palackého Olomouc, zúčastní
se: pror. Rovná nebo pror. Kovář
CERN – 60. výročí založení, 14.-16.4.2014 – nabídka účasti členům kolegia rektora
pojištění budovy Karolinum, oslovit makléře s výzvou na předložení nabídky, týká se
movitého i nemovitého majetku; zodpovídá: kvestor Kubíček, termín: duben 2014
informace k aktuálním výsledkům hodnocení vědy (RIV) na jednotlivých lékařských fakultách
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-

-

a fakultních nemocnicích
informace z jednání s PhDr. Gavlasem ve věci MISS UK a Majáles
plánované oslavy Univerzity v Krakově dne 10.5.2014, 650. výročí založení (květen 1364),
bude předána zlatá pamětní medaile; zodpovídá: pror. Škrha, kancléř Jelínek, termín: duben
2014
příprava telefonního seznamu pracovníků RUK (+místnosti) a jejich kompetencí; zodpovídá:
kvestor Kubíček, termín: 31.3.2014

16. Sdělení členů kolegia rektora
pror. Gerloch
- jmenování nových profesorů, Velká aula, 21.3.2014 ve 14,00 hod.
- předání pamětních medailí na VR UK dne 27.3.
prof. Volf
- prohlášení Akademické rady AV ČR ve věci GA ČR, UK se připojí, prohlášení bude
zveřejněno na webu UK a rozesláno do médií; zodpovídá: prof. Volf, Mgr. Hájek, termín:
ihned
- připomínky k norským fondům poslány prof. Martáskovi
předseda AS UK PhDr. Nigrin
- možnost stáží pro akademiky z Ukrajiny
pror. Králíčková
- nominace do Rady celoživotního vzdělávání
pror. Royt
- informace k soutěži vysoce kvalitních monografií na UK, i přes pozdní výsledky hodnocení
vědy nebude termín na UK posouván
- informace k bonifikaci společných programů PRVOUK – bude mimořádně řešeno z fondu
rektora
- návrh na vytvoření (systematické využívání) kompletní celouniverzitní databáze školitelů
doktorských studijních programů od ak. roku 2014/15; zodpovídá: pror. Royt, kancléř Jelínek

pror. Konvalinka
- informace k juniorským grantům a mobilitě, diskuze o potencionálním znevýhodnění žen

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se bude konat dne 24. března 2014 ve 13 hodin.
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