
Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 11. 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 
 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – 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 
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

Omluveni:  
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK 

            PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora 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. Návrh na udělení pamětních medailí UK 
      (prorektor Gerloch) 

 
Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy projednalo a souhlasí s udělením: 
 
- zlaté pamětní medaile UK prof. PhDr. Janu Bouzkovi, DrSc.  
- zlaté pamětní medaile UK prof. Mamdouhovi El-Damatymu, ministru památek Egypta 
- zlaté pamětní medaile UK Dr. Zahimu Hawassovi, bývalému ministru památek Egypta 
- stříbrné pamětní medaile UK  PhDr. Jiřině Šiklové, CSc. 
- stříbrné pamětní medaile UK doc. PhDr. Ladislavu Benyovszkému 
  

4. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2015 
 (proektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh po diskuzi schvaluje a současně doporučuje návrh doplnit 
příslušnou komisi o zástupce oboru matematika. 

       
5. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 23.4.2015 

(prorektor Škrha) 
 

 Závěr: Kolegium rektora  předložené výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze 
 dne 23.4.2015 schvaluje a souhlasí s rozdělením finančních prostředků. 
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6. Vyhodnocení Institucionálního plánu UK pro rok 2014 
      (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s vyhodnocením Institucionálního plánu UK pro rok 2014 
a doporučuje jeho předložení k vyjádření SR UK. 

 
7. Možnosti rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků Vysokoškolská 

didaktika  
(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí s tím, že bude následně předložen na 
RKR dne 25.5.2015. 

 
8. Juniorská univerzita na UK  
     (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh na vědomí a po zapracování připomínek bude materiál znovu 
předložen k projednání do KR v měsíci červnu 2015. 

 
9. Návrh struktury Centra pro e-learning na UK 
     (prorektor Kovář) 
 

Závěr: Návrh bude z časových důvodů projednán bude na KR dne 18. 5. 2015. 
 
10. Zvážení alternativ budoucího vývoje ve věci centrálního univerzitního archivu na základě 

zpracované studie proveditelnosti  
 (prorektor Hála a kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál po diskuzi na vědomí a doporučuje variantu 
umístění Archivu UK v Motole. Kolegium rektora ukládá oslovit v této věci 2. LF, následně ČVUT 
ohledně příslušných pozemků a poté začít připravovat příslušný investiční záměr a projekt. 

 
11. Informace o odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti při  výkonu funkce 
 (kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci na vědomí. 
 
 

12. Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy FaF HK 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a doporučuje jej předložit k vyjádření AS UK ve smyslu č. 7 
odst. 2 Pravidel pro správu majetku UK.  

 
13. Návrh na akce Klubu Alumni UK do konce roku 2015 
      (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh akcí  na vědomí a schvaluje jej. 
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14. Sdělení rektora 
 

- informace ke kauze nejmenování tří profesorů (doc. Jiřího Fajta, doc. Ivana Ošťádala za UK a 
doc. Jana Eichlera z VŠE), prohlášení rektora ze dne 7.5.2015, další postup 

- informace ke Koordinační radě doktorského studia v biomedicině 
- avízo zrušení zahraniční cesty ve 21. týdnu 2015 
- informace o doručené žádosti Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 6.5.2015 týkající se  FSV, 

zodpovídá kancléř Jelínek   
- informace ke kauze Kirchner  
- informace z jednání se zástupcem MŠMT ČR pověřeným nám. Ing. R. Rinnem, ředitelem Odboru 

koordinace a řízení operačních programů  
- inaugurace rektora a děkanů fakult Slezské univerzity v Opavě dne 26.5. 2015 účast: prorektor 

Gerloch 
- setkání s představiteli Honk Kong University dne 13.5.2015, účast: pror. Škrha, rektor Zima, pror. 

Konvalinka 
- avízo návštěvy polské ministryně školství paní Leny Kolarsek-Bobiňské a polské velvyslankyně 

Grazyny Bernatowicz dne 15.5. v 11,15  hod v Karolinu 
- informace k anglické verzi webu UK, nutno provést revizi stávajících textů,  aktualizovat 
- slavnostní koncert PedF UK v Rudolfinu dne 11. 5.2015 ke 100. výročí narození Jana Hanuše  
- informace o doručeném dopise z Akreditační komise MŠMT ČR ve věci „Etnologie na FF UK“  
- avízo pietního aktu dne 14.5. v 11,30 hod. PF UK věnované studentům fakulty popraveným 

v politických procesech v letech 1949-1950 
- avízo Ceny A. Lustiga dne 14.5.2015, rezidence primátora hl.m. Prahy 
- společná vzpomínková akce s Dominikem kardinálem Dukou OP k výročí narození Karla IV. dne 

14.5.2015 v 15 hod, položení věnce s nápisem „V úctě svému zakladateli„ v katedrále  sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě 

- pozvání na tradiční pražské NAVALIS dne 15.5.2015 Dominikem kardinálem Dukou OP 
- návrh pamětní medaile O. Španiela k výročí upálení Mistra J. Husa, zodpovídá: děkan Lášek 
- monitorovací výbory, OP VVV komise, termín: 22.5. v 9,00  hod. 
- avízo předání Ceny Jaroslava Jandy za dlouholetou aktivní činnost v oblasti bezpečnostní a 

obranné politiky  Dr. Miloši Balabánovi dne 27.5.2015 
- avízo účasti na slavnostním otevření rodného domu Mistra Jana Husa v Husinci dne 30.5.2015 
- projednávání novely zákona o vysokých školách bude v Poslanecké sněmovně zahájeno dne 11.6. 

v 10,00 hod 
 
 
15.  Sdělení členů kolegia rektora 
  
    prorektor Royt 

- příprava oslav výročí Karla IV. 
- informace k akci „archiv Lešetice“ 

 
    prorektor Hála 

- informace k aktuálnímu stavu projektu MEPHARED v Hradci Králové  
 
    prorektor Konvalinka 

- IPN Metodika, zpráva z jednání 
 
 
 
 

 



 4 

Prorektorka Rovná 
- HORIZON 2020, zpráva z jednání dne 5.5.2015 s vládním zmocněncem pro evropský výzkum 

prof. Ivanem Wilhelmem 
- prezentace UK v Paříži dne 12.5.2015 

 
      prorektor Škrha 

- informace z mezinárodního Evropského kongresu o obezitě (ECO 2015) dne 6.5.2015 a předání 
stříbrné medaile UK prof. N. Scopinarovi za celoživotní přínos na poli bariatricko-metabolické 
chirurgie při příležitosti jeho 70. narozenin  

 
 prorektor Kovář 

- zpráva z panelové diskuzi „Odvážná Evropa? Odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost 
v dnešní Evropě“, která se konala dne 5. května 2015 v rámci 4. ročníku Ceny A. Lustiga ve 
Vlasteneckém sále Karolina 

- avízo termínů kulatých stolů UK: 26.5.  (Konec  2.světové války), 23.6. (Mistr     Jan Hus), vždy 
od 17.00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina 

 
  
16. Dlouhodobý záměr UK – upravená verze, vypořádání připomínek 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiály rozeslat fakultám, AS UK, VR UK a SR UK jako 
podklady pro jednání 25. a 26.5. 2015.  

 
 
17.  Různé 
 
prorektor Konvalinka 
-    základní principy pilotního projektu vnitřního hodnocení UK na FSV a MFF 
     Závěr: Předložený materiál bude projednán na příštím KR  
 
 
 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 18. května 2015 od 11.30 hod. 


