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Zápis z 24. zasedání kolegia rektora dne 2. května 2017 

 

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 

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

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluvena: 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen 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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 
 
Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. PharmDr. Tomáš Š i m ů n e k, Ph.D.   FaF 
Doc. Mgr. Viktor Č e r n ý, Dr.     PřF 
 
Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na jmenování profesorem projednalo a doporučilo je 

postoupit na VR UK. 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Martin M a g n e r, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Petr P e i c h l, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Štěpán V e s e l ý, PhD., med.    2. LF 
PharmDr. Radek K u č e r a, Ph.D. (druhé kolegium)  LF PL 
RNDr. Petr J e ř á b e k, Ph.D.     PřF 
RNDr. Daniel N i ž ň a n s k ý, Dr.    PřF 
JUDr. Monika F o r e j t o v á, Ph.D.    PF 
 

Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo rektorovi 

ke jmenování návrhy na jmenování docentem s výjimkou navrženého pana PharmDr. Radka Kučery, 

Ph.D., kde doporučilo vyžádat další doplňující vysvětlení ze strany LF Plzeň. 
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4. Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor 

(prorektor Gerloch) 

 
Prof. RNDr. Ivan L u k e š, CSc.     PřF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrh na jmenování 
emeritním profesorem. 
 

5. Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 
Prof. Vladimír Krátký, BSc., M.D., FRCSC, DABO  1. LF 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrh na jmenování 
hostujícím profesorem. 
 

6. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením medailí UK a to: 

Prof. Otto Lesch – stříbrná medaile, termín předání: 9.7. 2017  

Prof. Israel Pecht- zlatá medaile, termín předání: 28.6. 2017 

Prof. Helmut K. Seitz – stříbrná medaile, termín předání: 9.7. 2017 

Prof. David N. Weisstub – zlatá medaile, termín předání: 9.7. 2017 

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – historická medaile, termín předání: červnová VR UK 

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – zlatá medaile, termín předání: červnová VR UK 

a dále navrhuje udělit předsedovi EK, J.C.Junckerovi - zlatou medaili, termín předání 8.6.2017 

 

7. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016 

(prorektor Kovář, kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje členům KR a zodpovědným osobám provést revizi textové i 

tabulkové části dle připomínek a finální texty zaslat  k rukám Mgr. Hájka do 9.5. do 9,00 hod, dále KR 

ukládá materiál předložit k opětovnému projednání na KR dne 15.5.2017. 

 

8. Návrh kandidátů UK na tři členy předsednictva TA ČR 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje na členy Výzkumné rady TA ČR nominovat tyto kandidáty v 

pořadí: Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., Prof. PharmDr. Alexandr 

Hrabálek, CSc. 

 

9. Souhrnný přehled úspěšnosti vysokých škol v ČR a jednotlivých fakult Univerzity Karlovy v 

rámci tzv. "čtyřvýzvy" OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci na vědomí a doporučuje předložit členům RKR 

dne 22.5. 2017. 
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10. Informace o navrhované podmínce pro možnost realizace projektů v rámci indikativní výzvy OP 

VVV zaměřené na Celoživotní vzdělávání na VŠ 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci na vědomí a navrhuje odpovědět na dopis č.j. 

MSMT-28367/2016-8 v tom smyslu, že Univerzita Karlova není schopna realizovat projekty 

Celoživotního vzdělávání v režimu financování de minimis a žádá Řídicí orgán OP VVV o hledání 

jiných řešení, jak tuto výzvu realizovat. 

 

11. Návrh nového investičního programu 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: KR doporučuje dopracovat předložený přehled minulých a plánovaných stavebně-investičních 

projektů VŠ dle požadavků MŠMT a dále ho finalizovat na jednání rektora s paní kvestorkou a pror. 

Hálou dne 10.5. 2017 

 

 

12. Sdělení rektora 

- info z dnešní slavnostního otevření ČVUT CIIRC 

- info z oslav Majálesu na UK dne 1.5.2017 za účasti paní ministryně Valachové  

- info ze zasedání hodnotitelského týmu mezinárodního hodnocení UK zde na RUK v minulém týdnu 

- k plánované návštěvě paní ministryně MŠMT dne 23.5. na UK (10,00 TK, v 11,00 setkání s vedením 

UK v Malé aule Karolina, ve 12,00 setkání se studenty v Modré posluchárně) 

- avízo návštěvy singapurského velvyslance 24.5.2017 

- avízo zasedání monitorovacího výboru OP VVV dne 11.5. 2017 na MŠMT 

- ve věci nákupu hlasovacího zařízení, zodp. paní kvestorka 

- ve věci sladění oborových rejstříků napříč různými klasifikacemi pro potřeby akreditací a hodnocení 

vědeckých výsledků na UK, zodp. pror. Konvalinka 

- info z jednání s ředitelem ÚJOP ohledně objektů zámek Zahrádky, přípravy nové smlouvy s Centrum 

Krystal a využití objektu Hostivař (spolu s KaM) a ohledně budoucího využití objektu Dobruška 

- avízo jednání k institucionálnímu financování vědy předsedkyně AV ČR a rektora UK s 

místopředsedou vlády P. Bělobrádkem dne 10.5. 2017 

- KR rozhodlo ucházet se o hostování Coimbra Group General Assembly v roce 2020 na UK, zodp. 

pror. Rovná 

- ve věci zpravodajů GA UK, zasedání Grantové rady dne 25.5. v 9,00 

- diskuze nad etikou vědecké práce ve společensko-vědní oblasti, ustavení pracovní skupiny ve složení: 

pror. Rovná, pror. Royt, Dr. Fontana, Dr. Kvačková, Mgr. Jiroudková, Ing. Papírník termín výstupu 

6/2017 

- k data protection managment, zodp. p. kancléř 

- k podnětu k zvýšení studentské mobility, zodp. pror. Rovná 

- k návrhu Memoranda o spolupráci UK a Arcibiskupství pražského, na příštím KR bude projednáno ve 

formě materiálu 

- avízo návštěvy delegace její výsosti Dr. Mony na UK, přijetí proběhne 16.5. pror. Škrhou ve 14,00 

- avízo přednášky Fundraising v USA aneb Vhled do americké velkorysosti 26.5., zodp. Mgr. Sláma 

CPPT 

- k setkání zástupců ČKR s kolumbijskou delegací dne 19.6. v Karolinu 

- avízo konference na téma Odvahou k úspěchu aneb konec českého komplexu dne 17.5. od 17,00, 

zástup za pana rektora paní pror. Rovná 

- avízo tiskové konference (9.5.2017 v 10,00 hod) a vernisáže výstavy (9.5.2017 v 18,00 hod) „Člověk 

v náhradách aneb technika slouží medicíně“ v prostorách NTM 

- avízo přednášky prof. Jeffreyho D. Sachse „Cíle udržitelného rozvoje: Výzva pro střední Evropu“ dne 

27.5. ve Vlasteneckém sále Karolina, za účasti paní pror. Wildové či pana rektora 
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13. Sdělení členů kolegia  

 

prorektor Royt 

- k přípravě dokumentu týkající se autorských práv 

- k hodnocení monografií, bude předloženo na KR 

 

prorektorka Wildová 

- avízo II. návštěvy mezinárodního hodnotitelského týmu ve dnech 30.5. – 2.6.2017 na UK, členové KR  

byli seznámeni s plánovaným programem týkající se této návštěvy 

 

 kvestorka Oliveriusová 

- info ohledně objektu Celetná 13 a objektu Celetná 20 – zveřejněn Soutěž o návrh, termín podání 

návrhů do 16.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v úterý 9. května 2017 v 11,00 ve Vlasteckém sále Karolina 

  

 


