
Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 15. září 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 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka 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 
 MUDr. Josef Fontana – 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 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluveni: 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  –  člen kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.  –  člen kolegia rektora 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. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 
      (prorektor Gerloch) 
 
  Návrhy na jmenování profesorem 
 
  Doc. MUDr. David Kužel, CSc.    1.LF 
  Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.    MFF 
 

Závěr: Kolegium  rektora  projednalo a doporučilo k předložení VR UK návrhy na jmenování 
profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem 
 
MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.     2.LF 
MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.   3.LF 
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.    3.LF 
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.    PřF 
RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.     PřF 
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.    FF 
PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.   FTVS 
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Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem s výjimkou návrhu 
na jmenování MUDr. Froňka, Ph.D., který kolegium rektora po projednání doporučuje předložit 
Vědecké radě UK, včetně komplexního spisu; rektor UK se s doporučením ztotožnil. 
 

4. Návrh na jmenování hostujícím profesorem 
 (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. Richard W. Bohannon    FTVS 
 

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

 
5. Zpráva o realizaci zavádění elektronické evidence doktorského studia na fakultách UK 
  (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora  bere zprávu na vědomí s tím, že je nezbytně nutné zpracovat postup aktivní 
realizace celého procesu.  

  
6. Studijní programy typu joint degree/multi degree a Cotutelle na Univerzitě Karlov ě v Praze 
      (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu na vědomí s tím, že je nutné neodkladně zvážit 
a případně do 22.9.2014 připravit návrh legislativní úpravy, dále připravit návrh promítnutí dané 
problematiky do akreditačních procedur, připravit návrh opatření rektora podle čl. 19 odst. 4 
Studijního a zkušebního řádu UK - termín: listopad 2014 a konečně připravit návrh manuálu 
k postupu a otázkám souvisejícím s přípravou a uskutečňováním mezinárodních studijních programů 
na UK.  

 
7. Zpráva o předpokládaném čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2014 v rámci 

programového financování 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných 
vysokých škol 

 (prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium  rektora  bere na vědomí předpokládané čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 
2014 v rámci programového financování 133 210. 
   

8. Návrhy organizačních řádů dalších součástí UK  –  CTS, CPPT 
 (kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora  souhlasí s návrhem organizačních řádů CTS a CPPT a doporučuje tyto 
návrhy předložit Akademickému senátu UK ke schválení. 

 
9. Sdělení rektora 

- informace k dopisu P. Kučery, který se týká veřejné debaty „Kam kráčíš, Karlíne“ 
- jednání s ředitelem  Ing. Macounem o investičním plánu KaM 
- informace k dopisům pro pamětníky z roku 1939 
- informace o novém složení RVVI 
- informace o dopisu českého velvyslance v Turecku, JE Václava Hubingera v souvislosti 

s upozorněním UK na podvodnou prezentaci poškozující dobré jméno UK, KR doporučuje 
zvážit otištění placené inzerce v tureckých novinách a informovat oficiálně turecké 
ministerstvo školství, zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová, pror. Kovář, Mgr. Hájek 

- informace o Mezinárodním sympoziu o dětských zlomeninách dne 18.9.2014 
- Cena Wernera von Siemense, bude projednána na KR dne 10.11. 2014 
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- informace k benefitům klubu Alumni UK 
- informace k zvažovanému postupu ve věci rekonstrukce objektu Zahrádky 
- informace k postupu ve věci Pražské výzvy OP VAVPI, bude vydáná společná TZ ke všem 

11 projektům UK 
- informace k rekonstrukci objektu jídelny v Kamzíkově ulici 
- Historická komise UK vytváří varianty zveřejnění desek sponzorů v prostorách Karolina 
- informace k dopisu Universität Konstanz v souvislosti s výročím M. J. Husa, zodpovídá: 

děkan Lášek 
- vytvoření pracovní skupiny k OP VVV: rektor Zima, pror. Hála, kvestorka Oliveriusová, 

MUDr. Prášil,  Ing. Bělonožník, dr. Břízová + ekonom +právník 
- diskuse k připravovanému 2. kolu soutěže UNCE – do cca poloviny října připravit předběžný 

návrh harmonogramu, podmínek a financování; zodpovídá pror. Konvalinka, kancléř Jelínek,  
kvestorka Oliveriusová 

- na kolegium rektora 22.9.2014 předložit materiály, jejichž projednání je neodkladné (AS UK) 
 
10. Sdělení členů kolegia rektora 
 
kancléř Jelínek 

- informace k postupu přípravy ohledně případné pobočky FaF HK na Krétě 
- informace z jednání Správní rady UK dne 10.9. 2014 
- problematika studijních programů a oborů v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách 

 
pror. Rovná 

- informace k zvažované revizi členství Univerzity Karlovy v některých mezinárodních 
sdruženích 

 
pror. Škrha 

- informace o konferenci dne 15.9. 2014 za účasti 30 kanadských univerzit 
 

pror. Gerloch 
- informace ze setkání s předsedou Senátu ČR dne 14.9. 2014 

 
pror. Štech 

- informace z přijetí zástupců Tecnológico de Monterrey – Mexiko dne 15.9. 2014 
 
pror. Hála 

- informace ohledně budoucího způsobu ochrany duševního vlastnictví v Evropě 
 
pror. Králíčková 

- informace o proběhlém přezkumném řízení k přijímacímu řízení, celková zpráva bude 
předložena k projednání v kolegiu rektora a v rozšířeném kolegiu rektora v listopadu 2014 

 
pror. Konvalinka 

- Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
 
pror. Royt 

- informace o stavu depozitáře v Lešanech 
- k návrhům na Cenu Jaroslava Jirsy 

        
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 22. září  2014 


