
Zápis ze 31. zasedání rektora dne 29. června 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. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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 
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 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  
 

Omluveni:  
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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 profesorem a návrhy na jmenování docentem 
      (prorektor Gerloch) 
 (projednávání tohoto bodu se neúčastnila pror. Doc. Králíčková) 
 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.            1.LF  
Doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.         3.LF  
Doc MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.   LF PL 
Doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.           MFF 
Doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.  FF 

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

 
 

Návrhy na jmenování docentem : 
 

MUDr. Hana Malíková, Ph.D.   1.LF  
MUDr. Jan Laczó, Ph.D.                       2.LF  
Mgr. Lukáš Ackermann, Ph.D.             PřF 
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RNDr. David Honys, Ph.D.                   PřF 
RNDr. Jan Malínský, Ph.D.                   PřF 

 RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.             PřF 
 RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.            PedF 
 PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.   PedF 
 Mgr. Martin Hájek, Ph.D.                     FSV 
 Jan Dušek, Ph.D.                                   ETF  
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování  návrhy na jmenování 
docentem, vyjma návrhů RNDr. Jana Malínského, Ph.D. a RNDr. Miroslava Vosátky, CSc.,  
kde bude vyžádáno upřesnění pedagogické činnosti dotyčných a jejich vztahu k UK a dále 
vyjma návrhu RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D. z PedF, kde bude vyžádáno vyjádření 
k nesplnění kritéria – počet citací. 

 
4. Návrhy na jmenování emeritním profesorem 
 (prorektor Gerloch) 
 

Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.               PřF 
 

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

 
5. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem 
     (prorektor Gerloch) 
 
 Prof. Paul Edward Mozdziak, Ph.D.       1.LF 
 Prof. Roberto Vettor, M.D.                     LF PL 
 Doc. Gema Marigó Areta                       FF 
 Prof. Boris Norman, DrSc.                     FF 
 

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

 
6. Návrh na udělení pamětních medailí UK 
      (prorektor Gerloch) 
 

- doc. RNDr. Pavlu Fialovi, CSc., za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK 
v Plzni 

- doc MUDr. Antonínu Zichovi, CSc. za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru 
zubního lékařství 

- prof. MUDr,. Janu Filipovskému, CSc. za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oblasti 
preventivní kardiologie a v léčbě hypertenzní nemoci 

- prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oblasti 
cévní chirurgie a v oblasti terapie jaterních nádorů 

 
Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy na udělení pamětních medailí UK projednalo a bere 
se souhlasem na vědomí udělení zlaté pamětní medaile UK doc. RNDr. Pavlu Fialovi, CSc., za 
jeho mimořádné zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK v Plzni, stříbrné pamětní medaile UK 
doc. MUDr. Antonínu Zichovi, CSc. za jeho zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru zubního 
lékařství, dále stříbrné pamětní medaile prof. MUDr,. Janu Filipovskému, CSc. za jeho zásluhy 
o rozvoj lékařských věd v oblasti preventivní kardiologie a v léčbě hypertenzní nemoci a rovněž 
udělení stříbrné pamětní medaile prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., za jeho zásluhy o 
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rozvoj lékařských věd v oblasti cévní chirurgie a v oblasti terapie jaterních nádorů s tím, že 
ocenění budou předána dne 25. září 2015 při příležitosti oslav 70. výročí založení Lékařské 
fakulty UK v Plzni. 

 
7. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího  řízení 
          (prorektor Gerloch) 
 
 - Anatomie, histologie a embryologie   3.LF 
 - Evangelická teologie                            ETF 
 

Závěr: Kolegium rektora předložené návrhy projednalo a doporučilo k předložení VR UK, 
návrh oboru Anatomie, histologie a embryologie bude na zářijové jednání VR UK předložen 
spolu s aktualizací informací o personálním zabezpečení oboru. 

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

a) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
programu Historické vědy se studijním oborem Etnologie (Bc/P/3+NMgr/P/2 – 
jednooborové a dvouoborové studium) 

b) FF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Historické vědy se studijním oborem Historie – české dějiny v evropském kontextu 
(P/2/PhDr. – jednooborové a dvouoborové studium) 

c) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Politologie se 
studijním oborem Politologie a rozšíření akreditace navazujícího magisterského 
studijního programu Politologie o studijní obor Politologie (Bc/P/3 + NMgr/P/2 – 
jednooborové a dvouoborové studium) 
 

     Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy postoupit k dalšímu řízení MŠMT ČR. 
 

9. Návrh žádosti o prodloužení akreditace – PřF UK 
      (prorektor Royt) 
 

PřF UK – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie bez 
studijního oboru (P/K/4/AJ) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy postoupit k dalšímu řízení MŠMT ČR. 
 
10. Průběžná zpráva o přípravě metodiky joint degree (akreditace a realizace studijních 

programů meziuniverzitního studia typu joint degree a multiple degree) 
      (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu na vědomí s tím, že zpráva bude 
aktualizována a opětovně předložena na přelomu září a října t.r. 

 
11. Šablony  rozhodnutí vydávaných v přezkumném řízení – poplatky spojené se studiem 
      (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí s tím, že budou zapracovány 
vznesené připomínky.  
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12. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro ak.r. 2015/2016  - návrh 

struktury  
      (prorektorka  Králíčková) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu se souhlasem na vědomí. 
 
13. Strategická partnerství UK  
      (prorektor Škrha) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí. 

 
14. CEFRES – zapojení UK do aktivit platformy 
             (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh se souhlasem na vědomí. 
 
15. Fyzická přístupnost areálu UK (průběžná zpráva) 
      (PhDr. Němcová Tejkalová) 
            

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu s připomínkou na vědomí. 
  
16. Návrh novelizace Opatření rektora o inventarizaci majetku a závazků 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere návrh novelizace opatření rektora č. 23/2004 se souhlasem na 
vědomí. 
 

17. Sdělení rektora 
 

- informace  z jednání s MŠMT ČR 
- informace k novele zákona o vysokých školách  
- informace ke kauze nejmenování tří profesorů, výměna písemné korespondence 

s premiérem Sobotkou v této věci 
- informace z jednání na Pražském hradě dne 18.6.2015 ve věci oslav 700. výročí narození 

Karla IV. 
- informace k novele zákona č. 95/2004 Sb. 
- avízo 7. zasedání pracovní skupiny pro přípravu strategie UK na nové programovací období 

v rámci strukturálních fondů EU pro roky 2014-2020 dne 2.7.2015 
- informace o účasti na bohoslužbě v Betlémské kapli v Praze dne 6.7.2015 při příležitosti 

600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa 
- informace ve věci personálních záležitostí na FTVS UK 
- informace k podnětům a záležitostem dr. Kirchnera, D. Bareše, dr.  Cihelkové a Doc. 

Urbana  
- informace k podpisu memoranda „Kampus Dejvice“ v NTK dne 17.6.2015  
- informace k přípravě účasti UK na EXPO MILAN 2015 dne 11.7.2015 
- informace o přijetí lotyšského velvyslance A. Sarkanise a slavnostním předání faksimilie 

atlasu TERRA MARIANA  dne 29.6.2015 v Karolinu 
- avízo účasti na oslavách výročí 600 let lékařské fakulty Univerzity Lipsko dne 10.7.2015 
- slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina dne 2.7.2015 u příležitosti 600. výročí 

tragického upálení Mistra Jana Husa 
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- avízo přijetí církevních hodnostářů v rámci „Husovských slavností 2015“ na UK dne 
5.7.2015 

- avízo jednání ve věci CDMS Krystal, objekt Petrská a Voršilská dne 13.7.2015 
- informace k účasti členů VR UK na zasedáních VR UK, oslovení příslušných členů 
- informace o udělení zlaté pamětní medaile UK prof. RNDr. Jaromíru Růžičkovi, Ph.D. dne 

6.7.2015  
- informace k Memorandu o spolupráci mezi UK a Hlavním městem Prahou, do 30.6.2015 

zaslat návrhy doplnění či připomínek k textu k rukám pana rektora a pror. Kováře 
- termíny zasedání KR v letním období: 13.7. a 10.8.2015 
 

18. Sdělení členů kolegia rektora 
 
 kancléř Jelínek 

- informace k revizi vnitřních předpisů UK (stav k 25.6.) 
  
 prorektorka Rovná 

- informace ke grantu, které získalo Evropské centrum UK  
- informace k přípravě programu 9.-11.11.2015, „Den v Bruselu“ s tím, že budou osloveny 

fakulty s dotazem na participaci na této akci, jednání s  Katolickou univerzitou v Lovani, 
podpis smlouvy proběhne dne 9.11. 

- zpráva o podpisu MEMORANDUM OF UNDERSTANDING mezi  
UK a Leiden University  

- návrh na zástupce UK ve workings groups-Coimbra Group - Employability: PhDr. Mgr. 
Julie Grúzová, Latin America: Mgr. Pavla Rypáčková, M.A., Cooperation in Education: 
Radka Muchová, Research Support Officers: Mgr. Adéla Jiroudková, RNDr. Helena 
Vačková, E-learning: Dr. Feberová 
Závěr: Kolegium rektora bere předložené návrhy zastoupení UK v pracovních skupinách 
Coimbra Group se souhlasem na vědomí. 

 
      prorektor Škrha 

- informace z přijetí delegace vedenou prof. Ruppem při příležitosti 35. výročí spolupráce 
mezi UK a Uni Hamburg dne 22.6.2015  

- slavnostní udělení pamětních medailí UK egyptskému ministrovi pro památky panu 
Mandouhu al-Damatymu a emeritnímu ministrovi pro památky panu Zahi Hawassovi za 
přítomnosti ministra kultury D. Hermana  

- informace ke Stipendiu Václava Havla  
- informace o krocích ve věci spolufinancování 5. asijské konference  v roce 2016 
 

      prorektor Gerloch 
- zastoupení pana rektora na inauguraci rektora dne 22.10.2015 Trnavské Univerzity 

      prorektor Hála 
- informace k vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy na roky 2016-2018  
- informace o jednání ve věci víceúčelové haly BIOS v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
 
prorektor Štech 
- návrh žádosti o prodloužení  platnosti akreditace bakalářského studijního programu 

Mezinárodní teritoriální studia se studijními obory Mezinárodní teritoriální studia (prezenční 
forma) a Teritorální studia (kombinovaná forma) - FSV UK 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrhy postoupit k dalšímu řízení MŠMT  
 

     PhDr. Němcová Tejkalová 
- informace o možnosti  rozvoje zaměstnaneckých benefitů 
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- informace k podpisu Memoranda o spolupráci s Národním muzeem v Praze 
- informace o přestěhování laboratoře CAROLINA z MFF UK v rámci centralizace služeb 

IPSC pro studenty se speciálními potřebami 
 

 prorektorka Králíčková 
- termín přezkumného řízení LF UK v Plzni dne 19.8.2015 ve 13 hodin,  zástup:  pror. Gerloch  

 
     člen kolegia Lášek 

- informace k přípravám Husovských slavností 
- informace k inauguraci děkanky HTF UK ThDr. Kamily Veverkové, Th.D. dne 30.6.2015 ve 

14 h,  Vlastenecký sál Karolina 
 
 prorektor Kovář 

- pietní shromáždění k uctění obětí komunistického režimu dne 26. června t.r. na čestném 
pohřebišti politických vězňů II. odboje v areálu hřbitova v Praze-Ďáblicích,  

- informace o nabídce prodeje publikací pro děti v rámci Husovských oslav dne 6.7.2015 na 
UK, Závěr: Kolegium rektora bere informaci o prodeji knih pro děti se souhlasem na vědomí.  

 
 prorektor Royt 

- informace k postupu příprav rektorského semináře a setkání asociací univerzit, příprava oslav 
700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 

- zpráva o zastoupení pana rektora na akcích dne 27.6.2015, při příležitosti 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa v Batelově na slavnostním odhalení pamětní desky Petra z Mladoňovic a  
na pietním shromáždění k uctění památky obětí komunismu v Praze na Újezdě 

- zpráva z jednání komise ve věci restaurace „U Supa“ 
- informace z udělení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014  a vernisáže 1. 

etapy nové výstavy o Josefu Hlávkovi a ČAVU dne 22.6. 2015 v Lužanech u Přeštic,  
pořádané v rámci 125. výročí založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění 

- informace k NAKI, podáno za UK 36 projektů v hodnotě 170 milionů Kč, do 2.kola 
postoupilo 26 projektů 

- informace k novému autorskému zákonu, připomínky k 1.7., problematika  OPEN ACCESS 
- informace k žádosti doc. PhDr. I. Čornejové, CSc. ze dne 29.5.2015 o záštitu rektora ve věci 

pořádání 7. kongresu Společnosti pro dějiny věd a techniky ve dnech 22.-24.9.2015  a návrh 
vydání plakety při této příležitosti k 300. výročí narození Josepha Steplinga (29.6.1716), 
významného vědce a představitele pražské univerzity 
Závěr: Kolegium rektora bere předloženou žádost  na vědomí, doporučuje udělit záštitu 
rektora UK a prezentovat unikátní památky z původního matematického muzea 
z Klementina, vydání navrhované plakety KR nedoporučuje 

 
 prorektor Konvalinka 

- informace k profilovým oborům UK, materiál bude přeložen do anglického jazyka a překlad 
bude zaslán fakultám ke korektuře  

- informace k TÝDNU VĚDY 
- nominace na Cenu Česká hlava, Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na 

vědomí, s nominací prof. PhDr. Martina Hilského, CSc. a prof. RNDr. Bedřicha Moldana, 
Dr.h.c. souhlasí a doporučuje ke dni 30.6. 2015 zaslat oba návrhy. 

 
 

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 13. července  2015 ve 13,30 hod.  


