
Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne  16. února 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 
 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. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor  UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 
 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 

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

 
Omluven:  

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor 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 docentem – 2. LF, FaF, PřF a FF UK 
      (prorektor Gerloch) 
 
  Ing. Karel Kotaška, Ph.D.     2. LF 
  PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.    FaF 
  PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.   FaF 
  RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.    PřF 
  Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat.,DSc.   PřF 
  PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.    FF 
  PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.    FF 
 
  Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
 
4. Projekt KREDO na Univerzit ě Karlov ě: souhrnná zpráva za období 01/2014 až 02/2015 
 (prorektor Štech) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje – po zapracování 
připomínek – postoupit jej jako výstup Ministerstvu školství.  
  

5. Návrh na změnu Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci 
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      (prorektor Gerloch) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí, účinnost od 1.5.2015. 
 

6. Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 
(prorektor Gerloch) 

 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo a souhlasí s předloženým materiálem, účinnost od 1.5.2015. 
 
7. Parametry výběrového řízení na poradenské firmy pro H2020 
 (prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a po diskuzi doporučuje předložit dopracované podklady 
pro výběrové řízení do konce března. 

 
8. Společná konference Coimbra Group, UNICA a EUROPAEUM k oslavám 700 let od narození 

Karla IV. v roce 2016 
(prorektorka Rovná) 

   
Závěr:  Kolegium  rektora  bere  informace  na vědomí  s tím, že další verze tohoto dokumentu bude 
předložená do konce března. 

 
9. Aktivity Univerzity Karlovy v LERU 

(prorektorka Rovná) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schvaluje předložený materiál. 
 
10. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 11.12. 2015 do 11.2. 2015 
      Informace o přijetích plánovaných v termínu od 16.2. 2015 
 (prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
11. Podklad pro Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy 2016-2020: priority 
      (pan rektor) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora  bere  předložený materiál po diskuzi na vědomí, dohodnuté změny budou 
zapracovány. Další podklady zašlou členové kolegia v souladu se schváleným harmonogramem  do 
23.2., v období 27.2.-3.3. proběhnou jednání v jednotlivých tématických skupinách. 

 
 
12. Sdělení rektora 
  

- informace o jednání Monitorovacího výboru Kampus Albertov dne 13.2. 2015 
- informace o potvrzení účasti předsedy Senátu PČR p. Milana Štěcha na slavnostním 

shromáždění u příležitosti výročí upálení M. Jana Husa dne 2.7. 2015 ve 13,00 hod. 
- informace o inauguraci rektora Univerzity Komenského v Bratislavě dne 26.2. 2015, účast: 

pror. Royt 
- informace o projektu MEPHARED II 
- informace o návrhu memoranda o spolupráci s ČS 
- aktuální informace k poplatkům a k revizi vnitřních předpisů budou předloženy na KR dne 

2.3. 2015, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová, kancléř Jelínek 
- informace k rozpočtu na vědu, zodpovídá: prorektor Konvalinka 
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- informace z jednání Legislativní Rady vlády o návrhu novely zákona o vysokých školách 
- informace k hodnocení vědy, jednání s CERGE, zodpovídá: pror. Králíčková, pror. 

Konvalinka 
- zasedání komise  Oslavy Karla IV. účast za UK: pror. Royt 
- termíny zasedání AS UK v letním semestru AR 2014/15:   27.3., 15.5., 26.6. 
- informace o děkovném dopisu Českého svazu bojovníků za svobodu 
- informace o jednání s europoslancem Svobodou a představiteli města Karlovy Vary dne 16.2. 

2015 
- informace k Scival, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- informace k návrhu zákona o rozpočtové zodpovědnosti, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 
- informace ke specializačnímu vzdělávání lékařů 
- informace ke komisím, zodpovídá: Dr. Němcová Tejkalová 
- informace k centrům START, zodpovídá: pror. Konvalinka 

 
13. Sdělení členů kolegia rektora 
 
prorektorka Rovná 
 -  příprava akce DEN  CŽV a DEN ALUMNI dne 11.4.2015 
 
prorektor Gerloch 
            -  informace o došlých návrzích na jmenování profesorem 
 
prorektor Štech 
            -  informace z Evropské konference vzdělávání v matematice 
 
prorektor Hála 

-   informace z jednání na MŠMT, příprava OP VaVPI dne 12.2. 2015 
 
prof. Volf 

- informace z jednání pražských prorektorů pro vědu 
 

PhDr. Tejkalová Němcová 
            -   informace k financování Centru sportovních aktivit zdravotně postižených studentů 
 
prorektorka Králíčková 

- žádost a prodloužení pokladních hodin na RUK, zodpovídá: Ing. Oliveriusová 
 

prorektor Konvalinka 
- informace k návrhu nového zákona o podpoře vědy a výzkumu 

 

prorektor Royt 
- informace k projektu na podporu aplikovaného výzkumu v kultuře 
- prezentace architektonických návrhů na bustu Ernesta Macha 

 

prorektor Kovář 
- informace k proběhlému kulatému stolu ALAN TURING 
- jednání se Sanofi 
- finalizace newsletteru UK  
- příprava druhého čísla časopisu FORUM 
- finalizace průzkumu atraktivity tištěného časopisu iFORUM mezi čtenáři 

 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 2. března 2015. 


