Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 5. června 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluvena:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Přemysl J i r u š k a, Ph.D.
Doc. MUDr. Zbyněk S t r a ň á k, CSc.
Doc. Mgr. Jakub Č í ž e k, Ph.D.
Doc. RNDr. Pavel K r t o u š, Ph.D.
Doc. JUDr. Zdeněk K ü h n, Ph.D.

2. LF
3. LF
MFF
MFF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Pavel S t u d e n ý, Ph.D.
MUDr. Josef B e š í k, Ph.D.
MUDr. Zdeněk V o j t ě c h, Ph.D.
MUDr. Radim B r á t, Ph.D.
MUDr. Jan B r u t h a n s, CSc.
RNDr. Günther K l e t e t s c h k a, Ph.D.
Dr. phil. Rudolf K u č e r a, Ph.D.
JUDr. Aleš R o z e h n a l, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jakub G r y g a r, Ph.D. (druhé kolegium)

1. LF
2. LF
3. LF
LF HK
LF PL
PřF
FSV
PF
FHS
1

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
4.

Hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Dr. med. Stefan R a m m e l t, PhD.
Prof. Ehud K a p l a n, Ph.D.

1. LF
PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím profesorem.
5.

Doktor honoris causa
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa:
Prof. Dr. med. Thomas R u z i c k a, Dr.h.c.
3. LF
Prof. DPhil. Salim Y u s u f
3. LF
Prof. Rolf – Dieter H e u e r, Ph.D.
MFF
Prof. Joseph W a n g, DSc., Dr.h.c.
PřF
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK čtyři návrhy na udělení čestné
vědecké hodnosti doktora honoris causa.

6.

Prominutí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrh na prominutí jmenování docentem:
Prof. Ing. Pavel K o č o v s k ý, DSc.

PřF

Závěr: Kolegium projednalo návrh na prominutí jmenování docentem jako předpoklad pro zahájení
řízení ke jmenování profesorem, doporučuje doplnit o dokumenty za zahraničních univerzit a dále
doporučuje k projednání na VR UK.
7.

Elektronizace protokolů o státní závěrečné zkoušce (SZZ), o státní doktorské zkoušce (SDZ) a
obhajobě disertační práce
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s navrženým harmonogramem
elektronizace protokolů o SZZ, SDZ a obhajobě disertační práce, s tím, že další aktualizace bude
předložena v únoru 2018.

8.

Informace o přijetích uskutečněných v termínu 28.3. - 31.5. 2017; Informace o přijetích
plánovaných od 5.6. 2017
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený návrh na vědomí.

9.

Seznam potenciálních sponzorů k oslovení v rámci fundraisingové kampaně k oslavám roku
2018
(prorektor Kovář)
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Závěr: KR bere informaci se souhlasem na vědomí a doporučuje oslovit navrhované sponzory, dále
ukládá členům KR navrhnout další možné potencionální sponzory.
10. Dislokace IPSC v době rekonstrukce Celetné 13
(členka kolegia rektora Dr. Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora doporučilo přerušit tento bod, rektor ukládá do 7.6. do 16,00 vyklidit
zaměstnancům KaM místnost sousedící se Studentským klubem Celetná, jež bude sloužit jako sklad
propagačních předmětů pro IPSC po dobu rekonstrukce Celetné 13. Materiál bude opětovně předložen
k projednání na KR dne 19.6.2017.
11. Sdělení rektora
- info o úspěšném průběhu a prezentaci výsledků mezinárodního hodnotitelského týmu, oficiální
písemná zpráva bude zaslána na UK v průběhu července, poděkování pror. Wildové a Dr. Šťastné
- info ze schůzky s panem premiérem vlády B. Sobotkou v minulém týdnu
- připomínky k materiálům týkajícím se aktualizace definic druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací,
zodp. pror. Konvalinka
- k postavení UK v rámci QS World University Ranking 2018
- k přípravě Memoranda s vládou v rámci udržitelného rozvoje
- v rámci „Den UK v Nizozemí “ ve dnech 8. – 10. 11. 2017 potvrzena návštěva Univerzity
v Amsterdamu 10.11.2017
- avízo setkání s Mladými lékaři dne 7.6. od 15,00 hod. v Malé aule Karolina
- slavnostního zahájení Evropské konference sociologie sportu 14.6. v 19,00 v Karolinu, zástup za p.
rektora pan prorektor Kovář
- pozvání na zahájení výstavy “Drawings Exhibition of Peruvian Inca People” dne 12.6., zástup za p.
rektora pan prorektor Kovář
- pozvání na pietní vzpomínku u příležitosti 75. výročí hrdinného boje a úmrtí čs. parašutistů dne 18.6. v
Resslově ulici, zástup za p. rektora paní prorektorka Wildová
- pozvánka na koncert k zahájení Českých akademických her 2017 dne 19.6. od 19,00 v Betlémské
kapli, zástup za p. rektora paní prorektorka Wildová
- pozvánka od Konfederace politických vězňů ČR 27.6. v 10,00 pietní shromáždění k uctění památky
obětí komunismu, zástup za p. rektora pan prorektor Royt
- pozvání od francouzské ambasády na slavností předávání “The Scientific prizes of the French
Embassy“ dne 16.6. od 10,00, zástup za p. rektora pan prorektor Konvalinka
- pozvání od primátorky hl. města Prahy paní Adriany Krnáčové na setkání, které se uskuteční dne 29. 6.
2017 v 19:00 hod v Rezidenci primátorky, zástup za p. rektora paní kvestorka
- pozvání na zahájení muzikologické konference dne 4.7. od 10,00 v Anežském klášteře, zástup za p.
rektora pan prorektor Škrha
- avízo konání KR v době letních prázdnin: 10.7. v 13,00 hod., 24.7. v 10,00 hod., 7.8. v 10,00 hod.,
28.8. v 10,00 hod.
12. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- k plánované konferenci EQAF The European Quality Assurance Forum v Praze v roce 2019
organizovanou Guarant International, KR souhlasí se zapůjčením prostor v Karolinu
prorektor Gerloch
- avízo a program jednání VR UK dne 22.6.
prorektorka Wildová
- k přípravě metodiky akreditace studijních programů
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prorektor Konvalinka
- minulý týden proběhlo hodnocení PRIMUS, výsledky budou předloženy na KR dne 19.6. a na VR UK
dne 22.6.
prorektor Kovář
- návrh FF UK na udělení čestného doktorátu v rámci „100. výročí založení Republiky“ prof. Sobigou
prorektor Hála
- info z prezentace vítězů Kampus Albertov dne 1.6. 2017
prorektorka Králíčková
- překlady do angličtiny univerzitních vnitřních předpisů UK bude dokončeno v půlce června, následně
se započne s překlady fakultních vnitřních předpisů
člen kolegia rektora Mgr. Zima
- k přípravě oslav na Albertově dne 17.11.2017
členka kolegia rektora Dr. Tejkalová
- info o úspěchu Univerzity Karlovy na konferenci a veletrhu NAFSA konaném minulý týden v USA
kvestorka Oliveriusová
- info k objektům Miluška a Milada
- jednání s Magistrátem o objektu PedF v Rettigově ulici
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 19. června 2017 v 8,30 ve Vlasteneckém sále Karolina
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