Zápis z 4. zasedání kolegia rektora dne 13. listopadu 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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 - návrhy na jmenování prof. a doc.
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Jan L a c o, Ph.D.
Doc. MUDr. Otto M a y e r, CSc. (druhé kolegium)
Doc. MUDr. Olga Š v e s t k o v á, Ph.D.
Doc. Ing. František Z a h á l k a, Ph.D.

LF HK
LF PL
FTVS
FTVS

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem,
vyjma jmenování doc. MUDr. Otty Mayera, CSC. z LF PL, u něhož KR doporučuje vyčkat na závěr
obhajoby Ph.D. studenta, která má proběhnout do konce roku 2017.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. David M i c h a l s k ý, Ph.D.
Ing. Daniel Š u t a, Ph.D.
MUDr. Michal T u č e k, Ph.D.
MUDr. Lukáš Z l a t o h l á v e k, Ph.D.
MUDr. Vladimír K o b l í ž e k, Ph.D.
Mgr. Václav T r e m l, Ph.D.
RNDr. Radomíra V a ň k o v á, CSc.

1. LF
1. LF
1. LF
1. LF
LF HK
PřF
PřF

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

Návrh na jmenování čestného titulu emeritní profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. RNDr. Vladimír K a r p e n k o, CSc.

PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním
profesorem.
5.

Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti Dr.h.c.
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa:
Prof. MUDr. Ján V i l č e k, PhD.
1. LF
Prof. Thomas Evan L e v y
FF
Prof. Philippe M a r t i n
PedF
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK tři návrhy na udělení čestné vědecké
hodnosti doktora honoris causa.

6.

Přehled aktuálního složení poradních komisí rektora UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí.

7.

Návrh rozdělení agend v kolegiu rektora UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit na zač. roku 2018
členům AS UK.

8.

Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 2. 11. 2017
(prorektor Škrha)
Závěr: KR souhlasí s rozdělením finančních prostředků a bere předložený materiál na vědomí.

9. Sdělení rektora
- info z úspěšné prezentace „Dny UK v Nizozemí“, návštěva univerzit v Leidenu, Utrechtu a
Amsterdamu
- bilaterární programy ČR a Nizozemí, připraví pror. Králíčková a pror. Konvalinka
- info o proběhlých volbách děkanů na dalších fakultách UK, zbývá volba na 2.LF UK
- k navrhovanému složení hodnotících komisí NAÚ – IA, dopis s vyjádřením UK odejde dne 14.11.,
zodp. Mgr. Tomášek
- info k OP VVV projektům „Excelentní výzkum“, zodp. pror. Hála
- info o budoucnosti BIOCEV z.s.p.o.
- PGS AV ČR rámcová dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů, bude
řešeno na KR dne 20.11., zodp. pror. Royt
- avízo jednání ve věci doc. Ošťádala 20.11. u Ústavního soudu
- info o jmenování nového člena Rady vlády pro výzkum vývoj a inovace Karla Kouřila
- diskuze ve věci distančního zkoušení, bude upraveno v Novele zkušebního a studijního řádu, předložit
na KR dne 20.11.2017, zodp. pror. Králíčková
- předložit počty žádostí o přezkum zaslaných na RUK na KR dne 20.11, zodp. pror. Králíčková
- problematika registrací studentů přes VISAPOINT, zodp. pror. Škrha
- avízo semináře k výzvě „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ organizuje MŠMT dne 15.11.,
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zodp. pror. Hála
- návrhy na složení komisí pro udělování cen budou projednány na KR dne 20.11., zodp. pror. Gerloch,
pror. Kovář, pror. Royt, pror. Králíčková
- k přípravě „Dny UK v Itálii“ na jaře 2018, předpokládaný termín duben-květen, zodp. pror. Škrha
- k sjednocení formulářů k mez. mobilitě, zodp. pror. Škrha
- pozvání na udělení čestného doktorátu Dr.h.c. prof. J. Drahošovi od japonské univerzity Kobe, dne
24.11., zástup za p. rektora pror. Gerloch či pror. Hála
- avízo zasedání Mezinárodní rady UK dne 4. - 5.4.2018, zodpovídá: pror. Konvalinka
10. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- info o posunu návštěvy syrských lékařů v ČR– návštěva se uskuteční zřejmě v lednu či únoru 2018
kvestorka Oliveriusová
- info o odročení jednání soudu ve věci objektu Roháčova
prorektor Hála
- avízo jednání na MŠMT dne 23.11. ve věci OP VVV - fyzioterapie 3.LF UK v K. Varech
prorektorka Králíčková
- info z dnešním jednání Rady CŽV
prorektor Konvalinka
- k Ceně W. von Siemens, odejde dopis děkanům a proděkanům s možností zaslat ještě další návrhy na
nejlepšího pedagogického pracovníka a nejlepší vědeckou práci do 27.11.
- návrh na setkání nositelů Primus v termínu leden či únor 2018
prorektor Royt
- avízo uspořádání bohoslužby J.E. kardinála D. Duky ve Velké aule Karolina dne 25.1.2018
v dopoledních hodinách
prorektor Kovář
- nástěnný kalendář UK 2018 bude připraven k distribuci dne 1.12.
- k chystaným vydáním časopisu Forum (v české a anglické verzi) do konce roku 2017

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 20. listopadu 2017 v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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