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Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 29. – 30. ledna 2018 

 

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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

Omluveni: 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka 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 profesorem a docentem 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Radoslav M a t ě j, Ph.D.    3. LF 
Doc. MUDr. Miloš B r o ď á k, Ph.D.    LF HK 
 

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

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Jan B o u č e k, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Tomáš G r u s, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Vít Z i k á n, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Ivana K a c e r o v s k á  M u s i l o v á, Ph.D.  LF HK 
MUDr. Tomáš  S o u k u p, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Ilja T a c h e c í, Ph.D.     LF HK 
MUDr. Ondřej U r b a n, Ph.D.     LF HK 
PhDr. Tomáš N i g r in, Ph.D.     FSV 
PhDr. RNDr. Hana V o ň k o v á, Ph.D.    PedF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování 
docentem. 
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4. Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Prof. Dr. Horst – Peter G ö t t i n g, LL.M.   PF 
Prof. Michael B o g d a n     PF 
Prof. Dr. Peter Bernt H u g e n h o l t z    PF 
 

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

 

5. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medaile UK: 
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, stříbrná medaile 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., stříbrná medaile 
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., stříbrná medaile 
 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

6. Nominace na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Josefa Hlávky za 

vědeckou literaturu těchto níže uvedených devět publikací: 

 
OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 
(Karolinum, Praha) 
 
ZRZAVÝ Jan, BURDA Hynek, STORCH David, BEGALLOVÁ Sabine, MIHULKA Stanislav:  Jak se dělá evoluce – 
Labyrintem evoluční biologie  
 
1.LF –  GRIM, Miloš – NAŇKA, Ondřej, HELEKAL, Ivan. Atlas anatomie člověka II.   Hlava & krk, vnitřní 
orgány, neuroanatomie. (Praha, Grada, 2017) 
 
MAREK, Josef – HÁNA, Václav a kol. Endokrinologie. (Praha, Galén, 2017) 
 
TÁBORSKÝ, Miloš – KAUTZNER, Josef – LINHART, Aleš et al. Kardiologie (Praha, Mladá fronta a.s., 2017) 
 
HTF – GEBELT, Jiří a kol. Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém Východě (Vyšehrad Praha, 
2016) 
 
KTF – PUČALÍK, Marek. Křížovníci v době vrcholného baroka za generalátu Františka Matouše Böhmba 
1722-1750 (Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017) 
 
MELUZÍNOVÁ, Romana. Krásný sloh a Jižní Tyroly (Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017)  
 
LFHK – ŠIMŮNEK, Antonín. Dentální implantologie (Hradec Králové, ARTILIS, 2017) 
 

7. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh zprávy o přijímacím řízení ke studiu na 

fakultách UK pro akademický rok 2017/2018, ukládá materiál předložit na jednání RKR dne 26.2. 

Dále ukládá vyžádat od fakult stanovisko k údajům o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných 

studentů. 
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8. OR Harmonogram akademického roku 2018/2019 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 

2018/2019 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko s tím, že ukládá dořešit termín květnového 

rektorského sportovního dne, KR dále ukládá poté vydat OR s účinností od 15.2.2018. 

 

9. OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení pro 

akademický rok 2019/2020 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, ukládá je vydat s účinností 

od 15.2.2018. 

 

10. Programy Progres – změna opatření rektora č. 16/2016 a opatření rektora č. 3/2017 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit do Vědecké rady 

UK s tím, že doporučuje OR 16/2016 vydat jako novelu a OR 3/2017 jako nové OR. 

 

11. Zásady soutěže Primus a vyhlášení 3. kola pro rok 2018 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo a schválilo návrhy na změny opatření rektora 

doporučuje OR 17/2017 vydat jako novelu a OR 19/2017 jako nové OR s účinností od 1.2.2018.  

 

12. Výhled struktury studijních programů Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a ocenilo snahu fakult integrovat 

překrývající se programy a obory. KR ukládá svým členům, kteří jsou odpovědní za doktorské 

studium, projednat společné doktorské SP na lékařských, humanitních a společenskovědních fakultách.  

KR dále ukládá prorektorce Wildové oslovit fakulty a požádat je o objasnění struktury nových SP. KR 

se dále obrací na vedení fakult s prosbou o zvážení vytvořit a zrealizovat nové, moderní a atraktivní SP 

v českém i anglickém jazyce. KR dále upozorňuje, že poslední návrhy musí být předloženy do konce 

roku 2020. Předběžná informace ve věci aktuálního stavu výhledu SP bude předložena na jednání 

RKR dne 26.2. 

 

13. Manuál pro doktorské studium 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí, ukládá pror. Roytovi a doc. Lopatkové dopracovat 

materiál na základě připomínek vzešlých z diskuze, dále KR ukládá provést kontrolu textu 

z technicko-legislativního hlediska ve spolupráci s Mgr. Svobodovou, aktualizovaný materiál poté 

předložit na jednání KR dne 12.2. 

 

14. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, ukládá dopracovat dle připomínek 

vzešlých z diskuze a aktualizovanou verzi předložit na jednání RKR dne 26.2. Dále ukládá vyžádat od 

fakult stanovisko, jak v následujících cca dvou letech chtějí rozšířit nabídku SP v angličtině. 
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15. Statistický přehled docentů a profesorů zaměstnaných na Univerzitě Karlově k 1. 1. 2018 

(rektor Zima, prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí, ukládá aktualizovanou verzi předložit na 

jednání RKR dne 26.2. Dále ukládá kontaktovat dopisem vedení čtyř fakult, u kterých celkový 

průměrný věk u profesorek a profesorů v procentech převyšuje věk 65 let (MFF, FHS, FTVS, HTF). 

 

16. Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově - informace o 3. ročníku uskutečňovaném v zimním 

semestru AR 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

17. Návrh programu jednání delegace UK na Univerzitě Sorbonna v souvislosti se založením pilotní 

Evropské univerzitní sítě dle návrhu Evropské rady 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

18. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 1.11.2017 do 23.1.2018, Informace o přijetích 

plánovaných v termínu od 29. 1.2018 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

19.  Hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora ukládá materiál dopracovat na základě připomínek vzešlých z diskuze a 

připomínek zaslaných členy kolegia a předložit jej opětovně kolegiu rektora dne 12.2. Členové KR 

zašlou své připomínky k rukám pror. Konvalinky do 5.2.2018. 

 

20.  Výkon sjednané práce z domova 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o podmínkách výkonu sjednané práce z domova a 

doporučuje úpravu práv a povinností zaměstnance formou individuálních dohod.  

 

21. Sdělení rektora 

- jednání s náměstkyní Matouškovou ve věci investičních plánů 

- info k BIOCEVu – projekt. teaming, vyvolat jednání na úrovni fakult, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- OP VVV podpora studijního prostředí, zodpovídá: pror. Hála 

- jednání s poslancem D. Feri ve věci navýšení finančních prostředků pro Koleje UK 

- přehled strategických priorit UK pro další období, bude předloženo na KR 12.2. zodp. rektor Zima 

- nominace členů pro Etickou komisi, zodpovídá: pror. Royt 

- provést revizi využití objektů UK (zejména KaM, ÚJOP, Voršilská, Krystal), dále předložit strategický 

plán a vizi ve věci objektů pro rok 2025, zodpovídá: pror. Hála, kvestorka Oliveriusová 

- probíhající a plánované rekonstrukce objektů (Celetná 13, Celetná 20, prodejna UK point), sladit 

jednotný architektonický vzhled-prvek, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová, p. Rezek-SBZ 

- ekonomický systém, aktuální stav předložit ke dni 15.2., zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 

- centralizace inzerátů a pracovních nabídek na akademické pozice, vč. mezinárodního prostoru, 

zodpovídá: kvestorka Oliveriusová, odbor personální, odbor vědy, zahraniční odbor 

- nový koncept spolupráce a vymezení kompetencí mezi ÚK UK, ÚVT a odborem vědy, termín: 3/2018, 

zodpovídá: pror. Royt, kvestorka Oliveriusová, ředitel Papírník, nový ředitel/ka ÚK UK 
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- Core facilities, vytvořit aktuální databázi, termín: 6/2018, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- pozvání Evropského komisaře pro vědu p. Carlose Moedase, zvažovaný termín návštěvy: v dubnu 

v rámci oslav 670. výročí UK či říjnové oslavy 100. výročí založení ČR, zodpovídá: pror. Rovná 

- Alumni UK: vytvořit aktuální databázi osobností s přesahem do business sféry a předložit strategický 

materiál rozvoje spolku Alumni, termín: 3/2018, zodpovídá: pror. Rovná 

- vyvolat jednání ve věci Memoranda o Albertově na úrovni: Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy a UK, 

termín: do konce 2/2018, zvažovaný termín podpisu memoranda: dubnové oslavy 670.výročí založení, 

zodpovídá: pror. Kovář 

- principy personální politiky: doporučení k výši pracovních úvazků (etická komise), termín: 3/2018 

- dědictví od česko-španělského páru ze Santiago de Compostela, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová 

- členům KR se ukládá, aby vyvolali schůzky s vedením těch fakult, které mají přiřazeny (ideálně 

formou účasti na kolegiu děkana) a dali členům KR zpětnou vazbu, jak vylepšit spolupráci či jak 

odstranit nedostatky v komunikaci mezi fakultami a vedením UK, termín pro schůzky: 2-3/2018 

(děkani zvolení pro 2.fukční období), 3-4/2018 (děkani nově zvolení pro 1.fukční období), 

zodpovídají: všichni prorektoři 

- informace k tzv. Beallovu seznamu predátorských časopisů 

Závěr: KR se seznámilo s počtem publikací v tzv. Beallově seznamu a ukládá pror. Konvalinkovi, aby 

do 3/2018 provedl další kontrolu a revizi ve spolupráci s expertním týmem. 

- možnost uspořádat koncert k oslavám založení republiky dne 28.10. ve spolupráci s FOK v Obecním 

domě, vyvolat jednání na úrovni: FOK, UK, Magistrát hl.m.Prahy, osloveni budou i rektoři pražských 

VVŠ, zodpovídá: pror. Kovář 

- příprava egyptologické výstavy v NG, zodpovídá: pror. Kovář 

- oslavy státního svátku Republiky Srbsko dne 15.2. v čase 12.00-16.00 hod, účast: pror. Gerloch 

- avízo termínu LŠSS FF UK, 28.7.-23.8., účast na slavnostním zahájení a zakončení: pror. Royt 

- oslavy 100. výročí Obce sokolské, Velká aula Karolina, 10.3. v 18.30 hod 

- avízo termínu honoris causa dne 16.5. – čestné doktoráty budou předány Prof. MUDr. Jánu Vilčekovi, 

Ph.D. z New York University a Prof. Philippe Martinovi z Université Paris Diderot 

 

22. Sdělení členů kolegia 

 

kvestorka Oliveriusová 

- vyúčtování jednorázové finanční podpory zájmové činnosti na univerzitě a na fakultě 

Závěr: KR ukládá dopracovat materiál na základě připomínek vzešlých z diskuze, projednat v sociální 

komisi AS UK a připravit novelu OR č. 37/2017. 

 

prorektorka Wildová  

- info o probíhajících návštěvách hodnotitelů z NAÚ na fakultách 

 

prorektor Gerloch 

- informace k probíhající finalizaci shromažďování CV od členů VR UK  

 

prorektor Škrha 

- informace k probíhajícímu sběru informací z fakult ve věci strategických partnerů UK 

Závěr: KR schvaluje navýšení finančních prostředků pro strategická partnerství ve výši 1 milionu Kč.  

 

prorektor Konvalinka 

- informace k probíhajícímu sběru nominací na ocenění DONATIO, informace bude předložena na KR 

dne 12.2.  

 

člen KR Mgr. Michal Zima 

- informace k podpoře internacionalizace aktivit studentů 

Závěr: KR ukládá dopracovat materiál na základě připomínek vzešlých z diskuze a finální verzi 

dokumentu předložit na jednání KR dne 12.2.  
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prorektorka Králíčková 

- příprava odpovědi pro AV ČR k jejich připomínkám ve věci společných diplomů a PGS programů, 

návrh reakce bude předložen na KR dne 12.2., zodp.: pror. Gerloch, pror. Royt, pror. Wildová, pror. 

Králíčková 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 12. února 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


