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Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 9. dubna 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 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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 

 

 

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 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Michal Z i k á n, Ph.D.    1. LF 
Doc. Mgr. Tomáš A l b r e c h t, Ph.D.    PřF 
Doc. RNDr. Stanislav O p l u š t i l, Ph.D.   PřF 
 

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

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. František N o v á k, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Martin O š ť á d a l, Ph.D.    1. LF 
PhDr. Ondřej Č a k r t, Ph.D.     2. LF 
RNDr. David H o ř á k, Ph.D.     PřF 
Mgr. Martin S p o u s t a, Ph.D.     MFF 
RNDr. Martin V l a c h, Ph.D.     MFF 
PhDr. Tomáš V i l í m e k, Ph.D.     FF 
 

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

vyjma jmenování PhDr. Tomáše Vilímka z FF UK, Ph.D., kde bude zažádáno o doplňující podklad 

z fakulty FF UK. 
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4. Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin  

(prorektor Gerloch) 

 
Závěr: KR materiál projednalo a po zapracování připomínek týkající se čl. 4 odd. 1 souhlasí s vydáním 

OR s účinností od 1. 5. 2018. 

 
5. Návrh na opatření rektora ke vzniku a působnosti koordinačních rad doktorských 

studijních programů 
(členka KR doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR materiál projednalo a po zapracování připomínek vzešlých z diskuze doporučuje vydat OR 

s účinností od 10.5. 2018 tak, aby součástí byla příloha Seznamu oborových rad. 

 

6. Zpráva o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 
2017 
(prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí. 

 

7. Bonifikace programů Progres pro rok 2018 
(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora schválilo předložený materiál a doporučilo jej předložit RKR a 

Akademickému senátu UK. 

 

8. Návrh na využití rozvojových území pro UK zakotvených v platném ÚP SÚ  
hl. m. Prahy, jejich zajištění v novém Metropolitním plánu a zhodnocení potřebnosti 
(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na využití rozvojových území pro UK v lokalitách v Praze a 

navrhuje dopracovat návrhy o stanoviska z jednání KR u každého bodu. Následně ukládá rozeslat na 

fakulty a součásti k připomínkám, finální návrh bude předložen na jednání RKR. 

 

 

9. Sdělení rektora 

- poděkování za úspěšný průběh oslav k 670. výročí založení UK, velká návštěvnost cca 2.400 osob na 

Dni otevřených dveří v Karolinu v sobotu 7.4. 

- k přípravě setkání vedení UK a vědeckých týmů v rámci Strategického partnerství s Universität Zürich, 

termín v 12/2018, zodp. pror. Rovná 

- k žádosti o nominace na člena v Schvalovací komisi programu Erasmus+vysokoškolské vzdělávání  

- rozdán aktualizovaný rozpis termínů KR, RKR, VR UK a AS UK na období 4-9/2018, bude posláno 

na fakulty a součásti, zodp. p. kancléř 

- přehled o počtu studentů přihlášených do bakalářských a magisterských studijních programů, některé 

fakulty mají prodloužený termín přihlášek, zodp. pror. Králíčková 

- podpořen návrh na udělení stříbrné medaile doc. Dr. Ing. Jánu Gronskému, CSc. k jeho 90.tým 

narozeninám, účast pror. Gerloch 

- k rozhodnutí ÚHOS Mephared II. 

- další kulatý stůl k PGS programům bude organizován na podzim 

- avízo přednášky předsedy Soudního dvora prof. Koena Lenaertse dne 16.4. od 12,00 na PF UK, zástup 

za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo Maďarské rektorské konference dne 18.5.v Budapešti za účasti p. rektora 

- pozvání na středověký svátek Kopí a Hřebů dne 13.4., zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo slavnostního předání medaile princezně Dr. Moně(Omán) dne 26.4. od 16,00 v Karolinu 

- pozvání na slavnostní zahájení Studentského Majálesu v prostorách areálu UK v Celetné dne 1.5. ve 
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13,00, za účasti pror. Wildové a případně p. rektora  

- pozvání na 3. výroční konferenci BIOCEV DAYS 2018 dne 18.6. od 12,00 ve Vestci, zástup za 

p. rektora pror. Konvalinka 

- pozvání u příležitosti150 let od položení základního kamene Národního divadla dne 12.5., zástup za 

p. rektora pror. Wildová 

 

10. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- info o darování 6-8 obrazů Univerzitě Karlově od prof. Pavla Machotky dr.h.c. 

- avízo druhého jednání EKAS k tématu aktualizace principů rozpisu 2018 dne 18.4. v 16,00 v Modré 

posluchárně  

 

prorektorka Rovná 

- info o účasti p. prorektorky na výročním zasedání European University Association ve dnech 3.-6.4. 

v Curychu a setkání s rektorem Curyšské university Prof. Michaelem Hargatnerem 

- avízo dvou Zlatých promocí v rámci Dne celoživotního vzdělávání na UK dne 21.4. 

- návrh na řečníka při Zahradní slavnosti dne 27.6. 

podrobné informace k Aliance 4EU: 

- účast prorektora Uni. Sorbonna v EK - v říjnu by měly být vyhlášeny Pilotní projekty, za ČR je 

zodpovědnou osobou při tvorbě zadání projektu Jakub Tesař z DZS, do léta je potřeba projekt připravit 

na UK 

- návrhy projektů z jednotlivých fakult budou předloženy na příštím KR 

- avízo setkání prorektorů pro studium z Aliance 4EU proběhne 15.-17.5. v Heidelbergu, účast pror. 

Králíčková a pror. Wildová 

- běhen května/června se uskuteční v Heidelbergu rovněž setkání prorektorů pro vědu 

- registrace webové domény Alliance 4EU www.4eualliance.eu již proběhla, registrace české domény 

- Aliance 4EU bude řešit formy spolupráce i s jinými univerzitami 

 

prorektor Škrha 

- info ze setkání strategického uskupení CENTRAL dne 5.-6.4. na Univerzitě Varšava 

- avízo o zahájení „Staff Training Week Erasmus“ dne 10.4. na UK, účast zástupců 18ti univerzit 

- avízo zahájení vědecké výstavy Dresden - concept, které se bude konat dne 10. dubna od 14 hod. na 

Ovocném trhu, účast p. rektora a pror. Škrhy 

- avízo návštěvy zástupců ze Sultanátu Omán dne 16.4. v 11,00 v Karolinu 

- avízo zasedání expertní komise dne 19.4. ve věci podpory internacionalizace studentů UK, došlo 120 

žádostí, prioritně podpora jen výjezdům s přidanou hodnotou pro UK či fakulty (např. organizace 

letních škol atd.) 

 

prorektor Gerloch 

- k návrhům z KTF na udělení ocenění prof. PhDr. Ludvíku Armbrusterovi a PhDr. Karlu Šprunkovi. 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučil tato ocenění: prof. PhDr. Ludvík Armbruster – pamětní list, 

PhDr. Karel Šprunk – stříbrná medaile. Ocenění budou předána při slavnostním ukončení ak. roku ve 

Strahovské bazilice dne 1.6. 2018 od 15,00 hod., zástup za p. rektora pror. Gerloch 

 

 

prorektorka Wildová 

- k akreditaci doktorských studijních programů na PF UK 

- k akreditaci doktorského studijního programu kardiovaskulární vědy 

 

prorektor Hála 

- Aktualizace Strategického plánu rozvoje bude předložena na podzim 2018 

- příprava nad vyhodnocením Institucionálního plánu – půjde na KR 23.4. nebo 2.5. 

 

http://www.4eualliance.eu/
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prorektor Konvalinka 

- poběží schůzky koordinačních rad Progresů – prosba o zapsání členů KR na jednáních 

 

prorektorka Králíčková 

- příprava OR stran odměn školitelů u PGS programů – bude předloženo na příštím KR 

- avízo akce „Den CŽV na UK“ dne 21.4., kromě Zlatých promocí, přednášky v Císařském sále prof. 

Royt od 15,00 hod., celý den přednášky v sekci Juniorská univerzita v Malé aule 

- ve věci vybírání či prominutí poplatků vybíraných fakultami za uznání středoškolského a 

vysokoškolského studia v zahraničí, úprava Příloha č. 2 Statutu od dalšího ak. roku 

 

 

  

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 16. dubna 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


