
 1 

 

Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 16. 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 

Doc. 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. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medailí:  

ThDr. Josef Jaroslav kardinál Beran, KTF, návrh na udělení zlaté medaile in memoriam, termín 

předání: 21. 4. 2018, Katedrála sv. Víta, zástup za p. rektora pror. Royt 

profesor Tomáš Hudlický, Brock University, St. Catharines, Ontario, Kanada, PřF, termín předání: VR 

31. 5. 2018 

 
Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

4. Dílčí novela Stipendijního řádu UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo dílčí novely Stipendijního řádu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu 

kladné stanovisko, navrhuje předložit k projednání do AS UK. 

 

5. Vyhodnocení odpovědí fakult na dopis stran počtu uchazečů a zapsaných do studijních 

programů (SP) v češtině 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR předložený materiál schvaluje a doporučuje předložit na RKR dne 2.5.2018. 
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6. Souhrnná zpráva o záměrech fakult v oblasti cizojazyčných studijních programů 

(prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 2.5.2018. 

 

7. Informace o současném stavu elektronizace SZZK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. Pan rektor se obrátí na fakulty, kde není implementace 

dokončena, s termínem, do kdy je nutné elektronizaci dokončit. 

 

8. Plánované aktivity UK v rámci 4EU 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR předložený materiál po úpravě schvaluje a doporučuje předložit na RKR dne 2.5.2018. 

 

9. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR projednalo materiál a doporučilo rektorovi předložit návrh jako Dílčí novelu ke schválení 

členům AS UK. 

 

10. Sdělení rektora 

- pan rektor podrobně informoval o závěrech a jednáních ze 145. Pléna ČKR v Ostravě dne 12.4. 

(investiční plány, institucionální plán, strategický rozvoj vysokých škol atd.) 

- doporučené rozhodnutí ÚHOS ve věci Projektové dokumentace MEPHARED II. 

- k rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí ČR 2019-2021 

- info o jednání výboru Česká hlava s p. rektorem dne 13.4., harmonogram pro rok 2018, zodp. pror. 

Konvalinka a pror. Kovář 

- info z jednání s nám. Matuškovou na MŠMT v minulém týdnu  

- k stížnosti studenta Badzeviche, zodp. pror. Králíčková 

- centralizovaná anglická pracovní inzerce UK na webu cuni.cz, tajemníci byli informováni, bude 

sděleno na RKR, zodp.: ing. Oliveriusová, pror. Kovář 

- příprava smlouvy o spolupráci s ČT na dokumentu „Jak se boří monarchie“, zodp. pror. Kovář 

- info z kulatého stolu GA UK dne 10.4., prof. Volf předloží na KR podněty, které zde zazněly a jejich 

možné řešení 

- avízo slavnostního podpisu Smluv mezi UK a AV ČR dne 28.5. v 17,00 hod v Karolinu 

- pozvání na bezpečnostní konferenci „Strategická autonomie=silnější Evropa v rozbouřeném světě“ dne 

25.5. od 9,00 hod. Profesní dům, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo 2. jednání EKAS k Principům 2019 dne 18.4. 

- avízo setkání k případné spolupráci UK Point a chráněné dílny Lemniskáta dne 18.4. 

- avízo Sněmu AV ČR dne 17.4. 

- pozvání od UMPRUM na udílení titulů dr.h.c. šesti osobnostem dne 11.5. od 14,00 hod., zástup za p. 

rektora pror. Rovná 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- upřesnění týkající se daru obrazu Univerzitě Karlově od prof. Pavla Machotky dr.h.c.  

- avízo kulatého stolu ve věci založení dceřiné společnosti UK dne 16.4. od 16,00  

- info ve věci postupu s CzechElib, ÚK UK bude informovat členy na RKR dne 2.5.2018 
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prorektorka Rovná 

- info o dnešním zahájení týdenního školení CELSA Ph.D. Academy organizovaného Evropským 

centrem 

 

prorektor Gerloch 

- k objasnění průměrných věků prof. a doc. na fakultách, úprava v systému Whois 

- předání stříbrné medaile doc. Grónskému proběhne dne 25.5. od 14,00 na PF UK 

- info z dnešní přednášky předsedy Soudního dvora prof. Koena Lenaertse na PF UK 

 

prorektorka Wildová 

- čekáme na Rozhodnutí NAÚ ohledně IA, zvažujeme odvolání u dvou studijních programů  

 

prorektor Hála 

- info o zájmu ze dvou fakult zapojit se do výzvy 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných 

pracovníků – MSCA-IF II. 

 

prorektor Konvalinka 

- poděkování za úspěšný průběh zasedání Mezinárodní rady UK, souhrnný materiál (report) by měl být 

z IAB k dispozici v nejbližších týdnech 

- info z jednání s nám. Velčovským MŠMT ve věci projektu „RAKEV“ 

- dnes byl deadline pro podání žádostí do soutěže PRIMUS 

 

člen KR doc. Nigrin 

- avízo pozvání předsednictva AS UK na hradecké fakulty FaF a LF HK ve dnech 25. - 26.6. 

 

členka KR doc. Lopatková 

- info z jednání dne 13.4. ke vzniku koordinační rady na PF UK, Závěr: P. rektor souhlasí s tím, že Rada 

bude ustanovena za rok 

- avízo úvodního setkání předsedů oborových rad fakult ke koncepci koordinačních rad doktorských 

studijních programů na UK dne 17.4. v Modré posluchárně od 15,00 hod. 

 

prorektorka Králíčková 

- avízo Jarní školy JUK dne 16. – 17.5. 2018, participace fakult FSV a PF na Humanitně-společenském 

bloku a FTVS a PřF na Přírodovědně-lékařském bloku 

 

prorektor Royt 

- probíhá hodnocení monografií na UK 

- členové KR vybírali z několika návrhů finální podobu plakátu k Výstavě Univerzita a republika: 100 

let – 100 předmětů – 100 příběhů 

 

člen KR prof. Lášek 

- k zájmu Prešovské univerzity v Prešove uspořádat společnou přednášku s UK na téma „Třicetiletá 

válka 1618-1648“ 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 23. dubna 2018 ve 13,30 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


