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Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 9. července 2018 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Doc. 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Pavel Ž á č e k, Ph.D.    LF HK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Eva K i e s l i c h o v á, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jan Š p e r l, CSc.      1. LF 
RNDr. Přemysl J e d l i č k a, Ph.D.    MFF 
RNDr. Květa K a l í k o v á, Ph.D.    PřF 
RNDr. Dana Ř e z n í č k o v á, Ph.D.    PřF 
PhDr. Ladislav S t a n č o, Ph.D.     FF 
PhDr. Denisa H e j l o v á, Ph.D.     FSV 
 

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

 

4. Návrh na jmenování hostujícího profesora  

(prorektor Gerloch) 
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Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor 
Prof. Pierre A l l a n       FSV 
 

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

 

5. Návrh na udělení medailí UK  

(prorektor Gerloch) 

 
Návrhy na udělení medailí: 
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., návrh na udělení zlaté medaile, termín předání: 3.9.2018 

Karla Ašerová, návrh na udělení historické medaile, termín předání: 27. 8. 2018 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 

6. Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky 2018 

(prorektor Royt) 

 

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

prof. MUDr. Mojmíra Petráně, CSc. (LFP UK) a prof. PhDr. Zdeňku Hledíkovou, CSc. (KTF UK). 

 

7. Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení 

(prorektor Gerloch) 

 
Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: KTF UK 
Církevní dějiny 

Dějiny křesťanského umění 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy na akreditaci oborů 

habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

8. Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál, navrhuje předložit materiál na RKR dne 1. 10. 2018 a 

následně uskutečnit setkání zástupců fakult. Ekonomické motivace budou nastaveny v Principech pro 

rok 2020. 

 

9. Návrh nového opatření rektora „Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na 

Univerzitě Karlově“ 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. 
 

10. Návrh nového opatření rektora o Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. 

 

11. Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově – stav příprav ZS AR 2018/2019 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
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12. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 

(prorektorka Wildová, RNDr. Šťastná) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál s následujícím stanoviskem: 

1) Univerzita Karlova bude realizovat plánované a rozpracované šetření mezi svými absolventy na 

podzim 2018. 

2) Univerzita Karlova se bude účastnit plánovaného národního šetření na podzim 2018. 

3) Univerzita Karlova se bude účastnit plánovaného mezinárodního šetření na podzim 2018. 

KR navrhuje obrátit se na MŠMT a PS PČR s podnětem k projednávanému zákonu o GDPR, aby byla 

zohledněna možnost konání podobných aktivit. 

 

13. Informace o stavu realizace projektů Podpora rozvoje studijního prostředí na UK - VRR/MRR 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů Podpora 

rozvoje studijního prostředí na UK – VRR/MRR a doporučuje předložit průběžnou zprávu na KR dne 

23. 7. 2018 a 27. 8. 2018. 

 

14. Návrh celouniverzitních aktivit pro IP UK 2019-2020 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí beze změn s předloženým návrhem celouniverzitních aktivit pro  

Institucionální plán UK na 2019 – 2020. 

 

15. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v červnu 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh rozpisu dodatečného příspěvku poskytnutého UK v červnu 

2018 a doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 

 
16. Zpráva o zabezpečení Centra pro podporu e-learningu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková, ředitelka ÚK UK dr. Římanová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu o zabezpečení Centra pro podporu  

e-learningu ÚK UK a doporučuje předložit v říjnu 2018 výhled činnosti Centra. 

 

17. Návrh na prodej souboru nemovitého majetku v k.ú. Dobruška (areál střediska Dobruška) 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodej souboru nemovitého majetku střediska Dobruška 

a po zvážení strategických, provozních a ekonomických důvodů, doporučuje rektorovi UK jednat  

o prodeji s představiteli Města Dobruška. 

 

18. Nákup spektrometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat dodavatele přístroje – spektrometru NMR min 600 

MHz pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové a doporučuje záměr předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vyjádření k návrhu kupní smlouvy. 

 

19. Sdělení rektora 

- Dohoda o narovnání mezi ÚMG a UK, zodp. p. kvestorka 

- opatření vlády, navýšení kapacit lékařských fakult VVŠ, nárůst přijímaných studentů o 15% od ak. 

roku 19/20, zodp. p. kancléř 
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- k přijímacímu řízení na Právnické fakultě – byl odeslán dopis panu děkanovi 

- připravit návrh smlouvy mezi UK, MČ Praha 2 a Hl. m. Prahou, zodp. pror. Kovář, p. kvestorka 

- k požadavku z MŠMT zapracovat do vlastního Plánu realizace Dlouhodobého záměru pro rok 2019 

plán investičních aktivit na rok 2019, zodp. pror. Hála, p. kvestorka 

- vyhlášení Ceny Františka Běhounka, nominace do 20. 9. 2018, zodp. pror. Royt 

- výzva k zapojení do průzkumu EUA 2018 o možnostech akvizice elektronických informačních zdrojů 

a vyjednávání podmínek open access na národní úrovni, koordinuje ředitelka ÚK UK dr. Římanová 

- k účasti na 17. českých akademických hrách – UK získala 2. místo, přijetí zlatých medailistů proběhne 

na podzim 2018, zodp. pror. Kovář 

- kauza FTVS, zodp. p. kvestorka 

- Horizon Europe – společné připomínky evropských univerzitních asociací k novému rámcovému 

programu EU 

- příprava odpovědi na dopis AV ČR k Týdnu vědy – nabídka zapojit se jako vědecký partner festivalu, 

zodp. pror. Kovář 

- příprava setkání bývalých stipendistů Nadace Nadání v Karolinu dne 3. 10. 2018, kontaktovat dr. 

Rýdlovou, zodp. pror. Kovář 

 

20. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- ve věci institucionální podpory center VaVpI 

 

prorektorka Rovná 

- zápis ze setkání rektorů 4EU v Praze 

- v září 2018 bude předložen návrh další strategie Klubu Alumni 

 

prorektor Gerloch 

- účast na slavnostním zahájení XVI. všesokolského sletu 2018 

 

kvestorka Oliveriusová 

- k možnosti odstranění dřevěného přístřešku na Albertově 

 

prorektor Royt 

- UK se připojí k akcím pořádaným v rámci festivalu Mene Tekel na téma „Jan Palach - naše svědomí“ 

 

prorektorka Králíčková 

- kauza Činátl – pan rektor rozhodnul o zahájení řízení k odebrání titulu 

- nominace fakult na Cenu J. Hlávky: Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D. (PedF) a MUDr. Hana Kolářová, 

Ph.D. (1.LF) 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 23. července 2018 v 10,00 hod. v Malé aule Karolina. 
 


