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Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 17. prosince 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora 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 

 

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. Tomáš H o n z í k, Ph.D.   1. LF 
Doc. MUDr. Roman Z a c h o v a l, Ph.D.   1. LF 

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

 
Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Kristýna N ě m e j c o v á, Ph.D.   1. LF 
MUDr. Ondřej P e t r á k, Ph.D.    1. LF 
RNDr. Jan P l u h á č e k, Ph.D.    PřF 
RNDr. Radomír P á n e k, Ph.D.    MFF 
Mgr. Pavel R ů ž i č k a, Ph.D.    MFF 
PaedDr. Miriam P r o k e š o v á, Ph.D.   PedF 
Mgr. Václav N ě m e c, Ph.D.    FF 
PhDr. Ivan M u r i n, Ph.D.    FHS 
Mgr. Martin N o d l, Ph.D.    FHS 
Mgr. Michal Š t e f f l, Ph.D.    FTVS 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 

 

4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 Gynekologie a porodnictví; Chirurgie; Kardiochirurgie; Lékařská biofyzika; Lékařská 

biologie; Lékařská farmakologie; Lékařská chemie a biochemie; Lékařská imunologie; Lékařská 

mikrobiologie; Onkologie; Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; Patologie; Pediatrie; 

Stomatologie. 
 

Pedagogická fakulta 

 Filozofie 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na akreditaci 

oborů habilitačních a jmenovacích řízení, s tím, že u jmenovacích řízení oboru Stomatologie LF HK 

a Filozofie PedF UK půjde o akreditaci na 5 let. 

 

5. Návrh opatření rektora – Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních 

zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného opatření 

rektora pro bilanční zprávy programů Progres za období roků 2017–2018 s účinností od 1.1.2019. 

 

6. Způsob podávání žádostí o ERC na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložené opatření rektora s účinností od 1.1.2019. 

 

7. Publikování v tzv. „predátorských“ časopisech na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jej zveřejnit na webu UK. 

 

8. Informace o současném stavu elektronizace SZZK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit další zprávu 

v termínu červen 2019. 

 

9. Zahraniční spolupráce Univerzity Karlovy v roce 2018 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a navrhuje naplánovat „Dny UK“ pro rok 

2019. 

 

10. Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2019 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje vydat jako OR. 
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11. Souhrnná zpráva o fungování Centra strategických partnerství RUK v r. 2018 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR souhlasí a bere předložený materiál po diskuzi na vědomí. 

 

12. Změna Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje jej předložit na lednovém 

zasedání AS UK.  

 
13. Průběh promocí na Univerzitě Karlově 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

14. Sponzoring na UK 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje jednat s uvedenými společnostmi. 

 

15. Přípojka nízkého napětí vyvolaná výstavbou centra pro výzkum geotermální energie 

v Litoměřicích 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí, k tíži pozemku parc. č. 4008/113, k.ú. 

Litoměřice, obec Litoměřice a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve 

prospěch ČEZdistribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV - Podmokly, IČO 

24729035, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k vydání předchozího písemného souhlasu podle §    15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 
 

16. Sdělení rektora 

 

- oznámení o náhlém úmrtí členky VR UK paní prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D., poslední rozloučení 

proběhne dne 4.1.2019 ve 14,00 hod. 

- info o jednání s dcerou Dr. Josefa Šárky, pamětníka událostí na Albertově 1939, příprava publikace 

v nakladatelství Karolinum 

- KR projednalo a odsouhlasilo rozpis termínů zasedání KR, RKR, VR UK na období 1-6/2019, bude 

rozesláno na odbory a členům RKR 

- ve věci nejmenování doc. Pd. Dr. Ing. Jiřího Fajta, Ph.D. a doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesory, 

příprava dalšího postupu do poloviny ledna, zodp. pror. Gerloch 

- info k Zurich innovative camp, zodp. pror. Konvalinka 

- diskuze k postupu převodu studentů ze starých do nových programů, avízo jednání dne 15.1., zodp. pror. 

Wildová a pror. Králíčková 

- diskuze k budoucnosti objektu Zahrádky 

- k převodní tabulce k navýšení minimální mzdy, zodp. pí. kvestorka 

- koncert PF UK dne 18.12. od 19,00 v Karolinu, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo setkání 2. výroční setkání řešitelů Primus dne 17.1. ve Velké a Malé zasedací síni Karolina od 

10,00-15,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- domluvit jednání s p. ředitelem CTS prof. Storchem na 16.1. ve věci vypsání výběrového řízení, zodp. 

pí. kvestorka 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1860479019032694/?lang=cs
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- příprava smlouvy mezi Nadání Josefa Hlávky a UK na podporu sociálně slabých krajanů žijících 

v zahraničí, připomínky budou zaslány Dr.Rýdlové 

- příprava předání Ceny Karla IV. J. Gauckovi dne 21.1. v 15,00 hod., pozvánky budou poslány 

nejpozději na začátku ledna, zajistit účast pana primátora Hřiba 

- pozvání na konferenci Bezpečné Česko v bezpečné Evropě dne 16.5. 2019 od 9,30 hod., zástup za 

p. rektora pror. Gerloch 

- avízo posunu schůzky vedoucích odborů RUK z 8.1.v 10 hod na 15.1. od 9,30 hod. 

- začátek KR dne 7.1. bude ve 13,30 hod. 

 

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k podpoře Euraxess 

 

prorektor Gerloch 

- příprava odpovědi ve věci habilitačního řízení Dr. Mičky KTF 

 

prorektor Hála 

- informace o nových programech OP VVV bude předložena dne 14.1.2019 

 

člen KR prof. Volf 

- končí tříleté funkční období dozorčí radě grantového financování, nové složení rady bude předloženo na 

KR dne 7.1. 

 

prorektor Royt 

- avízo slavnostní Bohoslužby k výročí vzniku zakládací listiny univerzity 26.1.1347 celebrovanou 

kardinálem Dominikem Dukou dne 24.1.2019 od 12,00 ve Velké aule Karolina 

- avízo přednášky o situaci v Evropě přednesenou Karlem Habsburským dne 29.5. v Karolinu 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 7. ledna 2019 ve 13,30 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


