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Zápis z 14. zasedání kolegia rektora dne 21. ledna 2019 

 

 

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. 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  

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

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

 

Návrhy na jmenování hostujícím profesorem: 

Prof. Perry Mark   E l l i o t t     1.LF 

Prof. Dr. Andrej  Š o r g o     PřF 

Doc. JUDr. ThDr. Oleksandr  B i l a s h, Ph.D.  HTF 

 

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

 

4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 

1. lékařská fakulta 

 Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie a resuscitace, Hygiena a epidemiologie, 

Klinická biochemie, Lékařská biologie a genetika, Lékařská farmakologie, Lékařská imunologie 

a mikrobiologie, Lékařská informatika, Lékařská psychologie, Neurochirurgie, Nukleární medicína, 

Onkologie, Otorinolaryngologie, Patologická fyziologie, Pediatrie, Psychiatrie, Soudní lékařství  
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Fakulta sociálních věd 

 Mediální a komunikační studia, Veřejná a sociální politika, Moderní dějiny 

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

akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení. Dořešit řízení oborů Nukleární medicína 

a Psychiatrie, zde půjde o akreditaci na 5 let. 

 

5. Návrhy kandidátů na udělení Ceny rektora UK pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy za rok 

2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s vybranými kandidáty vyjma Ceny prof. 

PhDr. Václava Příhody, kde cena bude udělena Mgr. Kateřině Přibylové. Výše odměny se stanovuje pro 

všechny kategorie u absolventů magisterského studia na 40.000,- Kč, u bakalářského studia na 20.000,- 

Kč. 

 

6. Návrhy kandidátů na udělení Mimořádné ceny rektora UK pro studenty Univerzity Karlovy – 

r. 2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a z navržených šesti kandidátů jich pět doporučilo 

k udělení Mimořádné ceny. Stanovuje výši odměny na 30.000,- Kč pro každého oceněného. 

 

7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2018 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo se souhlasem předložený materiál a doporučuje jako informaci 

předložit na RKR. 

 

8. Zdroje na činnost Akademického senátu UK 

(kancléř Prášil) 

 

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

na AS UK. 

 

9. Sdělení rektora 

 

- info z jednání v Heidelbergu 4EU+ dne 17.1., podepsáno Memorandum se dvěma novými partnery 

(Uni. Kodaň a Uni. Miláno), avízo zítřejšího jednání paní prorektorek a Steering committee 4EU+ 

- ke kauze nejmenování doc. Ošťádala a doc. Fajta p. prezidentem Zemanem 

- odeslán dopis panu předsedovi vlády ve věci připomínek k Metodice identifikace hospodářských 

a nehospodářských činností 

- k projektu cTPM Františka Štěcha, Th.D. z KTF  

- převod budovy č.19 SZÚ na 3.LF UK, zodp. paní kvestorka 

- k věkové hranici garantů studijních programů a oborů pro habilitační a jmenovací řízení 

- info o jednání s primátorkou Karlových Varů ohledně fyzioterapie 

- info z jednání s panem radním HMP Mgr. Chabrem 

- avízo akce v souvislosti s výročím vstupu ČR do NATO dne 12.3., zodp. M. Ayrer 

- info z jednání s korejským velvyslancem, zájem o výměnu studentů v rámci Erasmu, zodp. zahraniční 

odbor 

- pozvání na inauguraci děkana Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. Petera Tavela, 

Ph.D. dne 25.2. od 11,00 hod., zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na zahájení Oslav nového čínského roku dne 25.1.2019, zástup za p. rektora paní kvestorka 
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10. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo docentské promoce dne 11.2. od 11,00 hod. 

- avízo akce Microsoft EDU Day 2019 dne 20.2. 9,30 - 17,00 hod. 

 

prorektor Škrha 

- avízo uspořádat přednášku Deutsche Forschungsgesellschaft zde na UK s laureátkou Leibnitzovy ceny 

prof. Barbara Stollberg-Rilinger za účasti prezidenta DFG prof. Strohschneidera, navrhovaný termín  

16. 4. 2019 

 

prorektorka Rovná 

- info o conference callu se Steering Committee Europaeum k přijetí 4 nových členů do společenství 

- avízo zasedání Academic Council dne 23. – 25.4. 

- avízo konference Financial Times 21. – 22.11. 

 

prorektor Konvalinka 

- info z  úspěšné akce „Primus day“ s držiteli ERC grantů  

- avízo setkání prorektorů pro vědu v rámci UNICA dne 7.2. 

 

prorektor Hála 

- proběhlo hodnocení rozvojových centralizovaných projektů 

 

kvestorka Oliveriusová 

- info o vydání OR č. 2/2019 „O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy“ 

 

člen KR MUDr. Fontana 

- představen první Návrh plánu týkajícího se výročí 17.11.2019, po zapracování připomínek vzešlých 

z diskuze předat p. rektorovi do 25.1. 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná ve STŘEDU 30. ledna 2019 v 10,00 hod. v Malé aule Karolina. 
 


