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Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne 30. 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 

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

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

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

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

Mgr. Michal Zima – 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 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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 profesorem: 

Doc. RNDr. Tomáš  B u r e š, Ph.D.     MFF  

Doc. MUDr. Jan  H e l l e r, CSc.     FTVS 

 

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

 
Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. RNDr. Ondřej  B r a d á č, Ph.D.    1.LF 
MUDr. Petr  B u š e k, Ph.D.      1.LF  
MUDr. Josef  V č e l á k, Ph.D.      1.LF 
PharmDr. Jitka  P a l i c h  F u č í k o v á, Ph.D.   2.LF 
MUDr. Vladimír  T u k a, Ph.D.     2.LF 
MUDr. Martin  Š í n , Ph.D.      LFHK 
RNDr. Ondřej  B o j a r, Ph.D.      MFF 
RNDr. Petr  K o d y š, CSc.      MFF 
Mgr. Lubomír  R u l í š e k, CSc.     PřF 
RNDr. Přemysl  Š t y c h, Ph.D.     PřF 
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RNDr. Jiří  V o n d r á š e k, CSc.     PřF 
Petr  J a n s k ý, Ph.D.       FSV 
Mgr. Tabita  L a n d o v á, Ph.D.     ETF 
 

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

u PharmDr. J. Palich Fučíkové doporučuje se dotázat děkana 2. LF UK na její zapojení do pedagogické 

činnosti v budoucnosti. 

 

4. Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2017/2018 

(25. ročník soutěže) 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh komise, souhlasí s udělením Bolzanovy ceny všem 

navrženým kandidátům. KR se rozhodlo v přírodovědné sekci udělit Bolzanovu cenu dále Mgr. 

Vojtěchu Kubelkovi, Ph.D. z PřF UK za práci „Significance of predation for breeding ecology and 

conservation in shorebirds“. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 8.4.2019 od 16,00 hod. ve 

Vlasteneckém sále Karolina. 

 

5. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení zlaté medaile: 

prof. Dr. Anton Legner, návrh na udělení zlaté pamětní medaile, navrhuje Ústav dějin umění AV ČR 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo o udělení historické medaile UK. 

 

6. Výsledky hodnocení doktorského studia na UK v ak.roce 2017/2018 

(členka KR doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje zapracovat připomínky 

vzešlé z diskuze a následně předložit na březnovém či dubnovém zasedání RKR. 

 

7. Profilové obory - Major Research Areas na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo strategii tvorby Major Research Area a doporučuje předložit první 

návrh profilových oborů na KR dne 4. 2. 2019, s materiálem budou následně seznámeny fakulty. 

 

8. Veřejná debata se studenty „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu 2019 

(člen KR Mgr. Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo změnit datum konání besedy na květen 2019 a navrhuje materiál po 

zapracování připomínek předložit na KR dne 4. 2. 2019. 

 

9. Návrh na prodloužení splatnosti mimořádného příspěvku na zpracování dokumentace pro 

stavební povolení a územní řízení v rámci plánovaného projektu OP VVV poskytnutého Fakultě 

sociálních věd, akce „Modernizace areálu v Jinonicích, U Kříže 8, 158 00 Praha 5“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení splatnosti mimořádného příspěvku na 

zpracování dokumentace pro stavební povolení a územní řízení v rámci plánovaného projektu OP VVV 

poskytnutého Fakultě sociálních věd. Fakulta sociálních věd požaduje prodloužit splatnost do 31. 12. 

2024. Kolegium rektora doporučuje splatnost mimořádného příspěvku do uvedeného data prodloužit. 
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10. Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „UniMeC – II. etapa – 

zhotovitel stavby 2“ s kladným výsledkem a doporučuje jej předložit Akademickému senátu UK a dále 

Správní radě UK k projednání. 

 

11. Bezúplatný převod nemovitostí pro potřeby 3. LF 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou 

Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou - Státním zdravotním ústavem, se sídlem Šrobárova 

49/48, 100 00 Praha 10, IČO: 75010330, jako převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. 

č. 3986/1 a  parc. č. 3986/3, se stavbou bez č. p. nebo č. e., k. ú. Vinohrady, obec Praha, a zřízení 

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

UK k vydání písemného předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.  
 

 

12. Sdělení rektora 

 

- úspěšně proběhl ples UK dne 25.1.2019 

- p. rektor informoval o tragické události před kolejí Větrník ze dne 25.1.2019, při které došlo k úmrtí 

španělské studentky, která zde byla na pobytu v rámci Erasmus+, UK je ve spojení s její rodinou 

a jejími spolužáky, poděkování za vynikající přístup a pomoc Mgr. Hergelové ze zahraničního odboru 

RUK  

- ve věci Biocev z.s.p.o., zodp. pror. Konvalinka 

- finalizace zástupců do Mezinárodní rady hodnocení tvůrčí činnosti UK 

- ke kauze MUDr. Š. Kučerové 

- zásady soutěže GAUK Plus 

- RVVI vytvořila Inovační strategie ČR 2019-2030 

- jednání o nabídce Fund of Excellence od Erste Group a Nadace ČS určené pro vynikající studenty 

- k přípravě mezinárodní konference ke vzdělávání v termínu září 2020 zde na UK, zodp. pror. Wildová 

- ke kauze studentky Bc. Karolíny Šeclové 

- avízo přednášky Deutsche Forschungsgesellschaft za účasti prezidenta prof. Strohschneidera dne 16.4. 

od 15,00 hod. 

- návrh řečníků a témat projevu v souvislosti s oslavou výročí založení UK dne 4.4. v 11.00 hod ve Velké 

aule Karolina, zodp. pror. Rovná, Mgr. Hájek 

- proběhlo jednání se zástupci Magistrátu Hl. m. Prahy ve věci pozemků a komunikací na Albertově  

- info z jednání s paní zastupitelkou Hl. m. Prahy MgA. H. Třeštíkovou ve věci oslav 17.11. 2019, 

rozpracovat verzi předloženou na KR dne 21.1., zodp. MUDr. Fontana, pror. Royt, Mgr. Zima 

- avízo zasedání Monitorovacího výboru UK dne 4.2. od 9,00 ve Vlasteneckém sále Karolina 

- KR určilo termín pro slavnostní předávání Ceny rektora 2018, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy 

ceny a to dne 8.4. od 16,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

- avízo konference „Padova meets Prague“ dne 16.-17.5. v Karolinu 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- konference Forum Future Europe dne 21.-22.2. v Berlíně, UK se neúčastní 

- info z jednání s kazašským zastoupením, zájem o stipendijní program  

 

prorektorka Rovná 

- info ze setkání Steering Committee 4EU+ v Miláně v minulém týdnu 

- avízo dalších jednání zástupců 4EU+ dne 7. - 8.2.2019 zde na UK 
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- Mgr. Pavel Senderák posílil kancelář Evropského centra vzhledem k nástupu na mateřskou dovolenou 

Mgr. Adély Jiroudkové  

- omluva z účasti na Rektorském semináři UNICA v Madridu dne 28.2.-1.3. 

 

prorektorka Wildová 

- info z  návštěvy Macquarie University Austrálie, z účasti na workshopech join degree, cotutelle, 

výměna zkušeností s jejich vznikajícím národním systémem hodnocení vědy, mají zájem o další 

spolupráci  

 

prorektor Gerloch 

- UK obdržela vyjádření děkana ETF doc. Mrázka ve věci řízení Mgr. Halamy 

 

prorektor Royt 

- info z účasti na dnešním jednání NAKI 

- UK získala darem triptych s tématem J. Palacha 

 

členka KR doc. Lopatková 

- upřesnění k průběhu promocí doktorského studia na UK 

- k afiliacím studentů UK, smlouva mezi AV ČR a fakultami 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná ve pondělí 4. února 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


