Zápis z 18. zasedání kolegia rektora dne 18. února 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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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 jmenování hostujícím profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Khaled M. K. Ismail, FRCOG, PhD., MD.

LFP

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
4.

Vědecko-pedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
Doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

1. LF
LFP
LFP
PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
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Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Peter Baláž, PhD.
PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Ota Halama, Th.D.

3. LF
FaF
FaF
FaF
MFF
MFF
FF
ETF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
5.

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Gerloch)
Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení:
3. lékařská fakulta
 Chirurgické obory; Psychiatrie
Filozofická fakulta
 Filozofie; Moderní hospodářské a sociální dějiny
Přírodovědecká fakulta
 Botanika; Makromolekulární chemie
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na akreditaci
oborů habilitačních a jmenovacích řízení. U oboru Makromolekulární chemie půjde jen o akreditaci
habilitačního řízení.

6.

OR Harmonogram akademického roku 2019/2020
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 2019/20
a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. Doporučuje předložit na zasedání RKR.

7.

OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení pro
akademický rok 2020/21 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. Doporučuje předložit na
zasedání RKR.

8.

Technická novela Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na UK
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. Doporučuje vydat jako novelu OR
č. 44/2018.

9.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo s kladným závěrem návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
s Revmatologickým ústavem a doporučuje návrh ve smyslu čl. 51 odst. 1. Statutu UK předložit
k vyjádření Akademickému senátu UK.
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10. Nové varhany pro Velkou aulu Karolina
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vybrat zhotovitele zcela nových varhan do prostor Velké
auly historické budovy Karolina Univerzity Karlovy a doporučuje záměr předložit k vyjádření
Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vyjádření k návrhu smlouvy o dílo.
11. Sdělení rektora
-

info ze zasedání ČKR v Brně dne 14.2.
info z dnešní prezentace vlády Inovační strategie 2019-2030
k sporu UK s prezidentem ve věci nejmenování profesorů
info monitorovacích datech z VZČ, VZH a SIMS pro jednotlivé VŠ na webu MŠMT
k problematice hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+, jednání prac. skupiny s náměstkem Dolečkem
dne 12.3.
info o finančních problémech při organizaci letošního ročníku České hlavy 2019 a České hlavičky
k dohodě o vzájemné spolupráci při uskutečňování DSP s AV ČR
česko-španělské projekty, zodp. odbor vědy
info o ukončení výběrového řízení na ředitele CTS, novým ředitelem se od 1.4.2019 stává doc. Mgr.
Petr Pokorný, Ph.D.
info z jednání s panem radním Hl.m.Prahy Mgr. J. Chabrem ohledně Albertova
avízo dnešního jednání ve věci Kampus Hybernská
příprava odpovědi Hospodářské komoře týkající se návrhu nového stavebního zákona ve věci ohrožení
kulturního dědictví ČR, zodp. pror. Royt
ke kauze Mgr. Šárky Kučerové
info o rezignaci prof. Pánka ve VR FF UK
stanovisko NF VŠE k záležitosti zpochybňování některých vědeckých výkonů prof. Martina Kováře
pozvání na Lomonosov Moscow state university na mezinárodní forum „Universities, society and the
future of manking“ dne 25.-26.3.2019, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
slavnostní projev k výročí založení UK přednese pan prof. Pierre Alland ne 4.4.2019, příprava
pozvánek, zodp. Mgr. Hájek, V. Barnová
avízo akce „Pražské muzejní noc 2019“, UK se tradičně účastní, přihláška do 1.3.2019, zodp. pror. Royt
avízo konference k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 dne 28. 2. 2019
od 10,00 hod. v NTK v Praze
pozvání na slavnostní otevření filmového muzea NaFilM dne 25.2. od 19,00, zástup za p. rektora pror.
Royt
setkání rektorů bavorských vysokých škol aplikovaných věd s rektory a členy ČKR dne 3.6.2019
v Řezně, zástup za p. rektora pror. Royt
změna času u politické debaty k volbám do Evropského parlamentu dne 15.5., původně v 15,00 hod. se
posouvá nově na 17,00 hod., místo konání: PF UK, Collegium maximum
pozvání zástupců univerzit na pracovní oběd s britským ministrem pro vědu Chrisem Skidmorem dne
20.2. v 11,30, zástup za p. rektora pror. Konvalinka

12. Sdělení členů kolegia
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 20.2. od 14,00 hod.
- info o zahájení kurzu Pedagogických kompetencí na FaF UK v Hradci Králové, opět kapacita ihned
naplněna
prorektorka Rovná
- Aliance 4EU+ - aktuální info, avízo setkání prorektorů dne 20. - 21.2. v Kodani, finalizace podání
3

projektu, termín do 28.2.2019
- info o předání kontaktů mezi J.E. velvyslancem ČR v Berlíně panem T.J. Podivínským a FSV
- došlo k projednání Europa Nostra s paní proděkankou Kasákovou z FSV
prorektor Škrha
- info o žádosti TU Drážďany stát se strategickým partnerem UK
- pozvání na meeting „International Consortium of Universities“ dne 11.-12.4. v Užhorodu
kvestorka Oliveriusová
- k řešení dědictví ve Španělsku
- avízo jednání se zástupci Církve československé husitské ve věci objektu Roháčova dne 28.2. v 8,30 na
UK
Mgr. Hájek
- grafika použitá pro VZČ UK za rok 2017 bude aplikována i pro rok 2018
prorektor Konvalinka
- avízo jednání ve věci BIOCEV z.s.p.o. dne 28.2. od 14,00
- pan prorektor předložil členům KR návrh na složení Mezinárodní Rady pro hodnocení tvůrčí činnosti na
UK, Závěr: KR s návrhem souhlasí a doporučuje předložit k projednání na VR UK
prorektor Hála
- info o zahájení kontroly na místě pro projekt ESF - Zvýšení kvality vzdělávání na UK
- nabídka sdílení vozového parku se ČZU, předáno paní kvestorce
člen KR prof. Volf
- proběhlo SVV, materiál bude předložen na KR dne 25.2.
prorektorka Králíčková
- příprava brožur pro letošní Letní školy
člen KR prof. Zahálka
- ve věci projednání studenta Chudého petiční komisí AS UK
členka KR doc. Lopatková
- info o schůzce děkanů a proděkanů zodpovědných za doktorské studijní programy v minulém týdnu

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. února 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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