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Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 11. března 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

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

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

MUDr. Josef Fontana – 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 (jmenovací řízení) 

(pror. Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 

Doc. MUDr. Dana M ü l l e r o v á, Ph.D.    LFP 

Doc. RNDr. Ctirad A n d r ý s, Ph.D.     LF HK 

Doc. RNDr. Zdeněk D o l e ž a l, Dr.     MFF 

Doc. JUDr. Kristina K o l d i n s k á, Ph.D.    PF 

Doc. prom. fil. Karel N o v o t n ý, MA., Ph.D., DSc.  FHS 

 

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

 

4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(pror. Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 

3. lékařská fakulta UK 

 Lékařská fyziologie a patologická fyziologie; Patologie 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na akreditaci 

oborů habilitačních a jmenovacích řízení. 

 

5. Návrh na udělení medailí UK 

(pror. Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., 1. LF UK, návrh na udělení zlaté pamětní medaile 

termín předání ocenění: VR 25. 4. 2019 
 

RNDr. Hana Ripková, Ph.D., člen SR UK, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile, termín předání 

ocenění: SR 
 

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D., KTF UK, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile, termín 

předání ocenění: VR 25. 4. 2019 
 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., 2. LF UK, návrh na udělení zlaté pamětní medaile, termín 

předání ocenění: VR 30. 5. 2019 
 

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., PřF UK, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile, termín předání 

ocenění: VR 30. 5. 2019 
 

JUDr. Petr Hanzlík, člen SR UK, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile, termín předání ocenění: SR 
 

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., FSV UK, návrh na udělení historické pamětní medaile, termín předání 

ocenění: VR 27. 6. 2019 
 

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., 1.LF UK, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile, termín předání 

ocenění: VR 27. 6. nebo 26. 9.  

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK. 

 
6. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018 

(pror. Gerloch) 

 
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Bedřicha Hrozného za 

tvůrčí počin: 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D – 2. LF UK  

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. a doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (tvůrčí tým) – PřF UK  

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. – PedF UK 

 

7. Návrh komise pro udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018 

(pror. Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK rozhodlo udělit Cenu Miroslava Petruska za prezentaci za rok 2018 dvěma 

projektům:“Medicinaulici“ a „Výstava Univerzita a republika. 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“. 

 

8. Informace o podané žádosti Aliance 4EU+ 

(pror. Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. Fakulty budou osloveny, aby svého 

koordinátora za fakultu nahlásili do 31.3. 

 

9. Aktualizace dokumentu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV, příloha 

Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020 

(pror. Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schvaluje aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje 

Univerzity Karlovy pro OP VVV. Doporučuje předložit na nejbližším zasedání RKR a AS UK. 
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10. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 

(kvestorka Oliveriusová, kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 a doporučuje jej 

předložit členům RKR dne 25.3., dále na AS UK dne 5.4. a jako informaci na SR UK. 

 

11. Rozpis prostředků GA UK v roce 2019 

(prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací a doporučuje s materiálem 

seznámit členy RKR dne 25.3. 

 

12. Fond na podporu internacionalizace POINT 

(pror. Rovná) 

 

Závěr: KR UK bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit předsednictvu AS UK. 

 

13. Návrh rozdělení finančních prostředků na podporu mezinárodní spolupráce (Ukazatel D) pro rok 

2019 

(pror. Rovná) 

 

Závěr: KR po projednání materiálu souhlasí s navrhovaným postupem. 

 
14. Návrh programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských 

a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

(pror. Hála) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený návrh programu 133 240 Rozvoj a obnova MTZ 

lékařských a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a souhlasí s jeho odesláním na MŠMT. 

Doporučuje předložit tab. 4 na RKR dne 25.3. 

 

15. Informace k vyhlášené výzvě OP VVV č. 02_18_054 „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“ 

a k přípravě žádosti o podporu do této výzvy 

(pror. Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě OP VVV s názvem „Rozvoj 

kapacit pro výzkum a vývoj II“ a souhlasí s navrženým způsobem přípravy a administrace projektu. 

 

16. Činnost Klubu Alumni UK v roce 2019 

(pror. Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje plán činnosti Klubu Alumni UK na rok 2019 a souhlasí  

s navrženými termíny akcí pro jeho členy. Doporučuje předložit na RKR dne 25.3. 

 

17. Pražská muzejní noc v Karolinu 

(pror. Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zpřístupněním Karolina během Pražské muzejní noci dne 8. 6. 

2019. Kolegium rektora souhlasí s přidělením mimořádné dotace do výše 40 000 Kč pro zajištění 

Pražské muzejní noci v Karolinu. 
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18. Svobodný listopad 

(Mgr. Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený dokument, doporučuje předložit za měsíc 

aktualizovanou verzi (polovina dubna) na KR. 

 

19. Nákup spektrometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové 

(pror. Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě NMR 

spektrometru min. 600 MHz, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností 

JEOL (EUROPE)SAS, se sídlem 1, Allée Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine, Francie, IČO 652005257, 

jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 21 691 110,- Kč plus DPH ve výši 21 %, 

a doporučuje předložit ji Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího 

písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, k uzavření smlouvy. 

 

20. Sdělení rektora 

 

- info z prvního zasedání Rady sportu, byl jmenován její předseda 

- novými členy VR UK se stali prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. a prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

- info z jednání s rektorem Západočeské univerzity prof. Holečkem, avízo „Česko a jak dál“ na téma 

Bezpečnost dne 20.3. v Plzni 

- Prague inkubátor Superhub (UK a ČVUT) ve fázi schvalování, bude předloženo ke schválení AS UK 

a následně SR UK 

- informace o probíhajících volbách děkanů na FHS a HTF 

- k BIOCEV z.s.p.o. 
- info o podání projektu 4EU+ do Bruselu dne 28.2. 

- afiliace – smlouva AV ČR a UK, řeší se čl. 6 

- k vzniku projektu na renovaci nádraží Vyšehrad (ČVUT), členem komise za UK je nominován pror. 

Hála 

- k projektu EUforka (vyvíjí Uni. Palackého) ve spolupráci s MZ a Evropským parlamentem, jako 

zástupce za UK je nominována pror. Rovná 

- zapojení do vzdělávací platformy UniON, jako zástupce za UK je nominována pror. Wildová 

- akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím 2017-2020, 

připomínky na RVV do 11.3., zodp. pror. Konvalinka 

- Pre-screeningu strategických projektů, od nám. Velčovského z MŠMT, termín zaslání podkladů od 

fakult je 18.3., předloženo jako materiál na KR bude dne 25.3., zodp. pror. Hála 

- komise pro udílení Ceny Karla IV., čeká se na odpověď, zodp. pror. Royt 

- Mene Tekel, jednání s D. Pagáčem ve věci odkazu spisovatele Karla Pecky, zodp. Mgr. Hájek 

- ke kauze studenta Matějky 

- ke kauze studentky Kučerové 

- stížnost na průběh státnic z andragogiky, zodp. pror. Králíčková 

- info z jednání dne 28.2. se zástupci Církve československé husitské o objektu Roháčova, zodp. pí. 

kvestorka 

- podnět od majitele sousedního objektu ke Kampusu Jinonice, příprava odpovědi do 19.3., zodp. pror. 

Hála 

- avízo jednání k rozdělení finančních prostředků veřejných vysokých škol 2020 dne 12.3. na MŠMT 

- avízo zasedání VR Masarykovy univerzity dne 26.3., účast paní pror. Wildová 

- pozvání na konferenci NISPA cee konanou ve dnech 24. – 26.5. na PřF UK, zahájení dne 24.5. v 9,00 

na 1.LF Purkyňův ústav, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo podpisu memoranda OPUS SANTINI dne 10.4. od 10,00, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání od velvyslanectví Japonska na filmový festival EIGASAI 2019 dne 18.3. od 18,00, zástup za 

p. rektora paní kvestorka 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1271585426706808/?lang=cs
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- pozvání na charitativní projekt Running With Those That Can't, pražský půlmaraton dne 6.4. od 14,00 

na Alšově náměstí, zástup za p. rektora prof. Zahálka 

- termín Zahradní slavnosti UK je stanoven na 18.6. od 18,00 hod. 

- avízo slavnostního otevření zrenovovaného univerzitního obchodu UK proběhne 2.4. v 10,00 hod. 

- avízo začátku KR dne 1.4. bude standardně ve 13,00 hod. 

 

 

21. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- seznámil členy KR návrhem komunikačního a marketingového plánu vypracovaného v rámci 

projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Plán shrnuje 

aktuální postupy fakult UK při popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Závěr: Kolegium rektora UK 

vzalo strategii na vědomí. 

 

prorektorka Wildová 

- seznámila členy KR s materiálem Přehled horizontální prostupnosti studentů napříč fakultami UK, 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí a doporučuje předložit znovu na KR na zač. října porovnání dvou 

akademických roků 2017/2018 a 2018/2019 

- avízo zasedání studijní komise AS UK dne 11.3., účast pror. Wildová, doc. Lopatková 

- KR schválilo záměr uskutečnit výjezdní zasedání RVH  

- info z návštěvy Čechošvýcarky paní Helen Karl Berger na UK, příprava přednášky na FF UK na téma 

emigrace v roce 1969 

- materiál Hodnocení vzdělávací činnosti na UK bude předložen na KR na konci dubna 

 

člen KR prof. Volf 

- nabídka od SÚKL, bude přeposláno na všechny lékařské fakulty a FaF UK 

 

člen KR prof. Lášek 

- info z inaugurace děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP 

- info z KaM, nutné vytvořit kolejní radu Švehlova 

 

prorektor Konvalinka 

- seznámil členy KR se stanoviskem IAB k nominaci na Donatio Universitatis Caroliae.  

Závěr: KR rozhodlo udělit cenu těmto pěti osobnostem: 

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 

prof. David Storch, Ph.D.   

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. 

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. 

 
  

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. března 2019 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


