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Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 25. 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 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora 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 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:: 
MUDr. Martin B o r t l í k, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Ondřej F i a l a, Ph.D.     1. LF 

MUDr. Lucie M u c h o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Ján R o s a, Ph.D.     1. LF 

MUDr. Libor H e j s e k, Ph.D.    LF HK 

RNDr. Karel H o u f e k, Ph.D.    MFF 

PhDr. Radim K o č a n d r l e, Ph.D.    FF 

Mgr. Tomáš H e j d u k, Ph.D.    FHS 

 

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: 

Fakulta humanitních studií UK 
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 Sociální a kulturní antropologie 

 

Právnická fakulta UK 

 Evropské právo; Mezinárodní právo; Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu; Občanské právo; Obchodní právo; Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; 

Teorie, filozofie a sociologie práva 

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

oborů habilitačních a jmenovacích řízení. U oboru Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu bude jmenovací řízení zkráceno na 5 let. U oborů Občanské právo a Obchodní právo bude 

odeslána žádost na pana děkana PF UK k vyjasnění personální situace oborů. 

 

5. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., MFF UK, návrh na udělení historické pamětní medaile, termín předání 

ocenění: VR 27. 6. 2019 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medaile UK. 

 

6. Návrh nového OR nahrazujícího OR 32/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí se zněním předloženého nového OR či novely a navrhuje jej postoupit děkanům 

fakult k připomínkování (následných 14 dní), následně předložit na KR. 

 

7. Návrh novelizace Opatření rektora 58/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí se zněním předloženého nového OR či novely a navrhuje jej postoupit děkanům 

fakult k připomínkování (následných 14 dní), následně předložit na KR. 

 

8. Návrh Opatření rektora o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného 

studijního programu 

(pror. Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál a doporučuje materiál dopracovat na základě vzniklé 

diskuze a znovu předložit na KR. 

 

9. Návrh nového opatření rektora Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního 

vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jej vydat jako novelu OR 

s  účinností od 1.4.2019. 

 

10. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2018 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 

za rok 2018 a doporučuje k dopracování a schválení na RVH a k následnému předložení na KR. 
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11. Následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation 

Programme 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o následném mezinárodním hodnocení Univerzity 

Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation Programme. 

Kolegium rektora schvaluje: 

1) navržený harmonogram a navržená data návštěv hodnotícího týmu na UK 

2) navrženou koordinátorku hodnocení 

Kolegium rektora ukládá prorektorce Wildové a koordinátorce projektu zahájit vyjednávání s EUA dle 

schváleného harmonogramu. 

 

12. Koncept Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a ukládá zaslat panu kancléři dodatečné 

návrhy priorit/témat do 29.3. Na KR dne 1.4. bude předložen seznam dodatečných návrhů. 

 

13. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na UK 14. 3. 2019; 

Výsledky: Mobilita studentů a akademických pracovníků UK 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR souhlasí s rozdělením finančních prostředků a bere předložený materiál na vědomí. 

 

14. Fond pro podporu strategických partnerství – návrh rozdělení finančních prostředků v r. 2019 – 

1. vlna 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR souhlasí a bere předložený materiál na vědomí. 

 

15. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR projednalo návrh rozpočtu UK na rok 2019 a střednědobého výhledu UK na roky 2020 

a 2021 a doporučuje předložit jej AS UK a SR UK ke schválení. 

 

 

16. Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů souvisejících se 

studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2019 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených 

nákladů UK na studium studentů se specifickými potřebami pro rok 2019. 

 

 

17. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2018 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2018, 

po zapracování připomínek bude rozesláno na příslušné odbory RUK a prorektory k dopracování 

(termín do 8.4.) a následně bude materiál předložen na KR 23.4.2019. 
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18. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy   

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje nasazení ostré aplikace po 

jejím finálním dopracování, které by mělo být dokončeno do 30.4.2019. Zhodnocení provozu portálu 

bude předloženo na KR v říjnu. 

 

19. Připravované záměry strategických projektů UK pro pre-screening MŠMT 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje v rámci prescreeningu strategických záměrů MŠMT navržené 

záměry za UK na MŠMT předložit a souhlasí také s účastí UK v  předkládaných projektových 

záměrech. 

 

20. Informace k vyhlášeným a plánovaným výzvám OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k vyhlášeným a plánovaným výzvám 

v OP VVV. 

 

21. Účast Univerzity Karlovy na založení a činnosti spolku prg.ai, z.s. 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh na účast Univerzity Karlovy na založení spolku prg.ai 

a doporučuje po projednání v RKR předložit k vyjádření AS UK a ke schválení SR UK. 

 

22. Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení s parkem Ztracenka 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch pozemku parc. č. 1437, k.ú. Nové Město 

právo odpovídající věcnému břemeni - bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemků ve 

vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1434/1, parc. .č. 1434/4 a parc. č. 1435, k.ú. Nové Město, obec 

Praha, spočívající v právu průchodu na pozemek parc. č. 1437, k. ú. Nové Město, v rozsahu vyznačeném 

v geometrickém plánu č. 2488-452/2018 ze dne 04.12.2018, a doporučuje návrh předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle 

§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

23. Sdělení rektora 

 

- info o proběhlé vernisáži výstavy Ten druhý život, zachycující život novodobých válečných veteránů, 

spolupráce s ÚVN a MO ČR 

- info z akce „Česko a jak dál“ v Plzni dne 20.3. 

- info z pracovní cesty pana rektora do USA, návštěva Harvard university, Boston university, zapojení 

zahraničních Alumni do aktivit UK 

- info ze zasedání RVŠ minulý týden 

- k dopisu náměstka Dolečka ve věci Přípravy vzdělávací politiky - příprava pedagogických pracovníků, 

zodp. pror. Wildová 

- k dopisu k QS World University ranking (Tor Vergata), přípravě odpovědi p. kancléř 

- info z CRP týmu, stanovisko UK k návrhu novely připravované na MUNI 

- avízo Pražského Majálesu 2019, korunovace Krále Majálesu dne 27.4. od 20,00 letiště Letňany, 

poskytnutí záštity rektora UK 

- příprava odpovědi NAU ve věci doktorských studijních programů biomedicíny 

- k dopisu z AV ČR od paní předsedkyně Zažímalové ve věci afiliací 

- Studentský dům Kampus Hybernská 
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- spolupráce na podporu Fondu ohrožených dětí – Klokánek poskytnutím prostor pro sběrné kontejnery 

na textil, nabídka bude rozeslána na fakulty, zodp. pí. kvestorka 

- info ze zasedání AS FF UK, prověření habilitačních a jmenovacích řízení na FF UK 

- kariérní řád, pracovní smlouvy na dobu určitou x neurčitou, zodp. paní kvestorka 

- zapojení UK na Festivalu vědy 2019 dne 4.9. na Vítězném náměstí v Praze 6  

- avízo návštěvy prezidenta SR Andreje Kisky v souvislosti s koncem jeho funkčního období, beseda 

s akademickou obcí se uskuteční dne 29.4. od 15,00 hod. v Magna aula na PF UK, Závěr: KR rozhodlo 

o udělení zlaté pamětní medaile UK 

- pozvání na Národní kulatý stůl k vědní politice dne 22.5. v AV ČR od 10,00 - 14,00 hod., účast pror. 

Konvalinka 

- pozvání na zahájení návštěvnické sezóny NTM v Plasích dne 30.3., zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo 20. ročníku konference Hodnocení kvality VŠ dne 16-17.5. na MU v Brně, účast odboru OKVA 

- avízo 17. schůze výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 3.4. od 9,00 v PSP 

ČR, účast paní kvestorka 

- zahájení mezinárodního kongresu o karcinomu žaludku dne 8.5. v 17,00 v Kongresovém centru Praha, 

zástup za p. rektora pror. Škrha 

- pozvání na první díl volného cyklu Objevujeme zapomenuté osobnosti – Souhvězdí Gulag Karla Pecky 

dne 2.4. od 18,00 na Fakultě pedagogické Západočeské uni. v Plzni, zástup za p. rektora pror. 

Králíčková 

- avízo „Kariérního dne na UK“ dne 17. 4. v Karolinu 

- avízo vánočního koncertu UK dne 18.12.2019 

 

24. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Škrha 

- avízo setkání francouzských a německých universit Assambley v Hamburgu dne 13. - 14.6., Závěr: UK 

se neúčastní  

- avízo návštěvy zástupců Beijing university z Číny dne 8. – 11. 6. v Karolinu, přijetí proběhne dne 10.6. 

v dopoledních hodinách 

- zástupci Curych university navštíví v prosinci UK a zúčastní se vánočního koncertu dne 18.12. 

 

prorektor Gerloch 

- k námitce proti průběhu habilitačního řízení na KTF UK PhDr. Romana Míčka, Ph.D.,Th.D  

- k chystaným návrhům na zřízení místa mimořádného profesora na FF UK 

 

prorektorka Wildová 

- avízo porady RVH dne 27.3. od 14,00, vedením jednání je pověřen prof. Mareš 

- probíhají pracovní výjezdy zaměstnanců OKVA na partnerské university 4EU+, sdílení zkušeností 

s hodnocením kvality vzdělávací činnosti 

 

prorektor Royt 

- info k programu Progres – proběhly komise výběru oponentů 

- došly návrhy na doplnění Rady pro udílení Ceny Karla IV. 

- vyšel 1. svazek řady edice Václava Havla series 

- byl vyhlášen program NAKI 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 1. dubna 2019 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


