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Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 8. dubna 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. 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 

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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. Vědeckopedagogické tituly - jmenovací řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. Ing. Tomáš N a v r á t i l, Ph.D.     1. LF 

Doc. MUDr. Aleš B a r t o š, Ph.D.     3. LF 

Doc. MUDr. Zdeňka V e r n e r o v á, CSc.    3. LF 

Doc. RNDr. Jiří N e u s t u p a, Ph.D.     PřF 

Doc. PhDr. Tomáš P e t r á č e k, Ph.D., Th.D.   FF 

 

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

 

4. Vědeckopedagogické tituly  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. RNDr. Jan Ámos V í š e k, CSc. FSV 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem. 
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5. Vědeckopedagogické tituly  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Prof. Sergio B e r n a r d i n i, MD., PhD.    1. LF 

Prof. Dr. Med. Jiří D v o ř á k      1. LF 

Prof. Václav C h v á t a l      MFF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestných titulu hostující profesor. 

 

6. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 

3. lékařská fakulta UK (1x) 

 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 

Přírodovědecká fakulta UK (5x) 

 Filozofie a dějiny přírodních věd; Environmentální vědy; Aplikovaná geologie; 

Geologie; Didaktika chemie 

Lékařská fakulta v Plzni UK (9x) 

 Anatomie, histologie a embryologie; Anesteziologie a intenzivní medicína; 

Gynekologie a porodnictví; Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; Chirurgie; Lékařská 

fyziologie; Patologie; Pediatrie; Stomatologie 

Právnická fakulta (1x) 

 Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé 

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

oborů habilitačních a jmenovacích řízení. U oborů Didaktika chemie (PřF UK) Obchodní právo 

a mezinárodní právo soukromé (PF UK), Občanské právo (PF UK) bude žádáno o akreditaci  

u jmenovacího řízení na 5 let, u oboru Stomatologie (LF v Plzni) bude žádáno o akreditaci 

u habilitačního řízení na 5 let. 

 

7. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ke schválení 

AS UK. Dále doporučuje předložit stav převáděných studentů k termínu červenec 2019. 

 

8. Následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation 

Programme 

(prorektorka Wildová) 

 

Kolegium rektora: 

1. vzalo na vědomí aktualizovanou informaci o následném mezinárodním hodnocení Univerzity Karlovy 

v rámci EUA Institutional Evaluation Programme s následujícími připomínkami: Zařadit v rámci 

prvního návrhu vlastní hodnotící zprávy také bilance naplňování doporučení mezinárodního týmu z roku 

2017“ (návaznost na Progress report) na KR dne 13.5.  

2. schvaluje navržený harmonogram a postup sebehodnocení Univerzity Karlovy 

3. po zapracování připomínek ukládá předložit dokument rozšířenému kolegiu rektora na jeho dubnové 

zasedání 
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9. Výsledky ze zasedání expertního panelu POINT 2019 – jarní kolo – letní školy 

(prorektor Škrha) 

 

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

 

10. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 1. 1. do 2. 4. 2019 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 8. 4. 2019 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

11. Přehled činnosti Ústřední knihovny od 03/2018 do 03/2019 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Ústřední knihovny UK za 

období 03/2018 – 03/2019.  

Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložit do jednání Kolegia konaného dne 23. 4. 

2019 aktualizovaný Organizační řád pracoviště projednaný s Právním odborem a připravit ho 

k projednání Akademickým senátem Univerzity Karlovy.  

Kolegium rektora bere na vědomí vyhodnocení Koncepce Ústřední knihovny UK za roky 2015 – 2018 

a ukládá předložit do jednání Kolegia konaného dne 13. 5. 2019 návrh Koncepce Ústřední knihovny UK 

pro roky 2019 – 2020. Ukládá urychlit přípravu výběrového řízení na nový knihovnicko-informační 

systém, tak aby otevřené VŘ mohlo být vypsáno ve 4. čtvrtletí 2019. Ukládá urychlit ve spolupráci 

s fakultami přípravu jednotného knihovního a výpůjčního řádu UK a to do konce června 2019, info na 

RKR dne 29.4. 

 

12. Sdělení rektora 

 

- info z jednání s panem radním Hl. m. Prahy Mgr. J. Chabrem – Kampus Hybernská 

- avízo LERU Spring meeting dne 3. - 4. 5. na Universitě v Tartu, účast pan rektor, pror. Wildová, pror. 

Konvalinka 

- info o ukončení projektu ARIB  

- analýza alternativního postupu Modul 2, vyžádat od RVVI sadu zdrojových dat použitých k hodnocení 

roku 218, zodp. pror. Konvalinka 

- zapojení do projektu Stop šikaně 

- k návrhu financování Kampus Dejvice z ČVUT, příprava odpovědi za UK, zodp. pí. kvestorka 

- problematická místa zákona o VŠ v oblasti zajišťování kvality a studia, info do 20.4. připravit, zodp. 

pror. Wildová 

- k připravované publikaci „17 příběhů 17. listopadu ze 17 fakult UK, zodp. Mgr. Zima, možná kooperace 

s fakultami (MFF, FF) 

- pozvání na oslavy 100. výročí založení Komenského univerzity v Bratislavě dne 26. - 27. 6. 2019, při 

této příležitosti udělení medaile UK 

- setkání asociace děkanů filozofických fakult dne 8.4. 

- info o setkání s p. Eduardem Garcio, libreto Monsignora Giovanni Mauritio Gustava a opera Praga 

Nascente 

- umístění bronzového odlitku busty prof. Starého v Karolinu, zodp. pror. Royt 

- pozvánka na konferenci Mezinárodní evaluaci výzkumných organizací, kterou pořádá MŠMT dne 

30. dubna 2019 v Michnově paláci 

- odhalení pamětní desky Hlávkova nadání panu JUDr. Přemyslu Šámalovi dne 27.4. v 9,30 hod., zástup 

za p. rektora pror. Gerloch 

- vánoční koncert se bude konat místo ve středu 18.12. ve čtvrtek 19.12. 2019, domluvit účast zástupců 

Uni. Curychu, zodp.: pror. Škrha 
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13. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k HR award – TA ČR zrušil pobídku pro držitele certifikátu HR Award, zvažuje jinou formu - bodovou 

bonifikaci při hodnocení projektových záměrů 

- avízo besedy s fotografkou ze zahraničních misí dne 5.6. 

 

prorektorka Rovná 

- k projektu EUforka, podpora FB aktivit ve spolupráci s OVV 

- avízo setkání zástupců 4EU+ v Paříži dne 10.4. 

- seznámila členy KR se zasedáním komise ve věci minigrantů 4EU+, Závěr: KR doporučuje dle 

předloženého návrhu realizovat granty dle redukcí 

 

prorektor Gerloch 

- přednesl návrhy termínů zasedání VR UK v ak. roce 2019/2020 

- informoval o návrhu z PedF UK s žádostí o zřízení dvou míst mimořádného profesora, Závěr: KR návrh 

projednalo a souhlasí s vypsáním míst mimořádného profesora pro obory lingvistika a andragogika. 

 

prorektor Škrha 

- avízo Iberoamerické ceny dne 10.4. od 14,00, setkání s ambasadory ve 13,45 v profesorské šatně 

- info o účasti UK na veletrhu v Malajsii, zájem studentů z Taiwanu, Malajsie o studium na UK 

 

prorektorka Wildová 

- návrh na člena Řídícího týmu pro mezinárodní hodnocení: prof. F. Zahálka, Závěr: KR s návrhem 

souhlasí 

 

prorektor Hála 

- avízo zasedání pracovních skupin OP VVV na MŠMT dne 11.4. 

- informace o výsledku kontroly na místě u celouniverzitního projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na 

UK“ 

 

prorektorka Králíčková 

- info o dnešní velké účasti cca 130 zástupců ze všech studijních oddělení fakult na setkání zaměřeném na 

Přestupy a přijímací řízení v ak. roce 2019/2020 

 

prorektorka Konvalinka 

- info z prvního zasedání realizovaného formou videokonference Rady pro tvůrčí hodnocení činnosti na 

UK, propojeno 14 různých míst 

- informoval členy KR o tom, že GA ČR potvrdil, že projekty Primus a UNCE nejsou v rozporu s formou 

unikátního financování seniorských a juniorských projektů GA ČR, u projektu EXPRO se dále jedná 

 

člen KR prof. Zahálka 

- avízo setkání předsedů akademických senátů VŠ dne 11.4. 

 

prorektor Royt 

- info o proběhlém 1. kolo hodnocení monografií 

- info o vydaném 2. svazku monografie z edice Václava Havla 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná jako výjezdní, odjezd na Štiřín v pondělí 15. dubna 2019 ve 12,00 hod. 

z RUK, návrat v úterý 16. dubna 2019 po obědě. 


