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Zápis z 25. zasedání kolegia rektora dne 23. 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 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
PhDr. Tomáš A l u š í k, Ph.D.     1. LF 

PharmDr. Jitka P a l i c h   F u č í k o v á, Ph.D. (druhé kolegium) 2. LF 

RNDr. Petr Š o l c, Ph.D.      PřF 

Ing. Lubomír B u l e j, Ph.D.      MFF 

RNDr. Dalibor N o s e k, Dr.      MFF 

JUDr. Jana O n d ř e j k o v á, Ph.D.     PF 

Sergey S l o b o d y a n, Ph.D., M.A.     FSV 

 

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: 

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK (1x) 

 Neurologie 
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Přírodovědecká fakulta UK (1x) 

 Makromolekulární chemie 

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

oborů habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

5. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Studijního a zkušebního řádu UK 

a doporučuje po zapracování úprav v bodě 4,5 a 8 předložit na AS UK a na RKR.  

 

 

6. Návrh nového OR nahrazujícího OR 32/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí se zněním předloženého nového OR a navrhuje po projednání v Radě pro vnitřní 

hodnocení UK dne 24.4.2019 jeho vyhlášení s účinností od 1.9.2019. 

 

 

7. Návrh novelizace Opatření rektora 58/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí se zněním předloženého návrhu novely OR 58/2017 a navrhuje po projednání 

v Radě pro vnitřní hodnocení UK jeho vyhlášení. 

 

 

8. Průběžná zpráva o implementaci systému kontroly originality prací Turnitin: návrh novely 

opatření rektora a metodické materiály 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu o implementaci systému kontroly 

originality prací Turnitin.  

Kolegium rektora vyjadřuje souhlas se zněním novely Opatření rektora č. 72/2017 a po zapracování 

připomínek s vydáním nového Opatření rektora 8/2011.  

Kolegium rektora souhlasí se zněním metodického materiálu a jeho zaslání na fakulty k připomínkování. 

KR doporučuje aktualizovat řád habilitačního a jmenovacího řízení s termínem předložení na KR dne 

13.5., zodp. pror. Gerloch. 

 

 

9. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 

2017/2018 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučilo postoupit na AS UK a ukládá předložit 

společnou část hodnocení UK studenty do června 2019. 

 

 

10. Zpráva o pilotním šetření kvality vzdělávací činnosti mezi studenty posledních ročníků 

bakalářských a magisterských programů a oborů na UK  

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit výsledky pilotního šetření do 

června 2019. 
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11. Major Research Areas na UK – průběh aktualizace 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje předložení konečné podoby 

Major Research Areas k projednání Rozšířenému kolegiu rektora a následně připravit k publikování. 

 

12. Principy pro rozdělování příspěvku a dotací na UK v roce 2020 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje jej po zapracování podnětů vzešlých 

z diskuze předložit na jednání Ekonomické komise AS UK 13. 5. 2019 a následně předložit finální verzi 

na KR. 

 

 

13. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018  

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR projednalo „VZ o činnosti - povinná část“ a ukládá zaslat do 25.4. podklady panu kancléři 

Prášilovi, tak, aby byl upravený materiál předložen na RKR dne 29.4. Dále ukládá, aby celá Výroční 

zpráva (povinná textová i nepovinná textová část a tabulková část) byly předloženy na KR dne 13.5. 

2019. 

 

 

14. Příloha č. 3 OR č. 60/2018 – Spisový řád Univerzity Karlovy 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje s materiálem seznámit členy 

RKR a následně OR vydat. 

 

 

15. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace 

o postupu řešení 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané 

problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci 

s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při 

možném odstraňování právních vad. 

Doporučuje předložit návrhy na svěření majetku do správy na fakulty k projednání na AS UK dne 17.5. 

Dále ukládá podat informaci v průběhu května na KR k problematice majetku Kolejí 17. listopadu. 

Další aktualizace týkající se Nemovitostí na UK bude předložena v termínu listopad 2019. 

 

 

16. Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového 

vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3 a parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs 

nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za 

účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, 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) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění, k uzavření smlouvy. 
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17. Rekonstrukce tramvajové trati Evropská 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování 

stavby zařízení sloužícího pro provoz tramvajové tratě k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, 

obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění údržby a oprav, obnovy, 

výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti zařízení ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9, IČO 00005886, 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) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, 

k uzavření smlouvy. 

 

 

18. Sdělení rektora 

 

- info z pracovní cesty pana rektora na Universitě Tbilisi 

- UK se společně s Ministerstvem kultury ČR, Českou filharmonií a Magistrátem Hl. m. Prahy aktivně 

připojily k výzvě NTM na vznik veřejné sbírky určené na obnovu katedrály Notre-Dame 

- odešel dopis na fakulty ve věci pravidelného hodnocení studia v doktorských studijních programech, 

hodnocení a schválení oborovou radou do 31.10. s platností už od tohoto ak. roku 2018/2019 

- žádost o změnu řešitele Primus na 3. LF UK, Závěr: KR změnu povoluje 

- stížnost studenta Kevina Goldesteina 2. LF UK, zodp. pror. Králíčková 

- návrh zástupců za ČKR do vznikající pracovní skupiny na MŠMT řešící byrokratickou zátěž ve vědě 

- info o podnětu prof. Preisse k EK FF UK ve věci doc. Fajta 

- avízo další veřejné diskuze „Česko! A jak dál? na téma: Česko, Evropa a svět dne 9.5. v Brně  

- avízo vyhlášení cen Zlatý středník dne 25.4.2019, nominace za rok 2018 má univerzitní VZČ 2017 

a opětovnou nominaci časopis Forum 

- avízo veřejné debaty s kandidáty do Evropského parlamentu dne 15.5. od 17,00 hod. v Collegium 

maximum na PF UK 

- pozvání na Svět knihy s prezentací knih Nakladatelství Karolinum ve dnech 9.5.-12.5.  

- pozvání na oslavy 100. výročí založení Univerzity v Lublani dne 3.12., zástup za p. rektora pror. Škrha 

- pozvání na slavnostní XXV. valné zasedání Učené společnosti dne 20.5. dopoledne v 10,00 ve Velké 

aule Karolina a od 18,00 hod. ve vile Lanna, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- avízo Semináře MŠMT s Andreasem Schleicherem, ředitelem Direktorátu OECD pro vzdělávání 

a dovednosti dne 16.5., nabídnout příslušným vedoucím z RUK 

 

 

19. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- návrh bodů programu na RKR 

 

prorektorka Rovná 

- výběr hosta-řečníka na Zahradní slavnost z řad studentských vůdců roku 1989 

 

prorektor Škrha 

- seznámil členy KR s přesným časovým harmonogramem akce „Padova Meets Prague“ ve dnech  

16.-17.5. v Karolinu 

 

prorektorka Wildová 

- info o schválení Modelu UK pro učitelské studijní programy dle standardu MŠMT 

 

prorektorka Králíčková 

- současně se SZŘ bude předložena k projednání novela Rigorózního řádu a Řádu CŽV do AS UK 
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člen KR Mgr. Zima 

- předložil návrhy osobností do publikace „17 příběhů 17. listopadu ze 17 fakult UK“ 

 

člen KR prof. Lášek 

- avízo zasedaní Rady KaM dne 24.4., bude řešena stížnost týkající se koleje Hvězda 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. dubna 2019 po skončení RKR v Malé aule Karolina. 
 


