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Zápis z 32. zasedání kolegia rektora dne 15. července 2019 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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)  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Daniela F i s c h e r o v á, Ph.D.  1. LF 

Doc. MUDr. RNDr. Milan K a š k a, Ph.D.   LF HK 

Doc. PhDr. Ladislav K r i š t o u f e k, Ph.D.   FSV 

 

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

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Anna J o n á š o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Zlatko P a s t o r, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Eduard Š t a s t n ý, Ph.D.    2. LF 

MUDr. Petr B u d e r a, Ph.D.     3. LF 

MUDr. Jakub R a d o c h a, Ph.D.    LF HK 

MUDr. Roman Š a f r á n e k, Ph.D.    LF HK 

JUDr. Petr D o s t a l í k, Ph.D.    PF 

PhDr. Petr J a n e č e k, Ph.D.     FF 
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PhDr. Mariana M a c h o v á, Ph.D.    FF 

Mgr. Jan P a l k o s k a, Ph.D.     FF 

PhDr. František K o l á ř, CSc.    FTVS 

David V o p ř a d a, Dr.      KTF 

 

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

s výjimkou návrhu PhDr. F. Koláře, CSc. u kterého ukládá pečlivé prostudování. 

 

4. Mimořádný profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK: 
PD Dr. Phil.  Markus G i g e r       FF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na obsazení pracovního místa 

mimořádného profesora UK. 

 

5. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 
 Katolická teologická fakulta UK (1x) 

Katolická teologie 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádosti na akreditaci 

oborů habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

6. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 
prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., 1. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., FF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., MFF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PedF, návrh na udělení historické pamětní medaile 

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,1. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., exter. VR, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., 1. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., PF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc., MFF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile  

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,1. LF, návrh na udělení historické pamětní medaile 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., PF, návrh na udělení historické pamětní medaile 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo o udělení medailí UK dle návrhu. 

 

7. Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky 2019 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Medaili Josefa Hlávky nominuje: 

Prof. MUDr. Miloše Grimma, DrSc. a Prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc. 

 

8. Návrhy na Ceny Arnošta z Pardubic za rok 2019 

(prorektorka Králíčková) 
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Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh na udělení Cen Arnošta z Pardubic. 

 

9. Návrhy kandidátů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 pro 

vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny MŠMT. 
 

10. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2019 pro nejlepší studenty a absolventy 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny J. 

Hlávky. KR dále ukládá oslovit opětovně ty fakulty, které návrhy nepodaly. 
 

11. Návrh opatření rektora - Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního programu 

akreditovaného na více fakultách UK 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: KR schvaluje předložený návrh opatření rektora. 
 

12. Zpráva o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2018 

(prorektor Royt) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 
 

13. Rozdělení zdrojů na doktorandská stipendia v cizojazyčných programech (2019) 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: KR schvaluje rozdělení příspěvku na doktorandská stipendia v roce 2019. 
 

14. Zapojení UK do amerického programu studentských půjček 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: KR ukládá oslovit fakulty dopisem rektora, aby sdělily případný zájem o vstup do tohoto 

programu a zároveň sdělily informaci o předpokládaném počtu (odhadu) studentů, kterých by se mohl 

program týkat a dále KR ukládá informovat fakulty o předpokládaném finančním zapojení a nutnosti 

stanovit fakultního koordinátora. 
 

15.  Zpráva o přípravě OR Knihovní řád a výpůjční řád Univerzity Karlovy a projektu sjednocené 

registrace uživatelů UK 

(prorektor Royt/MUDr. Fontana) 
 
Závěr: a) Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o přípravě OR Knihovní a výpůjční řád a projektu 

sjednocené registrace uživatelů UK a ukládá Ústřední knihovně jeho dopracování, aby mohlo být 

vydáno s platností od 1. 11. 2019, zároveň souhlasí s tím, že dojde ke zrušením OR 51/2018  

b) Kolegium rektora, na základě předložené zprávy, souhlasí s navrženým harmonogramem přechodu na 

jednotnou registraci uživatelů knihoven UK. 
 

16. Analýza protokolů o obhajobě závěrečných prací na UK z hlediska GDPR a návrh dalšího 

postupu 

(rektor Zima) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá vydat opatření rektora, které 

sjednotí podobu protokolu napříč univerzitou s účinností od začátku nového AR 2019/2020. 
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17. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 3. 4. - 28. 6. 2019 

(prorektor Škrha) 
 
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 
18. Administrace průběžného vyhodnocení za rok 2019 a případných změn pro rok 2020 

Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019–2020 

(prorektor Hála) 
 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem termínů a způsobu administrace průběžného vyhodnocení 

za rok 2019 a případných změn pro rok 2020 Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 

2019–2020 (IP UK 2019 – 2020). 
 

19. Revize vydaných opatření rektora a překlad vnitřních předpisů a OR 

(kancléř Prášil) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a ukládá sjednotit terminologii, nejpozději do 25.7.2019. 
 

20. Juniorská univerzita Karlova - stav příprav ZS AR 2019/2020 

(prorektorka Králíčková) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 
 

21. Konference Historické fondy knihoven Univerzity Karlovy 

(prorektor Royt) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí záměr Ústřední knihovny uspořádat konferenci Historické 

fondy Univerzity Karlovy. Kolegium rektora souhlasí s uspořádáním akce pod záštitou rektora 

Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

22. Trafostanice Kampus Jinonice 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – velkoodběratelské trafostanice TS 4358, k tíži pozemku parc. č. 764/224, jehož 

součástí je budova č. p. 661, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za 

účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., 

se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, 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. 
 
 

23. Sdělení rektora 

 

- info účasti na 18. českých akademických hrách, UK získala 1. místo s 23 zlatými, 18 stříbrnými a 17 

bronzovými medailemi 

- info z pracovní cesty p. rektora do Vietnamu, podepsána Smlouva o spolupráci UK a Vietnam National 

Children´s hospital 

- k založení Asociace výzkumných univerzit ČR dne 2.7. podpis memoranda 

- vznik spolku UK HOCKEY PRAGUE, možné zapojení UK, zodpovídá: prof. Zahálka,  

- avízo slavnostního zahájení projektu RICAIP dne 26.9. v CIIRC, zástup za p. rektora: pror. Konvalinka 

- pozvání na 2. ročník mezinárodního fóra vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON dne 6.-7.11. 

v O universum, zástup za p. rektora: pror. Wildová, pror. Králíčková 
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- pozvání na otevření nové budovy a oslava 10. výročí NTK dne 9.9.2019, zástup: pror. Konvalinka 

- slavnostní zahájení 15. mezinárodní konference k vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ SEMT´19 dne 

18.8. od 16,00 na PedF UK, účast UK bude omluvena 

- avízo setkání rektorů Aliance 4EU+ dne 21.10. v Paříži, Kick Off meeting s koordinátory a prorektory 

pro vědu a studijními prorektory 

- k otevřenému dopisu studentů PF a FF UK k návštěvě barmské vůdkyně Aun Schan Su Ťij 

- změna v dozorčí radě CUIP, odchází JUDr. Hanzlík 

- Erasmus+ European Universities Evaluation report 

- připomínky k materiálu „Identifikace problémů v českém vysokém školství“ do 24.7. zaslat na ČKR 

- dopis od prezidenta EUA M. Murphyho 

- návrh změny termínu přednášky lichtenštejnského prince Aloise na UK z 5.11. na 15.11., vedení UK 

žádá o dodržení původního termínu dne 5.11. 

- info z repre komise pro rozpis rozpočtu VVŠ ze dne 5.6. 

- věcný záměr návrhu zákona o vědě, pracovní návrh pro legislativní změnu avizovanou v pilíři Inovační 

strategie ČR 2019-2030 

- k zasedání Coimbra Group Executive Boardu dne 15.7. a volbě nového ředitele den 16.7. v Bruselu 

- odpověď od ministra Plagy k dopisu ČKR k novele zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

- návrh předání historické medaile Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi (in memoriam) u příležitosti 60 let 

založení divadla Semafor dne 30.10. od 19,00 hod. v divadle Semafor, KR souhlasí s udělením 

historických medailí 

- k odvolání děkana LF Ostravské univerzity,  

- postavení UK v mezinárodním žebříčku QS 

- návrhy na nominaci na Cenu Milady Paulové v oblasti jazykovědy do 13.9. na ČKR 

- zahájení kontroly NKÚ na peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví dne 18.7. na RUK, týká se 3. LF 

- připomínky k materiálu „Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV do 8.7. 

- k jednání na MŠMT k přípravě Strategického záměru, UK zastoupena  p. kancléřem dne 26.6. 

- adept na stipendium V. Havla, student z Azerbajdžánu, FSV UK 

- setkání konzultační skupiny k přípravě Strategického záměru pro oblast VŠ na období od r. 2021 

- pozvání na oslavy 350. výročí založení University of Zagreb dne 3.11.2019, zástup za p. rektora pror. 

Škrha 

- avízo na 4. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur dne 19.11. pořádaného MŠMT 

- návrh na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména ČR v oblasti evropského výzkumu 

a vývoje, návrhy na MSMT do 18.9. 

- pozvání na konferenci KRECon 2019 Open Access dne 7.-.8.11.2019 v NTK 

- Cena MŠMT pro pedagogický počin, návrhy zaslat v termínu září 2019 

- Setkání na zámku Lužany při příležitosti živ. jubilea prof. Pavlíčka dne 8.8., zástup: pror. Wildová 

- Setkání při příležitosti narozenin  prof. Šmahela dne 9.9. v 14 hod, zástup: pror.  Gerloch 

- Dopis premiéra Babiše v souvislosti s novou vládní komisí pro klimatické změny, dopis bude zaslán 

ČKR, UK svou nominaci zašle 

 

 

24. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Bárta 

- pozvánka na vernisáž egyptologické výstavy MEZI PRAHOU A KÁHIROU, Karolinum,  1.8.2019 

v 17,00 hod 

 

Prorektorka Wildová 

- informace ke konferenci VŠ dne 22.11. v Karolinu 

- setkání s EUA v Karolinu ve dnech 29.10.-1.11. 

- jednání s velvyslancem Turecké republiky ve věci výuky na FF UK 

- zvažované projekty za oblast studijní agendy v rámci CRP 
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Prorektorka Králíčková 

- informace k 4EU+, kontakty na studenty, úspěšné absolventy UK 

 

prorektor Gerloch 

- zástup p.rektora Zimy na oslavách 100. výročí založení UK v Bratislavě 

- info k mimořádným profesorům, návrhy z PedF UK 

 

prorektor Hála 

- kontrola projektů proběhne dne 6.8., PřF, 1.LF a FF 

 

prorektor Konvalinka 

- jednání Rady vlády s GA ČR ve věci nových programů 

 

Členka KR Shavit 

- probíhají návštěvy na odděleních pro oblast PR napříč univerzitou, připomínky k webu, spolupráci 

s OVV UK atd. 

 

Člen KR Fontana 

- jednání ve věci TURNITIN 

 

Hájek 

- inzerce v rámci tištěné MF DNES dne 4.11.2019, propagace univerzitních oslav listopadů 1939 a 1989 

- žádost ČRO PLUS o partnerství UK na mezinárodní konferenci: Evropa bez Železné opony: 30 let 

svobody k výročí revoluce, kterou pořádá Český rozhlas (Plus) dne 11. 11. 2019 v Národním muzeu 

v Praze, od 9 do 17 hodin. Závěr: KR s partnerstvím souhlasí. 

 

 

 Zapsali: Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. srpna 2019 v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


