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Zápis z 33. zasedání kolegia rektora dne 26. srpna 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. 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 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora 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. Vědecko-pedagogické tituly – hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Prof. Dr. Uta D a h m e n     LFP 

Prof. Fabien K o s k a s     LFP 

 

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

 

4. Vědecko-pedagogické tituly (jmenovací řízení)  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Petr H e j n a, Ph.D.    1. LF 

Doc. Ing. Lucie C a h l í k o v á, Ph.D.   FaF 

Doc. Ing. Andrey S h u k u r o v, Ph.D.   MFF 

Doc. JUDr. Karel B e r a n, Ph.D.    PF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.  
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5. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 
prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc, PřF, návrh na udělení zlaté pamětní medaile 

prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., PřF, na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., PřF, na udělení stříbrné pamětní medaile in memoriam 

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., FaF, návrh na udělení zlaté pamětní medaile 

 

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

 

6. Hodnocení vědy na UK - průběh realizace 

(prorektor Konvalinka) 
 
Závěr: Kolegium rektora UK vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 

30.9. s doplněním přehledu harmonogramu. 
 

7. Implementace 4EU+ Aliance a projektu 4EU+ na UK 

(prorektorka Rovná) 
 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a vyjadřuje souhlas s personálním zajištěním  

projektu. Ukládá paní prorektorce Rovné a paní kvestorce předložit na KR návrh na personální obsazení 

funkcí včetně obsazení s využitím vnitřních personálních zdrojů. 

 

8. Rámcové principy kariérního rozvoje 

(kancléř Prášil) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a ukládá rozpracovat dokumenty dle navrženého plánu. 
 

9. Návrh první verze Strategického záměru UK 2021 - 2025 

(kancléř Prášil) 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje k dalšímu zpracování variantu SZ UK 21 - 25 v upravené struktuře 

a ukládá předložit Úvod k Strategickému záměru na KR v průběhu září. 

 

10. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2019 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: KR bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu UK a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí 

k 30.6.2019. 
 

11. Návrh Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro 

rok 2020 

(kancléř Prášil) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru 

Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2020 a souhlasí s jeho postoupením na RKR, AS UK a SR UK. 
 

12. Průběžná zpráva o implementaci systému kontroly originality prací Turnitin 

(MUDr. Fontana) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje kladné stanovisko k pořádání 

události On-Campus Event na UK a znění informativního dopisu pro pracoviště UK stran blížící se 

účinnosti nového Opatření rektora č. 15/2019. 
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13. Informace k výzvám OP VVV 

(prorektor Hála) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k  výzvám OP VVV a provedeným/ 

plánovaným dalším krokům a doporučuje aktualizovaný dokument předložit na RKR dne 30.9. 
 

14. Zpracování a ochrana osobních údajů v závěrečných pracích studentů UK 

(MUDr. Fontana) 
 
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s realizací navrženého postupu. 

Kolegium rektora doporučuje materiál předložit na zasedání RKR dne 30.9. 
 

15. Zásady Studentské grantové soutěže na UK pro rok 2020 a vyhlášení 11. kola Projektů SVV pro 

rok 2020 

(prof. Volf) 
 
Závěr: Kolegium rektora UK schvaluje předložený materiál. 
 

16. Nájem tenisových kurtů v Hradci Králové 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít s Tenisovým klubem Eden - spolkem, IČO: 

06206255, se sídlem Hradečnice 1891/2, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec králové, jako nájemcem 

nájemní smlouvu o nájmu tenisových kurtů o výměře 4 071 m² za nájemné ve výši 200 000,- Kč včetně 

DPH ročně a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK. 
 

17. Výměna kabelového vedení v areálu Motol 

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

distribuční soustavy – kabelového vedení VN a rozvaděče VN k tíži pozemku parc. č. 56/2, 405/1 

a 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, 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. 

 

18. Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby „Rekonstrukce 

a přístavba Areálu UK Jinonice“ 

(kvestorka Oliveriusová) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o dílo s kladným výsledkem a doporučuje jej 

předložit k projednání Akademickému senátu UK a ke schválení Správní radě UK. 
 

19. Návrh na rozšíření nabídky rozvoje přenositelných kompetencí pro studenty doktorských 

studijních programů UK a jejich zaštítění Platformou doktorského studia na UK 

(doc. Lopatková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh na rozšíření nabídky rozvoje přenositelných kompetencí pro 

studenty doktorských studijních programů UK a poskytování této nabídky pod záštitou Platformy 

doktorského studia na UK.  

Kolegium rektora schvaluje návrh na uspořádání Welcome Day pro nové studenty doktorského studia, 

na němž bude též představena webová stránka Platformy. 
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Doporučuje předložit aktuální informaci o průběhu Platformy s návrhem nového ak. roku na zasedání 

KR v lednu/únoru 2020. 

 

20. Klíčové otázky vzešlé z akreditačního procesu 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR rozhodlo u otázek I, II, III takto: 

I. Pracovní zařazení akademického a vědeckého pracovníka ve vztahu k personálnímu zajištění 

studijního programu 

1)Akademickým pracovníkem se rozumí osoba, která působí na UK na základě pracovního poměru 

v kategorii AP.   

2) Pro dosažení zákonného požadavku pro jmenování garanta studijního programu lze sčítat výši úvazku 

v kategorii AP a VP, přičemž minimální úvazek v kategorii AP je 0,5. 

II. Počet částí státní závěrečné zkoušky (SZZ) 

Praxi, kdy státní závěrečnou zkoušku tvoří pouze jediná část, kterou je obhajoba závěrečné práce, lze 

akceptovat zejména u studijních programů joint/double degree, popřípadě u cizojazyčných studijních 

programů bez varianty v českém jazyce. Ve specifických a odůvodněných případech lze tuto praxi  

akceptovat i v česko-jazyčných studijních programech.   

III. Standardní doba studia 

Standardní doba bakalářského studia je 3 roky a navazujícího magisterského studia 2 roky. Jinou 

standardní dobu studia lze připustit zejména v případě mezinárodních studijních programu typu JD/DD, 

cizojazyčných studijních programů bez české jazykové varianty. Ve specifických a odůvodněných 

případech lze připustit jinou standardní dobu studia i v česko-jazyčných studijních programech.   

 

21. Návrhy zpracování dat a výstupů pilotního šetření kvality vzdělávací činnosti mezi studenty UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje zpracovat pilotní šetření za všechny 

fakulty a celou univerzitu dohromady a předložit materiál na KR v prosinci 2019. 

 

22. Návrh nového opatření rektora o Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje vydat Opatření 

rektora v předloženém znění. 

 

23. Orgány a komise na Univerzitě Karlově 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora ukládá gestorům (odborům), aby zkontrolovali všechny komise a orgány 

včetně jejich potřebnosti, působnosti a řádného obsazení a upravili příslušné internetové stránky do 

30. září.  

Kolegium rektora ukládá aktualizovat webové stránky UK podle skutečné struktury univerzitních  

orgánů.  

Kolegium rektora ukládá při ustavování nových orgánů nejprve zvážit využití stávajících orgánů a při 

jmenování nových členů brát v potaz jejich činnost v dalších univerzitních a fakultních orgánech. KR 

ukládá předložit aktualizovaný materiál na KR dne 30.9. 

 

 

24. Sdělení rektora 

 

- informace o úmrtí posledního přeživšího studenta roku 1939 vězněného v koncentračním táboře PhDr. 

Vojmíra Srdečného v jeho nedožitých 100 letech 

- byla zveřejněna Výroční zpráva UK 2018  
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- info z pracovní cesty pana rektora do Peru, zájem o spolupráci University San Marcos a Universidad de 

Lima s UK, informace bude rozeslána na fakulty 

- návrhy na udělení medailí UK u příležitosti oslav 50. výročí založení FaF UK, předání na slavnostním 

večeru dne 19.10., Závěr: KR odsouhlasilo udělení medailí navrženým kandidátům 

- ve věci OP VVV Igráček – zvyšování kvality interních grantových schémat, přípravit stanovisko na KR 

dne 16.9., zodp. pror. Konvalinka, pror. Hála, doc. Lopatková, prof. Volf 

- nominace zástupců do třech pracovních skupin OP VVV za Asociaci výzkumných univerzit, zodp. 

p. kancléř 

- oslovit děkanku FTVS o vyjádření ke stavu přípravy akreditace oboru biomechanika, zodp. doc. 

Lopatková 

- akční plán rozvoje lidských zdrojů pro VVI a genderové rovnosti ve výzkumu na léta 2018-20120, zodp. 

p. kancléř 

- nabídka spolupráci UK s konsorciem na Humbolt universität, osloveny fakulty, za přípravu odpovědi 

zodp. pror. Rovná 

- info o klesajícím trendu v počtech odvolání z fakult, info o dodatečných přijímacích řízeních na 

fakultách, přehled počtu zapsaných studentů na UK bude připraven na KR dne 16.9., zodp. pror. 

Králíčková 

- ke kauze Mgr. Soni Krásné 

- ke kauze MUDr. Š. Kučerové 

- avízo vyhlášení Ceny Františka Běhounka a Ceny MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací za rok 2019, zodp. pror. Konvalinka 

- vyhlášen nový ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense za rok 2019, info na fakulty, zodp. odbor 

vědy 

- ke kofinancování projektu 4EU+ ze státního rozpočtu od roku 2020 

- KR vybralo zástupce UK pro podporu vysokoškolského sportu na MŠMT, nominován byl prof. Fr. 

Zahálka, zodp. p. kancléř 

- info o udělení Ceny nadace D.N. Chorafase panu Dr. Jindřichu Libovickému a vyhlášení nového 

ročníku 2020, zodp. odbor vědy 

- k vzniku „brožury o vědě na UK“ na odboru vědy, zodp. pror. Konvalinka 

- příprava odpovědi na Universitu v Pethu, zodp. pror. Konvalinka 

- nabídka českého velvyslanectví ve Velké Británii k vzniku mezinárodní university na Guernsey, 

příprava odpovědi, zodp. pror. Rovná 

- nabídka od Hospodářské komory a Institutio Didactica Carolina na podporu středoškolských řemesel, 

příprava odpovědi, zodp. pror. Royt 

- podnět z KTF týkající se novely zákona o ped. pracovnících, odpověď bude odeslána panu děkanovi 

tento týden, zodp. pror. Wildová 

- žádost o nominaci Mgr. Romana Lyacha Ph.D. na Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za 

mimořádné výsledky vědecké činnosti související se studiem, Závěr: KR nedoporučuje nominovat 

tohoto kandidáta, odpověď bude odeslána, zodp. pror. Králíčková 

- ke Kampusu Albertov, probíhají jednání s děkany PřF a Matfyz UK, zápis bude předložen 28.8., zodp. 

pror. Konvalinka 

- k Chráněné únikové cestě blok HB - FTVS, zodp. pror. Hála 

- probíhají posudky na objekt Zahrádky, zodp. pí. kvestorka 

- návrh na čestný titu Dr.h.c. pro prof. PhDr. J. Leikerta, Litt.D. v souvislosti s 80. výročím událostí 

17.11. 1939, zodp. pror. Royt 

- představen návrh PF 2020  

- Memorandum Jana Palacha, přesun webových stránek janpalch.cz pod správu NM, zodp. právní odbor, 

p. kancléř 

- avízo setkání velvyslanců ČR v Karolinu dne 28.8. od 17,30 hod. 

- avízo koncertu Universitas Carolina - Schola Gregoriana Pragensis se uskuteční v kostele Panny Marie 

Sněžné 24.9.2019, bude udělena záštita UK, příprava odpovědi do 30.8. a info na KR 2.9., zodp. pror. 

Royt, pí. kvestorka 

- pozvání od Svobodného státu Sasko na letní slavnost s recepcí dne 13.9. od 16,00, zástup za p. rektora 

pror. Konvalinka 
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- avízo návštěvy hostující profesorky UK paní Dr. Diany Apetauerové z Bostonu na UK dne 9.10. v 9,00 

hod. v Karolinu 

- avízo kulatého stolu Efektivní financování výzkumu dne 5.9. od 10,00 na Univerzitě Pardubice, zástup 

za p. rektora p. kancléř 

- křest knihy Jsem jedno ucho o lidech se sluchovým handicapem dne 25.9. v recepčních prostorech 

Karolina, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- pozvání na vernisáž výstavy k nadcházejícímu 1100. výročí mučednické smrti kněžny Ludmily dne 

13.9. od 17,00 hod. ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, zástup za p. rektora pror. Royt 

- zahájení konference „Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky“ dne 10.9. 

v 17,30 ve Vlasteneckém sále, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- zahájení konference evropské asociace izraelských studií na PF UK dne 8.9. od 16,00 hod., zástup za 

p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na slavnostní večer u příležitosti 10. výročí NTK, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- pozvání na Světový pohár ve vodním slalomu dne 6.-8.9. v Troji a v Rezidenci primátora dne 4.9. od 

20,00, zástup za p. rektora pror. Wildová, prof. Zahálka 

- pozvání na slavnostní inauguraci rektora Prešovské univerzity Dr.h.c. prof. PhDr. P. Kónyu, PhD. dne 

17.9. od 11,00 v Divadle Jonáša Záborského v Prešově, zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na 4. konferenci Česko – čínského centra „Výzvy digitální budoucnosti“ dne 25.9.2019, zástup 

za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvánka k účasti na konferenci KRECon 2019 Open Access dne 7.-8.11.2019 v NTK, zástup za 

p. rektora pror. Konvalinka 

- pozvání k 25. výročí japonské obchodní komory dne 13.9. od 18,00 v hotelu Hilton, zástup za p. rektora 

pror. Wildová 

- avízo TK na téma „Univerzitní  hokej v ČR“ dne 2.9. od 13,00 v Malé aule Karolina, z toho důvodu 

změna začátku KR dne 2.9. na 14,00 hod. 

 

 

 

25. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- avízo monitorovací návštěvy OZV dne 27.8. 

- avízo účasti na zasedání UNICA General Assembly dne 28.-29.11. v Londýně 

- setkání VIP Alumni proběhne před vánoci, výběr termínu na KR 2.9. 

 

prorektorka Wildová 

- k přípravě výroční konference EUA na PedF UK v prosince 2019, zodp. pror. Wildová, pror. Rovná 

- info k prezentaci UK na světové výstavě Expo 2020, smlouva se připravuje ve spolupráci s pror. Bártou 

 

kvestorka Oliveriusová 

- vyšlo Opatření kvestorky týkající příspěvku na školkovné 

- upozornění na nové Opatření rektora s účinností k 1.9.2019, které umožňuje zavést na UK 3 dny „sick-

days“  

- zaměstnancům RUK bude od 1.9. zvýšena hodnota stravenek ze 70,- na 90,- Kč  

 

docentka Lopatková 

- info o průběhu jmenování oborových rad 

- návrh na hostování konference PRIDE - asociace v doktorském vzdělávání na UK v březnu 2020, Závěr: 

KR souhlasí s pořádáním konference na UK 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo jednání Rady vlády dne 6.9.2019 
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prorektor Royt 

- informace o zahájení a zakončení Letošní školy slovanských studií v Karolinu za účasti 140 

zahraničních studentů 

- probíhají jednání s Magistrátem Hl.m. Prahy ve věci Ceny Karla IV. 

 

člen KR prof. Lášek 

- proběhlo zasedání Rady KaM, bude připraveno info o činnosti Kolejních rad na KR dne 2.9. 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 2. září 2019 v 14,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


