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Zápis z 35. zasedání kolegia rektora dne 16. září 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 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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 

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

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

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

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

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora 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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Rudolf H o r v á t h, Ph.D.    2. LF 
MUDr. Jan M á c a, Ph.D.     LFP 
Ing. Jan N e v o r a l, Ph.D.     LFP 
Ing. Pavel B o b á l, CSc.      FaF 
PharmDr. Petr C h o c h o l o u š, Ph.D.    FaF 
Ing. Kateřina M a c á k o v á, Ph.D.    FaF 
PharmDr. Josef M a l ý, Ph.D.     FaF 
PharmDr. Jan Z i t k o, Ph.D.     FaF 
PhDr. Lenka M o r á v k o v á   K r e j č o v á, Ph.D.  PedF 
PhDr. Monika M u ž á k o v á, Ph.D.    PedF 
PhDr. Dino N u m e r a t o, Ph.D.    FSV 
 

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

vyjme návrhu pana MUDr. R. Horvátha, Ph.D., kde bude požádáno vysvětlení panem děkanem 2.LF 

UK týkající se počtu publikací vědeckého charakteru a počtu odučených hodin. 
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4. Mimořádný profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK: 
Doc. Nico C a r p e n t i e r, Ph.D.    FSV 
Mirjam F r i e d, M.A., Ph.D.     FF 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK 

a doporučilo je k projednání na VR UK. 

 

 

5. Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2019 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat na Cenu MŠMT 2019 

tyto kandidáty: 

1) doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. – CERGE  

2) prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. – PF  

3) prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. - PřF 

 

6. Opatření rektora Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování 

profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně 

stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy 

 (prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje provést jazykovou revizi textů a následně vydat OR bilingválně 

(dvojjazyčně bude text OR i přílohy) s účinností od 1.10.2019. 

 

 

7. První verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje rozeslat první verzi Strategického záměru Univerzity Karlovy na 

období 2021-2025 fakultám, RKR, Akademickému senátu, Vědecké radě, Radě pro vnitřní hodnocení 

a vybraným externím partnerům s termínem pro připomínky do 15.11.2019. 

 

8. Návrh řešení postupu přípravy a realizace celouniverzitního projektu do výzvy OP VVV 

Zvyšování kvality interních grantových schémat 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navrženým postupem přípravy a realizace projektu do výzvy OP 

VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“), včetně předfinancování projektu 

z vlastních zdrojů UK (formou vratné půjčky) a doporučuje dopracovat materiál na základě vzniklé 

diskuze a předložit na RKR dne 30.9. 2019.  

 

9. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2020 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora vybírá k dopracování následující Centralizované rozvojové projekty (CRP) pro 

rok 2020, které doporučuje k předložení za Univerzitu Karlovu na MŠMT.  
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10. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek – aktuální stav 

 (prorektor Bárta) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a ukládá dokončit standardizace webů do prosince 2019 a informovat 

o tom v tomto termínu KR. 

 
11. Přehled výročí a událostí na rok 2020 

 (prorektor Bárta) 

 

Závěr: KR doporučuje realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2020 dle předloženého návrhu 

a harmonogramu. 

 

12. Zpracování a ochrana osobních údajů v závěrečných pracích studentů UK – follow up 

 (rektor Zima) 

 

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

Bude zveřejněno prostřednictvím Pokynů pověřence. Kolegium rektora doporučuje materiál předložit na 

RKR dne 30.9. 

 

 

13. Sdělení rektora 

 

- info z pracovní cesty v Mexiku, zájem o spolupráci s UNAM, TEC de Monterrey 

- byla vyhlášena Cena Wernera von Siemense za rok 2019, pan rektor předsedá komisi v kategorie 

Nejlepší pedagogický pracovník 

- info z jednání RVVI - na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019 bude vládě předložena nominace 

rektora UK a to pan prof. Mgr. M. Bárta, Dr. 

- k počtu přijatých/zapsaných studentů v ak. roce 2019/2020, bude zveřejněno na RKR dne 30.9. 

- připravit přehled vývoje počtu studentů teologických fakult za roky 2016-2019, zodp. p. kancléř 

- k podnětu plagiátorství dip. práce S. Čerešňákové, příprava odpovědi, zodp. pror. Wildová 

- podnět na plagiátorství doc. Soukupa, předáno panu děkanu FF UK doc. Pullmannovi  

- dodatky k nájemní smlouvě od Církve československé husitské, řeší paní kvestorka 

- avízo veřejné diskuze v rámci cyklu Česko a jak dál! na téma Vzdělávání v ČR v Modré posluchárně 

dne 1.10.2019 v 17,30 hod. 

- pozvání na Národní svatováclavskou pouť 2019 ve St. Boleslavi dne 28.9.2019 od 10,00, zástup za 

p. rektora pror. Royt, pror. Wildová 

- pozvání na Slavnostní zahájení projektu RICAIP dne 26.9. od 13,00 v CIIRC ČVUT, zástup za 

p. rektora pror. Konvalinka 

- pozvání na konferenci v PSP ČR „Od ostnatého drátu k Schengenu“ dne 19.11., která bude zařazena do 

projektu Svobodný listopad, úvodní slovo pronese p. rektor 

- avízo vyhlášení roku 2021 rokem sv. Ludmily, pror. Royt je v přípravném výboru 

- pozvání na Fotbalturnaj AVU 220 dne 5.10. od 10,00, zodp. prof. Zahálka 

- avízo projektu „Neznámý vojín“ od PedF bude předvedeno dne 15.11. ve Velké aule Karolina 

- avízo vzpomínkového setkání na prof. Pavla Machotku dne 9.10. v 15,00 ve Vlasteneckém sále, účast 

pror. Royt 

- pozvání na otevření Ústavu anatomie na 2.LF dne 30.9. od 14,00 hod., zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- slavnostní zahájení ak. roku 19/20 na LF HK dne 19.10. v 9,30, zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo setkání VIP Alumni UK se uskuteční dne 10.12. 2019 v podvečerních hodinách 
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14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- avízo docentských promocí na UK dne 15.10. v 11,00 ve Velké aule Karolina, celkem 59 jmenovaných 

z toho 14 žen 

- avízo konference pořádané Britských velvyslanectvím, UK a PF UK „Historické sympózium ke 100 

letům česko-britských diplomatických vztahů“ dne 2.10. od 9,30 ve Vlasteneckém sále Karolina 

 

prorektorka Wildová 

- info z recepce k 25. výročí založení Japonské obchodní komory v ČR, UK obdržela dar v hodnotě 25tis 

Kč  

- info z účasti na Světovém poháru ve vodním slalomu v Troji 

 

prorektor Hála 

- info o jednání s p. Johnem Kelly fa Brakeley Ltd. ve věci univerzitního fundraisingu 

 

kvestorka Oliveriusová 

- info k veřejné zakázce na univerzitní varhany, nabídky lze podávat do 18.10.2019 

 

člen KR prof. Zahálka 

- avízo schůzky se zástupci MŠMT ve věci stipendií pro podporu univerzitního sportu dne 17.9. 

 

prorektor Bárta 

- info z jednání s Českou televizí 

- příprava témat pro čas. Forum k 17.11. 

- avízo schůzky se zástupci Expo 2020 dne 15.10. 

 

prorektor Royt 

- info z předání medaile panu prof. PhDr. František Šmahelovi, DrSc., Dr.h.c. mult. 

- info o jednání na zámku Kuks ve věci zřízení Farmaceutického muzea 

- avízo vernisáže „Václav IV. - král na rozhraní věků“ dne 18.9. od 17,00 hod. 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková. Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 23. září 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


