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Zápis z 1. zasedání kolegia rektora dne 7. října 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – 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 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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. Vědeckopedagogické tituly 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Jan B ě l o h l á v e k, Ph.D.    1. LF 
Doc. RNDr. Zuzana M ü n z b e r g o v á, Ph.D.   PřF 
Doc. RNDr. Petr P a v l í n e k, Ph.D.    PřF 
Doc. RNDr. Kristian M a t h i s, Ph.D.    MFF 
 

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

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Kamil Š v a b í k, Ph.D.     1. LF 
MUDr. Martina Z v ě ř o v á, Ph.D.    1. LF 
RNDr. Martin K a l b á č, Ph.D.     PřF 
Mgr. Josef H r d l i č k a, Ph.D.     FF 
Mgr. František T ů m a, Ph.D.     FF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Stav elektronizace zápisů o státní závěrečné zkoušce v doktorských studijních programech UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí. KR rozhodlo, že odejde dopis rektora na ty fakulty, 

kde stav elektronických zápisů SZK u Ph.D. programů je nižší než 60% s požadavkem na vysvětlení, 

proč nebylo dosud zavedeno a do kdy zavedenou/zvýší elektronizaci SZK u doktorských programů. 

 

5. Orgány a komise na Univerzitě Karlově 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a ukládá doplnit materiál dle diskuze. 

 

6. Protipovodňová stěna v Praze Troji – hlavní město Praha 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost spočívající v umístění mobilní 

protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc. č. 1618/1, 1619/5 a id. 

spoluvlastnického podílu ve výši 99/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, a v právu 

přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní protipovodňové 

stěny ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu 

UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy. 

 

7. Protipovodňová stěna v Praze Troji – Povodí Vltavy, s.p. 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit služebnost spočívající v umístění mobilní 

protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik, parc. č. 1647/1 a id. 

spoluvlastnického podílu ve výši 426/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, 

a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní 

protipovodňové stěny ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit k vyjádření 

Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření 

smlouvy. 

 

8. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 

ze dne 16.03.2018, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018 a dodatku č. 3 ze dne 01.07.2019, mezi Univerzitou 

Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, 

a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na 

straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací v rámci zhotovení díla a změna termínu 

dokončení díla, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě 

UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

9. Metodický materiál k hodnocení originality habilitačních prací dle OR 15/2019 a dalších 

příslušných předpisů 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí. 
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10. Sdělení rektora 

 

- info ze slavnostního zahájení ak. roku 2019/2020 a zasedání Pléna komory A na ČKR dne 4.-5.10. na 

Policejní akademii 

- info ze zasedání Asociace výzkumných univerzit dne 4.10., výběr zástupců za UK do OP řízení, OP 

vzdělávání a OP věda, výzkum, inovace 

- info z jednání pana rektora s premiérem Babišem v minulém týdnu 

- k návrhu na ocenění pana Petra Hirsche, autora projektu „Camino na kolečkách“ Závěr: KR souhlasí 

s udělením historické pamětní medaile UK 

- v souvislosti s životními jubilei KR rozhodlo o ocenění: prof. MUDr. Sylvii Opatrná – stříbrná medaile, 

Ph.D., prof. MUDr. Cyril Höschl – historická medaile, DrSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. – 

zlatá medaile 

- ke kauze Š. Kučerové 

- k členství v IAU, zodp. pror. Škrha 

- výjimka při posuzování žádosti o přidělení startovacích bytů pro Mgr. Hořínkovou, řeší paní kvestorka 

- stížnost na Koleje FTVS José Martího, příprava odpovědi, zodp. paní děkanka Kohlíková a prof. 

Zahálka 

- k průběhu stavby Kolej 17. listopadu v Troji, info na KR dne 14.10., zodp. pí. kvestorka 

- jmenování členů Rady BIOCEV za UK do dalšího funkčního období, zodp. pror. Konvalinka 

- připravit zhodnocení v modulu M2, zodp. pror. Konvalinka a odbor vědy 

- vejít v jednání s Nadací Gabriel ve věci objektu České pošty na Smíchově, zodp. pí. kvestorka 

- příprava odpovědi náměstku Dolečkovi ve věci potvrzení studiu elektronickou cestou, zodp. pror. 

Králíčková 

- spolupráce s TEC de Monterrey a UNAM, zaktivovat reakci z fakult, zodp. pror. Škrha 

- odešlo pozvání pro amerického velvyslance v ČR na konferenci v rámci 30. výročí Sametové revoluce 

- k počtu zahraničních delegátů na konferenci 16.11., slavnostní večeře dne 16.11. U Supa, zodp. Mgr. 

Zima 

- avízo akce Korzo Národní dne 17.11. od 13,30 hod., slavnostní vzpomínkový průvod z Albertova na 

Národní třídu od cca 14,30 hod. dne 17.11. 

- avízo setkání vedení UK se zaměstnanci dne 14.10. od 10,00 hod. v Modré posluchárně 

- pozvání od MŠMT na kulatý stůl o budoucích prioritách v rámci Boloňského procesu dne 18.10., účast 

za UK vedoucí odboru OKVA 

- avízo Informačních dní pro členy konsorcia ELIXIR CZ (Biocev), zodp. pror. Konvalinka 

- avízo debaty na AV ČR o ekologicky udržitelném provozu akademických institucí dne 31.10. od 9,00 

hod., zástup za p. rektora paní kvestorka 

- avízo 4. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR dne 19.11., zástup za p. rektora 

pror. Hála 

- pozvání na slavnostní otevření Památníku Jana Palacha ve Všetatech dne 9.10. od 14,00 hod., zástup za 

p. rektora prof. Zahálka 

- avízo tradičního položení věnců rektory VŠ u sochy TGM na Hradčanském náměstí  dne 28.10. ve 

12,30 hod. 

- vernisáž výstavy Století české hudební vědy na UK dne 14.10. v 17,00 na FF UK, zástup za p. rektora 

pror. Gerloch 

- pozvánka na Forbes konferenci Česko: Jak jsme na tom? dne 23.10. v 9,30 v aule Gongu ve 

Vítkovicích, zástup za p. rektora Dr. Shavit 

- předávání Ceny předsedy Rady VVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací dne 30. 10. 2019 od 11,30 hodin v Hrzánském paláci, zástup za p. rektora pror. Hála 

- UK se připojí k uctění památky K. Gotta a V. Chramostové vyvěšením vlajky na ½ žerdi 

- plánované KR dne 9.12. se z důvodu zahraniční služební cesty p. rektora ruší  
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11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- info z účasti na Česko-čínském fóru o umělé inteligenci  

 

Mgr. Zima 

- info z účasti na NCFMEA ve Washingtonu, úspěšná účast na slyšení na US department of education 

 

prof. Zahálka 

- avízo zasedání dílčích komisí AS v příštím týdnu a Pléna AS UK dne 18.10. 

- info o 1. místě smíšeného týmu UK na Fotbalturnaji AVU 220 

 

prorektorka Králíčková 

- info ze setkání s tajemníky fakult, odejde jim dopis ve věci ověřování diplomů UK notáři 

 

prorektor Konvalinka 

- info z Rady vlády ve věci dedikací vědeckých výsledků grantovým agenturám 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 14. října 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


