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Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 20. ledna 2020 

 

 

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. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

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

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

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

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

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

Ing. Roman Karaš – pověřen agendou kvestora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

(pror. Gerloch) 

 

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 

2. lékařská fakulta UK (4x) 

 Lékařská fyziologie a patofyziologie 

 Radiologie a zobrazovací metody 

 Lékařská imunologie 

 Onkologie 

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

oborů habilitačních a jmenovacích řízení. 

 

4. Pojem „akademický pracovník“ 

 (kancléř Prášil) 

 
Závěr: KR bere materiál na vědomí a doporučuje předložit tajemníkům fakult a členům RKR a následně 

vydat jako OR. 
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5. Struktura a harmonogram přípravy Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2019 - upravená verze 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s upravenou navrženou 

strukturou Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2019 a její přípravou dle navrženého harmonogramu. 

Kolegium rektora dále souhlasí s tím, že tištěna bude pouze „část UK“ zprávy, včetně příběhové části 

a slova rektora – v české a anglické verzi. 

 

6. Analýza a mapování dokumentových procesů na „rozšířeném“ Rektorátu UK  

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s realizací navržených kroků. 

 

7. Návrh cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem 

sportovišť ve SC Hostivař 

(Ing. Karaš) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a schvaluje bez připomínek ceník ubytovacích služeb 

a stravování ve výcvikových střediscích UK a ceník vstupného a pronájmu sportovišť ve Sportovním 

centru Hostivař a doporučuje je vydat formou Opatření kvestora. 

 

 

8. Sdělení rektora 

 

- informace o úmrtí pana prof. Petra Pokorného z ETF, poslední rozloučení proběhne 25.1., zástup za 

p. rektora pror. Royt 

- info ze zahájení výstavy Ženy ve vědě - Milada Paulová v prostorách Karolina dne 17.1. 

- info z dnešního jednání na MŠMT ve věci výstavby Kampusu Albertov a kampusu UniMeC v Plzni 

- avízo jednání tzv. tripartity VŠ dne 24.1. od 13,00 v Strakově akademii, účast pror. Konvalinka 

- kontrola složek na úložišti S, zodp. jednotliví prorektoři s vedoucími odborů 

- k přípravě programu na Slavnostní shromáždění UK dne 7.4. v Karolinu, návrhy řečníků předložit na 

KR dne 27.1., zodp. pror. Bárta 

- KR schválilo návrhy osobností na ocenění k jejich životním jubileím v měsíci únoru-dubnu 2020 

- pan rektor pověřil zodpovědnou osobou z vedení UK pro otázky ekologie a udržitelného rozvoje členku 

KR Dr. Annu Shavit, její role bude především v stanovení vnitřní strategické vize UK v této oblasti, 

dále bude spolupracovat s odbory řešící ekologické otázky (SBZ, ÚVT atd.) a bude koordinovat aktivity 

CoŽP nad přípravou členství v SDSN a Centralizovaná prezentace udržitelnosti na UK 

- návrh 1.LF na udělení medaile prof. Anthony J. Bleyerovi, Závěr: KR souhlasí s udělením zlaté pamětní 

medaile 

- k VŘ na kvestora, tento týden proběhnou pohovory s p. rektorem  

- k vytvoření faksimilií Zakládacích listin UK, info na KR do 3.2., zodp. pror. Royt ve spolupráci s prof. 

Svobodným 

- avízo dalšího jednání monitorovacího výboru OP VVV dne 11.5.2020, zodp. pror. Hála 

- avízo akce Týden mozku 2020 v rámci celosvětové kampaně Brain Awareness Week, Závěr: KR 

souhlasí se zapojením UK do této akce, zodpovídá: pror. Bárta, pror. Konvalinka 

- zahájení festivalu MENE TEKEL dne 24.2., zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo otevření zrenovované menzy na Koleji Arnošta z Pardubic dne 3.2. od 10,00 hod. za účasti 

p. rektora 

 

 

9. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info z 4EU+ 
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prorektor Gerloch 

- k přípravě právnické konference v Senátu PČR dne 28.-29.2, za účasti p. rektora UK od 9,00 hod. dne 

28.2. 

- k přípravě kulatého stolu „Ke 100 letům vzniku ústavy“ dne 17.4. v PSP ČR 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 22.1. od 14,00 hod., účast pana pror. Konvalinky 

- avízo schůzky k Biomechanice dne 27.1. 

- info z dnešní schůzky studijních prorektorů AVU za účasti paní pror. Wildové a pror. Králíčkové, další 

jednání dne 14.5. 

- info z pietní akce ve Všetatech k výročí J. Palacha dne 18.1. 

 

Ing. Karaš 

- probíhá příprava aktualizace vnitřního mzdového předpisu ve spolupráci s právním odborem 

 

prof. Zahálka 

- avízo hokejového utkání UK, VŠE a ČVUT dne 2.3. od 18,30 v Tipsport Aréně  

- k aktivitě „Univerzita za klima“, bude projednávat soc. komise AS UK 

 

prorektorka Králíčková 

- od února zpřístupněna databáze NARIC pro fakulty ve věci nostrifikace středoškolského vzdělávání 

- avízo akce MFF ILF ve dnech 15.-17.4. na MFF UK 

 

Dr. Shavit 

- avízo schůzky zástupců fakult k přípravě společné náborové kampaně UK dne 28.1. 

- avízo setkání komunikačních skupin 4EU+ v Kodani dne 22.1.  

 

pror. Bárta 

- info o podpisu Smlouvy mezi UK a Národním muzeum o spolupráci k egyptologické výstavě Sluneční 

králové 

 

pror. Konvalinka 

- info z úspěšné akce „Primus Day“ 

 

pror. Royt 

- info z info z pietní akce před FF UK k výročí J. Palacha dne 16.1. 

 

prof. Lášek 

- avízo zasedání Rady KaM dne 23.1. od 17,00 na Koleji Arnošta z Pardubic 

 

Mgr. Hájek 

- KR schválilo návrhy řečníků pro konferenci organizovanou Českým rozhlasem Plus v listopadu 2020, 

kontaktní osoba: šéfredaktor Petr Šabata 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 27. ledna 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


