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Zápis z 14. zasedání kolegia rektora dne 10. února 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 

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 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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 profesorem: 
Doc. MUDr. Michaela A d a m c o v á, Ph.D.  LF HK 
Doc. MUDr. Pavel Ž á k, Ph.D.    LF HK 
Doc. RNDr. Naďa V o n d r o v á, Ph.D.   PedF 
Doc. Martin W e r n i s c h, Dr.    ETF 
 

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

 

Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Jan H a j e r, Ph.D.    3. LF 
MUDr. Přemysl F a l t, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Pavlína K r á l í č k o v á, Ph.D.   LF HK 
MUDr. Roman Š k u l e c, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Květoslava M i c h a l o v á, Ph.D.  LFP 
PharmDr. Jitka M u ž í k o v á, Ph.D.   FaF 
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Mgr. Petr G r e g o r, Ph.D.    MFF 
Mgr. Martin S e t v í n, Ph.D.    MFF 

 

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

 

4. Vědeckopedagogické tituly - emeritní profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. MUDr. Pavel S o b o t k a, DrSc.   LFP 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem. 

 

5. Vědeckopedagogické tituly - hostující profesor 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Prof. Toru S h i m i z u, PhD.    PřF 

 

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

 

6. Nominace nositelů výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ 

(prorektor Konvalinka) 

 
Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a předkládá Mezinárodní radě UK zúžený výběr 

kandidátů podpory Donatio Universitatis Carolinae. 

 

7. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 24.3. 

 

8. Návrh úprav u soutěže Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově pro rok 2020 

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s jeho podobou. 

 

9. Návrh na schválení použití finančních zdrojů alokovaných na EIS v roce 2018 a to z příspěvku na 

vzdělávací část na pořízení nového ubytovacího IS pro KaM UK a UJOP 

(Ing. Karaš) 

 

Závěr: KR schvaluje použití finančních zdrojů alokovaných na EIS v roce 2018 a to z příspěvku na 

vzdělávací část na pořízení nového ubytovacího IS pro KaM UK a UJOP a to v celkovém objemu 6 mil. 

Kč. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- členové KR poblahopřáli k znovuzvolení předsedou AS UK panu prof. F. Zahálkovi 

- oznámení o úmrtí paní prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D., emeritní prorektorky UK 

- oznámení o úmrtí pana prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc, emeritního děkana LF UK v Plzni 

- info z jednání na Magistrátu Hl.m.Prahy ve věci ústavu Kampus Hybernská 

- stipendia pro sportovce UK, žádost na MŠMT do konce týdne, zodp. prof. Zahálka 

- k registraci loga Asociace výzkumných univerzit, zodp. pan kancléř 
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- ve věci koronaviru, UK je ve spojení s HSHMP a na základě rozhodnutí HSHMP ze dne 7.2. zajišťuje 

preventivní 14-ti denní izolaci několika studentů z Číny, usnesení z AS UK je zveřejněno na webu 

- probíhala jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj, inovace pro rok 2021 

s výhledem na léta 2022 a 2023  

- avízo udílení dr.h.c. UK, titul obdrží Prof. Joel L. Sussman, Ph.D. a Prof. Eric S. Lander, Ph.D. dne 

18.2. ve 14,00 ve Velké aule Karolina 

- pozvání Senátu PČR na pietní shromáždění u památníku v Nerudově ulici v rámci MENE TEKEL 

u příležitosti 72. výročí pochodu studentů za svobodu dne 25.2. v 10,30 hod. zástup za p. rektora pror. 

Royt 

- avízo diskuze v rámci Česko! A jak dál? na téma Zdraví-alkohol a obezita dne 11.2. od 17,30 v Hradci 

Králové 

- na závěr Kolegia rektora navštívil jednání nový generální tajemník 4EU+ pan Volker Balli, proběhla 

živá diskuze nad vizí a spoluprací univerzit v rámci Aliance 4EU+ 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info o přípravném programu na rektorské setkání 4EU+ a steering committee dne 26.3. ve Varšavě, 

zástup za p. rektora pror. Rovná 

 

prorektorka Wildová 

- avízo jednání dne 11.2. ve věci organizace výstavy k holokaustu 

- finalizace pozvánky na konferenci J.A. Komenského v Itálii do středy 12.2. 

 

prorektor Škrha 

- info o připravované cestě do Nardenu k výročí J.A. Komenského 

 

prorektor Konvalinka 

- info z jednání s  mistrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy panem Ing. K. Havlíčkem 

 

prorektor Bárta 

- info o přípravě festivalu Noc vědců 

- probíhá finalizace celodenní akce „Ženy ve vědě“ dne 11.3.2020 od 9,30-16,00 hod. v Karolinu 

 

prorektor Royt 

- informoval o úmrtí filozofa pana prof. Erazima Koháka, Ph.D. 

- info o zpevnění rámu a restaurování obrazu Kosmy a Damiána v předsálí Vlasteneckého sálu Karolina 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 24. února 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


