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Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 18. ledna 2021 konaného on-line 

 

 

Přítomni: 

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

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

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

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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  

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

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

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Pavel J a n s a, Ph.D.    1. LF 
Doc. MUDr. Jakub O t á h a l, Ph.D.    2. LF 
Doc. MUDr. Pavel O s m a n č í k, Ph.D.   3. LF 
Doc. MUDr. Ivo B e r n a t, Ph.D.    LFP 
Doc. PharmDr. Radek K u č e r a, Ph.D.   LFP 
Doc. RNDr. Dalibor Š a t í n s k ý, Ph.D.   FaF 
Doc. RNDr. Martin K o š ť á k, Ph.D.    PřF 
Doc. Mgr. Vojtěch J a n o u š e k, Ph.D.   PřF 
 

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

vyjma návrhu Doc. MUDr. Pavla Osmančíka, Ph.D. z 3.LF, Doc. PharmDr. Radka Kučery, Ph.D. 

z LFP, a Doc. RNDr. Martina Košťáka, Ph.D. z PřF, kde budou vyzváni děkani fakult, aby ke 

jmenování podali doplňující informace v souvislosti s těmito návrhy. 
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3. Prominutí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na prominutí jmenování docentem: 
Ing. Mgr. Martin V o h r a l í k, PhD.    MFF 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo projednání návrhu na VR UK. 

 

4. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

 (prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 
Fakulta sociálních věd UK (1y) - Politologie 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádost na akreditaci 

oboru habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

5. Doporučení pro fakulty – Hybridní jaro 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

6. Náhradní termíny promocí v akademickém roce 2020/2021 za nekonané promoce v zimním 

semestru 2020 a jejich případné rušení z důvodu epidemiologické situace 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a pověřuje organizační odbor o zjištění alternativní možnosti konání 

hromadných bakalářských promocí v Betlémské kapli v letních měsících. 

 

7. Paedagogium – přehled současného stavu a návrhy pro rozvoj 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

8. Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021 

 (prorektor Konvalinka) 

 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložené opatření rektora a doporučuje jej vydat. 

 

9. Jednací řád Vědecké rady CERGE 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR vyslovuje kladné stanovisko k návrhu Jednacího řádu Vědecké rady CERGE a ukládá jej 

postoupit k projednání AS UK. 

 

10. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- k problematice „praktická sestra“, do konce května termín na MŠMT pro úpravu lék. studijních 

programů, za UK koordinuje děkan 2.LF prof. Komárek 

- info o jednání týkající se oborové didaktiky, řeší děkan PedF prof. Nedělka a pror. Konvalinka 

 

prorektor Konvalinka 

- info z Rady vlády, avízo volby nového místopředsedy RVVI po odcházejícím prof. Petru Dvořákovi 
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- pokračují jednání o národním programu obnovy, příprava virologického programu 

- k současnému vývoji pandemie, od II. sv. války poprvé pokles naděje dožití a nárůst úmrtnosti o 15%, 

UK je součástí pracovní skupiny spolupracují s MŠMT - nutné prioritně vrátit studenty a žáky do škol 

MUDr. Fontana 

- probíhá sběr zájmu z fakult o zapojení do přijímacího řízení pomocí Moodle 

 

doc. Lopatková 

- probíhá analýza týkající se „narušeného studia“ pro financování doktorských stipendií 

 

prorektor Bárta 

- byla podepsána smlouva prodlužující výstavu „Sluneční králové“ v NM do poloviny roku 2021 

 

Mgr. Zima 

- testování na covid na Albertově počítá s plným provozem do konce ledna, pak zřejmě dojde k ukončení 

PCR testů a pokračovat se bude s antigenním testováním 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. ledna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


