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Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne 15. února 2021 konaného on-line 

 

 

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 

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

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

MUDr. Josef Fontana – člen 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  

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem:  
Ing. Mgr. Blanka S t i b ů r k o v á, Ph.D.   1. LF 
MUDr. Gabriela M a h e l k o v á, Ph.D.   2. LF 
MUDr. David B e l a d a, Ph.D.    LF HK 
RNDr. Věra K r á l o v á, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Jaroslav Z e m a n, Ph.D.    LF HK 
PharmDr. Jan K o r á b e č n ý, Ph.D.   FaF 
PhDr. Vlastimil C h y t r ý, Ph.D.    PedF 
Mgr. Michal K o l m a š, Ph.D.    FSV 
PhDr. Alice N ě m c o v á   T e j k a l o v á, Ph.D.  FSV 

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

návrhů MUDr. Gabriely Mahelkové, Ph.D. z 2. LF a MUDr. Jaroslava Zeman, Ph.D. z LF HK, kde budou 

osloveni děkani k doplňujícímu vysvětlení. Řízení u PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D., zatím 

nebylo ukončeno. 

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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3. Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2019/2020 

(27. ročník soutěže) 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh komise, souhlasí s udělením Bolzanovy ceny 

navrženým kandidátům.  

 

4. Návrhy kandidátů na udělení Ceny rektora UK pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy za rok 

2020  

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a s vybranými kandidáty souhlasí. KR ukládá prorektorce 

Králíčkové zajistit předání cen vybraným kandidátům. 
 

5. Návrhy kandidátů na udělení Mimořádné ceny rektora UK pro studenty Univerzity Karlovy za rok 

2020  

(prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a navrhuje následující kandidáty na udělení Mimořádné 

ceny a ukládá prorektorce Králíčkové zajistit předání cen vybraným kandidátům: 

Bc. Barbora Deutschová, ETF 

Dávid Kulišiak, 1.LF 

Ondřej Blecha, 2.LF 

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3.LF 

 

6. Návrh na ustanovení Mimořádného stipendia Miroslava Vlčka 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR materiál projednalo a doporučuje po zapracování úprav ho vydat jako |OR.  

 

7. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo s materiálem po zapracování úprav 

seznámit děkany fakult a postoupit návrh struktury vědních oblastí a oborů programu Cooperatio 

k projednání Vědecké radě UK. 

 

8. Změna koordinátora programu Progres Q20 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK. 

 
9. Metodika postihu výměnných studentů na kolejích UK 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium projednalo daný materiál a doporučuje po zapracování úprav předložit jako materiál na 

KR ve formě Opatření rektora. 

 

10. Hodnocení THP na ROZRUK 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá provést hodnocení THP na pracovištích 

dle návrhu. 
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11. Výroční zpráva o činnosti 2020 a příprava dalších bilančních dokumentů Univerzity Karlovy za rok 

2020 (výroční zpráva o hospodaření, bilanční zpráva o naplňování plánu realizace strategického 

záměru, dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení) 

 (kancléř Prášil) 

 

Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí se strukturou Výroční zprávy o činnosti 

UK za rok 2020 a její přípravou dle navrženého harmonogramu a s navrženým postupem přípravy 

ostatních bilančních materiálů UK za rok 2020. 

 

12. Informace o dědictví v Santiago de Compostela 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo informaci o dědictví v Santiagu de Compostela a doporučuje přijmout 

navrhované opatření a oslovit českého velvyslance v Madridu.  

 

13. Sdělení rektora 

- info o výhledu EUA do roku 2030 

- info o končícím funkčním období rektora AMU prof. J. Hančila, nastupující rektorkou se stala PhDr. 

Ingeborg Radok Žádná 

- avízo on-line jednání mezi UK, MU a AV ČR ve věci čerpání z Národního fondu obnovy dne 16.2. 

- avízo tradiční akce „Týden mozku“ ve dnech 15. - 21.3., koordinuje OVV ve spolupráci s fakultami 

- avízo připomínky 110. výročí působení Alberta Einsteina na UK, OVV chystá akci v listopadu „Malý 

Albert“ 

- příprava TZ Think-thank Vzdělávání21 

- zájem MŠMT využít na testování dětí pro jejich návrat do škol Genspector 

- zapojení UK ve spolupráci s Magistrátem Hl. m. Prahy na výstavě Expo 2020 v termínu 23.10. - 14.11., 

expertní skupina pror. Wildová, prof. Kratochvíl 

- avízo zasedání LERU CE7 dne 30.4., účast p. rektor, pror. Rovná 

 

14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Gerloch 

- info k Akreditaci oboru habilitačního a jmenovacího řízení projednávané na minulém KR, PřF UK 

navrhuje zkrácení názvu oboru na Geoinformatika a kartografie, návrh žádosti bude předložen 

k posouzení na březnové zasedání VR UK 

 

prorektor Škrha 

- avízo pozvání od Senátu PČR k pietnímu shromáždění k 73. výročí pochodu studentů za svobodu 

a demokracii v Nerudově ulici dne 25.2., zástup za p. rektora pror. Royt 

 

profesor Zahálka 

- na MŠMT odevzdána sportovní stipendia pro 74 studentů UK 

 

prorektorka Rovná 

- k finanční participaci UK v rámci 4EU+  v souvislosti s Legal Entity a zřízení sekretariátu General 

Secretary 

- info z účasti na rektorském webináři UNICA k právnické problematice 

- avízo jednání k Eastern Partnership za účasti zástupců MZV, velvyslance Kurfürsta, zástupců OZV 

a IMS FSV UK dne 26.2. 

- postřehy z TT Univerzity Göteborg týkající se sponzoringu v rámci konference studentů o demokracie 

podporované Evropskou komisí, švédskou vládou a byznysem 

 

prorektor Konvalinka 



 4 

- avízo jednání k  vnitřnímu hodnocení vědy na UK dne 18.2. 

- ve věci Národního plánu obnovy 

- Kampus Albertov 

 

prorektorka Králíčková 

- info o konání webináře 4EU+ dne 11.2., pochvala za přípravu kolegů z Evropského centra a pí. 

Hubeňákové, účast na flagship č.1, větší zapojení našich fakult ( 2.LF, LF HK) 

- info o pilotním projektu „přihláška zdarma na UK“, čerpalo 9 uchazečů 

 

prorektor Hála 

- agenda týkající se BIOCEVU přechází z OPP na Odbor vědy RUK, poděkování Ing. Skořepovi za 

odvedenou práci, nyní bude kompetentní osobou pan Radim Špaček 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 24.2. on-line 

- avízo spuštění dotazníkového šetření za zimní semestr v příštím týdnu  

- info z jednání zástupců OKVA, FF a FSV nad přípravou šetření zaměřeného na kvalitu studijního zázemí 

 

MUDr. Fontana 

- aktuální informace o jednáních ke zpřístupnění národní digitální knihovny Kramerius. 

- informace o stavu projednávání Institucionálního plánu UK na rok 2021 s MŠMT 

 

prorektor Royt 

- info z účasti na jednání VR AV ČR, řešena otázka vzniku virologického ústavu AV ČR 

 

profesor Volf 

- příprava materiálu SVV na KR za 14 dní 

- materiál řešící Grantové a oborové rady GA UK bude předložen na začátku března 

 

kancléř Prášil 

- avízo podpisu smlouvy o partnerství mezi Asociací výzkumných univerzit a portálem „vědavýzkum.cz“  

- k otázce konání rektorského dne na UK v roce 2021 

- dotaz od britského novináře ve věci Česko čínského centra a Dr. Balabána 

- příprava materiálu řešící protivlivová opatření, bude předložen na KR v březnu 

- info o jednání s iniciátory petice transgender a LDBT – úprava v systému SIS 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.. 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. února 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


