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Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 12. dubna 2021 konaného on-line 

 

Přítomni: 

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

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. 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  

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědecko-pedagogické tituly 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. PhDr. Judita K u č e r o v á, Ph.D.    PedF 

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

 
Návrhy na jmenování docentem: 
Alesssandro F a b b r i z i o, Ph.D.     PřF 
Mgr. Martin H r u b ý , Ph.D.      PřF 
RNDr. Tomáš K o s t e l e c k ý, CSc.     PřF 
RNDr. Miroslav B u l í č e k, Ph.D.     MFF 
Mgr. Marek C ú t h, Ph.D.      MFF 
RNDr. David H o k s z a, Ph.D.     MFF 
Mgr. Jan H u b i č k a, Ph.D.      MFF 
RNDr. Martin K r u l i š, Ph.D.      MFF 
Ing. Michal M a l i n s k ý, Ph.D.     MFF 
Mgr. Benjamin V e j n a r, Ph.D.     MFF 
RNDr. Jakub V e l í m s k ý, Ph.D.     MFF 
Adrian B r i s k u, PhD.      FSV 
Mag. phil. Dr. phil. Christine W. T r ü l t z s c h – W i j n e n FSV 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, 

vyjma návrhu pana Alesssandro Fabbrizio, Ph.D. PřF UK, kde bude osloven děkan k dovysvětlení 
jeho vědecké činnosti. 
 

3. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 
Prof. Dr. Jean Chambaz, President, Sorbonne University Paris, návrh rektora na udělení zlaté pamětní 

medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhem na udělení medaile UK. 

 

4. Dílčí novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zněním dílčí novely Rigorózního řádu a doporučuje jej předložit 

RKR a plénu AS UK. 

 

5. Novela Řádu celoživotního vzdělávání 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje předložit návrh 

novely Řádu celoživotního vzdělávání v předloženém znění k projednání Akademickému senátu UK. 

 

6. Promoce v akademickém roce 2020/2021 - a) Bakalářské promoce b) Možnost většího počtu 

absolventů ve skupině při promocích ve Velké aule 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora s navrženým řešením souhlasí a doporučuje materiál předložit na RKR,  

o streamování v Profesním domě bude rozhodnuto následně. 

 

7. Zásady programu Cooperatio 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo po zapracování připomínek 

postoupit návrh Zásad programu Cooperatio k projednání RKR, VR UK a Akademickému senátu UK. 

 

8. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 – druhý návrh 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo druhý návrh Principů pro rok 2022 a doporučuje po zapracování 

připomínek předložit k projednání RKR dne 19.4. a zaslat na fakulty s termínem pro připomínky do 4.5. 

Následně materiál předložit na KR, poté na RKR a dále na červnový AS UK. 

 

9. Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje materiál a ukládá předložit záměr prodloužení mimořádného stavu na UK do 28. 

května 2021 k projednání AS UK dne 30.4.2021. 

 

10. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

(kancléř Prášil) 
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Závěr: Kolegium rektora schvaluje předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

a doporučuje jej předložit RKR a AS UK. 

 

11. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 

2022 a 2023 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 

a střednědobý výhled UK na roky 2022 a 2023 a doporučuje je předložit RKR a AS UK ke schválení. 

 

12. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a doporučuje 

jej předložit k projednání na RKR dne 19.4. a k schválení na AS UK 30.4.2021. 

 

13. OR - Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh a doporučuje OR předložit na RKR a AS UK 

a následně OR vydat s účinností od 1.5.2021. 

 

14. Sdělení rektora 

- info o dopisu od ministryně financí JUDr. Schillerové ve věci Konírny a výstavby kampusu Albertov 

- Asociace výzkumných univerzit podpořila otevřeným dopisem ministra MŠMT Ing. Plagu v setrvání ve 

funkci a připojila se rovněž k prohlášení ČKR  

- byla vyhlášena grantové výzva nadačního fondu UK „Studenti proti pandemii“ dne 7.4. 

- žádost z UNICA o aktualizaci aktivit a potvrzení referenčních údajů za UK, zodp. pror. Rovná 

- dopis od nám. Dolečka týkající možné participace UK v rámci Horizon 2020 Max Planck Dioscuri 

s termínem do 27.5., zodp. pror. Konvalinka 

- možnost registrace do Institutional evaluation programme IEP 2021/22, zodp. Dr. Šťastná 

- připravit výsledky oborových rankingů QS na KR 19.4., zodp. Dr. Šťastná 

- info o připojení 1.LF jako poslední fakulty do celouniverzitní spisové služby 

- avízo položení věnce u hrobky Karla IV. v Chrámu sv. Víta dne 14.5., zodp. pror. Royt, V. Barnová 

- avízo 64. běhu Letní školy slovanských studií ve dnech 23. 7. - 20. 8. 2021 a X. mezinárodního 

sympozia Bohemistika 2021 ve dnech 10. - 14.8.2021, zahájení dne 24.7.2021 v 9,00 a zakončení dne 

19.8. 2021 v 14,00 v Karolinu se účastní pror. Royt 

 
15. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 28.4. od 14,00 hod. za účasti pana pror. Konvalinky k otázkám vědy 

- avízo koordinační schůzky k přípravě podání žádosti k výzvě MŠMT k pořádání letních "doučovacích" 

kempů pro žáky, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku dne 14.4. za účasti 

p. kvestora a KaM 

- avízo první schůzky koordinační platformy IP k otázkám vědy za účasti fakult, koordinuje OKVA 

 
prorektorka Rovná 

- info ze zasedání Executive Boardu Coimbra Group v min. týdnu, evropské univerzity nepovolují svým 

akademikům cestovat do konce června, avízo tel. jednání s prof. Ludovic Thilly v této věci 

- avízo jednání s komisařkou EU pro vědu paní Maryia Gabriel dne 27.4. 

- avízo zasedání evaluační komise 4EU+ management committee dne 16.4., na programu postavení 

advisory boardu, nutné nalézt termín k této otázce 

- info z akce DEN CŽV v sobotu 10.4. pořádané online, účast pror. Rovná, pror. Králíčková 
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prorektor Konvalinka 

- info z jednání na MŠMT ve věci Hodnocení vysokých škol v Modulech M1-M5, UK je hodnocena „A“ 

- info ze zasedání RVVI rozpočt na vědu navýšen o 1,5 mld. Kč, avízo dalšího zasedání RVVI dne 14.4. 

- avízo kulatého stolu na téma budoucího uspořádání programů na podporu vědy  Cooperatio plus krátké 

seznámení s výsledky národního hodnocení M17+ a vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK dne 22.4. 

od 10,00 online, pozvána ak. obec UK 

- avízo pravidelného setkání s proděkany pro vědu dne 15.4. 

 

kancléř Prášil 

- dceřiná společnost UK, CUIP, dosáhla za rok 2020 výnosů ve výši necelých 10 mil. Kč, založila 

4 dceřiné společnosti, prodala 14 licencí a postoupila 5 patentů. Na letošní rok je pravděpodobné, 

s ohledem na generovaný zisk ve společnostech, kde držíme podíly, že tento výsledek bude výrazně 

překonán. S ohledem na tento vývoj navrhuje p. kancléř projednat restrukturalizaci další činnosti CUIP. 

Materiál k tomuto tématu bude předložen na KR v dubnu/květnu 2021. 

 

prorektorka Králíčková 

- info o postoupení upraveného materiálu Příloha č. 2 Statutu do AS UK 

- propagace Vzdělávacího portálu UK směrem k fakultám, bude předloženo na RKR dne 19.4. 

- avízo pravidelného setkání se studijními proděkany dne 13.4. 

- avízo schůzky Pedagogium  dne 14.5. 

 

doc. Lopatková 

- dotaz z 2LF k přípravě nových oborových rad doktorských studijních programů (DSP): nové DSP 

budou posuzovány individuálně podle robustnosti a šíře jejich záběru, podle jejich personálního 

zabezpečení a předpokládaného počtu studentů; vznikající DSP by měly být začleněny v Koordinační 

radě doktorských studijních programů v biomedicíně; 
- dotaz z 1LF na benchmarkové university v oblasti DSP (doba studia, počet programů, způsob hodnocení): 

odkaz na přehled organizace doktorského studia na univerzitách 4EU+ (studie "Porovnání organizace, 

rozsahu a náročnosti doktorského studia na Univerzitě Karlově s vybranými zahraničními univerzitami", 

kterou pro UK připravil NVF v rámci projektu „Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských 

studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení“, 2019) 

 

kvestor Horáček 

- info z dnešního zasedání Krizového štábu, čeká se na jednání vlády k rozsahu budoucího rozvolňování 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 19. dubna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


