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Zápis z 30. zasedání kolegia rektora dne 31. května 2021 konaného hybridně 

 

 

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 

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  

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. Kalendář - akce v historické budově Karolina 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

3. Vědeckopedagogické tituly 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. MUDr. Petra L i š k o v á, Ph.D.   1. LF 
Doc. RNDr. Jan B r á b e k, Ph.D.   PřF 
Doc. RNDr. Helena R y š l a v á, Ph.D.  PřF 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem, 

vyjma jmenování doc. RNDr. Jana Brábka, Ph.D., kde bude dotázán děkan fakulty ve věci počtu 

ukončených doktorandů. 

 

4. Návrh na udělení medaile 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na udělení medaile: 
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. PřF, návrh PřF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: KR schválilo návrh na udělení stříbrné medaile. 

 

5. Rozpis prostředků na programy Progres pro rok 2021 (2. část) 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál, doporučuje dát na vědomí 

Ekonomické komisi AS UK. 

 

6. Zpráva o organizaci a výsledcích soutěže Science Slam včetně aktivity Science Slam Tour   

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí Zprávu o organizaci a výsledcích soutěže Science Slam včetně 

aktivity Science Slam Tour a schvaluje návrh aktivit včetně rozpočtu ve variantě B. Doporučuje jednat 

o možném převzetí značky Fame lab. 

 

7. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na Univerzitě Karlově ze 

dne 11. 05. 2021 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků. 

 

8. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků 

a lektorů. Doporučuje uspořádat Kulatý stůl pro ak. obec nad tímto materiálem společně s Vnitřním 

mzdovým předpisem a následně předložit na RKR a AS UK v červnu. A poté vydat jako OR s účinností 

od 1.7.2021. 

 

9. Závěrečná zpráva z hodnocení THP na ROZRUK  

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr Kolegium rektora projednalo předložený materiál. Doporučuje předložit na RKR dne 21.6. 

 

10. Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu  

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo po zapracování připomínek návrh nového Vnitřního mzdového 

předpisu a doporučuje uspořádat Kulatý stůl pro ak. obec nad tímto materiálem společně s Principy 

kariérního rozvoje a hodnocení ak. pracovníků a následně předložit na RKR a AS UK v červnu. A poté 

upravit stará OR a toto vydat jako nové OR s účinností od 1.7.2021. 

 

 

11. Sdělení rektora 

 

- ke kauze na PF UK týkající se p. Dominika Feriho, nařízen od zítřka na fakultě vnitřní audit na období 

1.1.2018 -31.12.2020 

- info z jednání s nám. Dolečkem z MŠMT nad Strategickým plánem dne 26.5. 

- info o OP JAK vybudování Národního repozitáře na NTK, avízo jednání dne 10.6. s MŠMT, zodp. 

MUDr. Fontana  

- k adaptaci kapacity a zaměření školních programů NPO, zodp. pror. Králíčková, pror. Wildová 

- info o jednání se zástupci CERGE v minulém týdnu, možnost spolupráce CERGE s adiktology v rámci 

NPO, zodp. Konvalinka 

- rediguje se anglická mutace Charles university Strategic Plan 2021-2025 
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- rozeslán dokument k EU-SAGE, zodp. pror. Konvalinka 

- European Academy - auditing preparation for E.C., bylo přeposláno 

- k prodeji nemovitostí LF Plzeň, zodp. p. kvestor 

- návrh na jmenování členů VR CTS, předáno předsedovi AS UK prof. Zahálkovi 

- avízo 31. zasedání UNICA General Assembly & Rectors Seminar a volby do UNICA steering committee 

dne 23.6., zodp. pror. Rovná 

- pozvání na ICF světový pohár ve vodním slalomu 2021 v Troji dne 11. - 13.6.2021, zástup za p. rektora 

Dr. Shavit 

- avízo položení věnce u příležitosti popravy 27 českých pánů dne 21.6. od 17,00 na Staroměstském 

náměstí, uctění památky emeritního rektora UK J. Jesenia, účast p. rektor, pror. Royt 

- avízo přijetí Světlany Tichanovské dne 7.6. v 15,45 hod. v Karolinu, organizuje Senát PČR 

- avízo jednání Repre komise dne 2.6. od 10,00 hod., účast p. kancléř, p. rektor 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- příprava oficiálního spuštění Protivlivového manuálu v koordinaci s CTHH  Min. vnitra 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo jednání zástupců RVVI a MF nad chystaným rozpočtem pro oblast výzkum, vývoj a inovace  

- avízo on line zasedání Mezinárodní rady UK – IAB dne 4. 6. 2021 od 10-12,00 a 13-15,00 hod. 

- info z druhého kola projektů Primus, avízo setkání s předsedy komisí, příprava materiálu na KR dne 7.6. 

 

prorektorka Králíčková 

- spolupráce OSZS a fakult k spuštění přijímacích zkoušek na UK v červnu 

 

prorektorka Wildová 

- info z RVH v minulém týdnu, avízo zasedání Rady 30.6. hybridně od 14,00 hod. a. výjezdní zasedání se 

uskuteční 24. - 25.9. 

- avízo dvou konferencí, které spolupořádá PedF UK, UK (TTV21) a Smíchovské SPŠ a gymnázium: 

▪ Kybernetická bezpečnost dne 21.-22.6. 

▪ Distanční vzdělávání dne 23.-24.6. 

 

prorektorka Rovná 

- info o konferenci CEFRES na AV ČR 27.5. a v Karolinu dne 28.5. 

- avízo přednášky a besedy studentů se státním tajemníkem Francie Clementem Beaunem dne 3.6.od 17,30 

– 19,00 hod. na UK  

- avízo zasedání steering committee 4UE+ dne 31.5. 

 

prorektor Škrha 

- avízo předávání Iberoamerické ceny dne 2.6. od 11,00 v Karolinu 

 

prorektor Gerloch 

- info z VR UK dne 27.5.  

- avízo docentské promoce dne 7.6. 

 

Mgr. Zima 

- probíhá snižování kapacity u testování studentů a zaměstnanců na covid-19, s výhledem na ukončení 

k 30.6., záleží na vládních nařízeních 

- avízo rozeslání dotazníku zaměřeného na marketingovou komunikaci během příštího týdne  

 

Mgr. Hájek 

- příprava materiálu s výročími roku 2022, bude předloženo na KR 

- avízo charitativního běhu RUN 4 HELP pro handicapované pod záštitou poslankyně A. Brzobohaté dne 
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12.6. v Letenských sadech, zástup za p. rektora pror. Wildová, prof. Zahálka 

 

prorektor Hála 

- info z 8. jednání Pražské inovační rady dne 25.5., příprava 9 platforem 

 

prorektor Royt 

- info o velké sledovanosti mezinárodní konference  „Sv. Ludmila - ŽENY V CHRISTIANIZACI 

STŘEDNÍ EVROPY“ uskutečněné ve dnech 26.-27.5. v Karolinu 

 

kvestor Horáček 

- info z dnešního zasedání Krizového štábu, ukončení pravidelných porad v týdenním či 14ti denním 

rytmu, nyní setkání budou probíhat ad-hoc dle aktuální situace 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 7. června 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


