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Zápis z 34. zasedání kolegia rektora dne 28. června 2021 konaného hybridně 

 

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 

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. 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 

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: 

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen 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. PhDr. Petr Z e m á n e k, CSc.    FF 

Doc. RNDr. Radan H u t h, DrSc.    PřF 

Doc. RNDr. Jan K o t e k, Ph.D.    PřF 

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

 
Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Mária F i l k o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Janka F r a n e k o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Irena H o l e č k o v á, Ph.D.    2. LF 

MUDr. Ing. Karol Č u r i l a, Ph.D.    3. LF 

MUDr. Leoš P l e v a, Ph.D.     3. LF 

MUDr. Igor G u ň k a, Ph.D.      LF HK 

Mgr. Zbyněk H e g e r, Ph.D.     PřF 

Ing. Antonín K o u b a, Ph.D.     PřF 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs


 2 

PhDr. Lucia L a c k o v á, Ph.D.    PedF 

PhDr. Ladislav Z i l c h e r, Ph.D.    PedF 

Mgr. Jan C h r o m ý, Ph.D.     FF 

 

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

návrhu PhDr. Lucie Lackové, Ph.D., kde bude dotázán děkan fakulty k objasnění v této věci. 

 
 

4. Novela opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku 

spojeného se studiem 

 (prorektorka Králíčková) 

 
Závěr: KR souhlasí s novelizací opatření rektora 

 

5. Zavedení jednotných e-mailových adres na Univerzitě Karlově 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí navrhovaný záměr zavedení jednotného systému e-mailových 

schránek na UK a souhlasí s provedením kroků uvedených v předloženém materiálu. Ukládá upravit 

dokument do čistopisu a dořešit možnost zřízení emailové schránky po odchodu studenta – verze 

univerzitní adresy pro alumni.  

 

6. Naplňování doporučení následného mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy Evropskou 

asociací univerzit – Institutional Evaluation Programme: PROGRESS REPORT 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje Progress Report a ukládá dokument přeložit do anglického jazyka a předložit na 

RKR na konci září. Dále ukládá pror. Wildové dokument odeslat Evropské asociaci univerzit – 

Institutional Evaluation Programme.  

 

7. Návrh na jmenování nových členů Grantové rady univerzity 

 (člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK souhlasí s předloženým materiálem. 

 

8. Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022) 

 (člen KR prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. Ukládá vydat jako OR 

s účinností od 1.7.2021. 

 

9. Revize opatření rektora – plán dalšího postupu 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál. Doporučuje připravit OR zrušující opatření s účinností 

od 1.7.2021. A předložit technickou informaci s aktualizací OR na KR dne 19.7. 

 

10. Strategie IT, aktualizace 6/2021 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál. 
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11. Sdělení rektora 

 

- UK iniciovala okamžitou pomoc postiženým oblastem po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě a Lounsku, 

poděkování paní pror. Wildové, pror. Králíčkové, Mgr. Hájkovi za přípravu dopisů hejtmanům 

a starostům a rodičům postižených obcí s nabídkou a možností vyslat děti na doučovací kempy se 

zajištěním ubytování a stravy zdarma 

- členům KR se osobně představila General secretary 4EU+ paní Isabella Kratz 

- odešel dopis p. děkanovi prof. Kuklíkovi PF UK s žádostí o vyjádření k habilitačnímu řízení JUDr. 

Galovcové Ph.D. 

- avízo Advisory boardu 4EU+ v Karolinu dne 30.6. 9,00 - 12,00, účast p. rektor, pror. Rovná 

- avízo zasedání komise pro dr.h.c. proběhne dne 6.9., materiál bude předložen na KR dne 8.9., čtyři již 

udělená ocenění, jejíchž předání bylo kvůli pandemii odloženo, budou předána pravděpodobně v říjnu 

2021, zodp. pror. Gerloch, organizační odbor 

- k vyhlášení výsledků soutěže L'Oréal-UNESCO, UK získala dvě ocenění, příprava gratulačních dopisů 

- vítězství pro magazín UK Forum v soutěži Fénix content marketing 2020/21, Univerzita Karlova získala 

první místo mezi printovými časopisy (B2E) před E.ON, Mendelovou univerzitou a ČD 

- uvést na desku ve foyer Karolina donátory v souvislosti s pozůstalostí v SANTIAGO DE 

COMPOSTELA  

- Francouzská ambasáda v ČR vyhlásila soutěž Scientifc award for Pharmacy 2021, zodp. odbor vědy 

- připravit návrh na podobu Kalendáře UK 2022, zodp. pror. Bárta 

- pozvání na tradiční bohoslužbu u příležitosti 606. výročí mučednické smrti J. Husa dne 6.6. od 15,00 

hod. v Betlémské kapli, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na Prague European Summit dne 12.-14.7.2021, zodp. pror. Rovná 

- příprava TK k územnímu rozhodnutí na objekt Biocentra a Globcentra – Kampus Albertov dne 29.6. od 

9,00 hod. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- poděkování p. kvestorovi, Ing. Baťkové, týmům z PedF UK a FTVS při organizaci doučovacích kempů 

a nově s možností navázání pomoci rodinám s dětmi z jižní Moravy a sev. Čech postižených živelnou 

pohromou 

- příprava dopisu fakultám k využití distančních prvků při prezenční výuce v ak. roce 2021/22 

 

prorektorka Rovná 

- k mechanismu získávání sponzorských darů od členů klubu Alumni 

- avízo Zlatých promocí se plánuje uskutečnit ve třech říjnových sobotách během dne (2.10., 16.10. 

a 30.10.) 

- tento týden končí akce spojené s výroční konferencí Coimbra group  

- info z velkého zasedání fakult k 4UE+ dne 24.6., učastnilo se pres 60 kolegů, velké množství aktivit na 

úrovni fakult 

- avízo pokračování konzultací s Evropskou komisí dne 2.7. 

- příprava podkladů pro Suistaible development, zodp. Dr. Shavit 

 

kvestor Horáček 

- sbírka na pomoc občanům a obcím postižených tornádem dosáhla díky finančním darům z doplňkové 

činnosti fakult a součástí již téměř 1 mil. Kč, bude vybrán účet, kam peníze budou poskytnuty 

- v tomto a příštím týdnu probíhá na nádvoří Karolina zápůjčka elektrokol pro zaměstnance UK, tak, aby 

si tento dopravní prostředek mohli zdarma vyzkoušet 

 

prorektorka Králíčková 

- v obcích postižených tornádem žije 31 studentů UK, bude všem nabídnuto stipendium v akutní tíživé 

situaci, UK Point dále nabízí techniku (notebooky, počítače) k zapůjčení těmto postiženým studentům 

- chystá se kulatý stůl pro fakulty k prvkům distanční výuky v termínu září 2021 
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profesor Zahálka 

- avízo schůze ČAUS dne 30.6., zodp. prof. Zahálka 

- avízo uspořádání univerzitního golfového turnaje v srpnu v Mnichu, ceny zajistí OVV, UK Point 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 19. července 2021 ve 11,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule 

Karolina a on-line přes MS TEAMS  


