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Zápis z 35. zasedání kolegia rektora dne 19. července 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 

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

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

      MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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. Petr Z a c h, CSc.     1. LF 

Doc. MUDr. Miroslav D u r i l a, Ph.D.    3. LF 

Doc. James H i l l, Ph.D.      FF 

Doc. PhDr. Ondřej P e š e k, Ph.D.     FF 

Doc. JUDr. Jakub H a n d r l i c a, Ph.D.    PF 

Doc. PhDr. Tomáš H a v r á n e k, Ph.D.    FSV 

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

 
Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Taťána Š r á m k o v á, CSc.    1. LF 

MUDr. Denisa J a n í č k o v á   Z ď á r s k á, Ph.D.  2. LF 

Ing. Eva K l a p k o v á, Ph.D.    2. LF 

MUDr. Pavla Č e r m á k o v á, Ph.D.    3. LF 

MUDr. Petr K a č e r, Ph.D.     3. LF 
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RNDr. Marek P e t r á š, Ph.D.    3. LF 

MUDr. Vladimíra R a d o c h o v á, Ph.D.   LF HK 

PharmDr. Jakub C h l e b e k, Ph.D.    FaF 

PharmDr. Jana P o u r o v á, Ph.D.    FaF 

RNDr. Petr J e h l i č k a, Ph.D.    PřF 

JUDr. PhDr. Petr M l s n a, Ph.D.    PF 

Mgr. David B i e r n o t, Th.D.    HTF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. Návrh 

od FTVS - PhDr. Jan Š í m a, Ph.D.,- projedná rektor s FTVS. 
 

4. Vědeckopedagogické tituly - emeritní profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. PhDr. Josef Ž e m l i č k a, DrSc.   FF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem. 

 

5. Vědeckopedagogické tituly - hostující profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Priv. – Doz.  MUDr. habil. Ivan M a t i a, PhD.    1. LF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

6. Návrh na udělení medailí UK 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile UK: 
prof. Dr. Bernhard Eitel, rektor Heidelberg University, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile 

UK (termín udělení: 4.11.2021) 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity P.J.Šafárika v Košicích, návrh rektora na udělení zlaté 

pamětní medaile UK (termín udělení: 18.8.2021) 
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.,MFF UK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

(termín udělení: 23.9.2021) 

 
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením medailí UK. 

 

7. Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky 2021 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr:  Kolegium rektora nominuje tyto kandidáty: 
 
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 1. LF UK  
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – FF UK  
 

8. Návrhy na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2021 pro nejlepší studenty a absolventy 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny J. Hlávky. 
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9. Návrhy kandidátů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty 

a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny MŠMT. 

 

10. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ke schválení 

na zasedání RKR a AS UK. 
 

11. Celouniverzitní revize vykazování mobility studentů UK 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora podpořilo návrh k realizaci a ukládá v této věci informovat RKR. 
 

12. Vyhodnocení  prvního časového milníku a ověření dosavadního průběhu realizace akcí zařazených 

v programech reprodukce 133 220, 133 221 a 133 240 
 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o vyhodnocení prvního časového milníku a ověření 

dosavadního průběhu realizace akcí zařazených v programech reprodukce 133 220, 133 221 a 133 240 

a souhlasí s poskytnutím těchto dokumentů MŠMT. 

 

13. Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2022 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o Vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2022 (dále jen CRP 2022) a o způsobu 

administrace žádostí a s plánovanými  termíny – září 2021. 

 

14. Návrhy další činnosti Asociace výzkumných univerzit ČR 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí se záměrem zvýšení podpory činnosti 

Asociace výzkumných univerzit ze strany UK, doporučuje doplnit návrhy plánovaných činností 

a navrhuje předložit návrh rozpočtu pro aktivity plánované v období druhého pololetí letošního roku 

a prvního pololetí 2022.  Dále Dr. Kvačková připraví dopis pana rektora Zimy, kterým pan rektor v této 

věci  bude informovat ostatní rektory-členy AVU ČR. 
 

15. Revize opatření rektora 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje postup dle navržených tabulek a ukládá aktualizovat opatření 

nejpozději do 15.11.2021. 
 

16. Příručka „Průvodce světem GDPR pro personalisty UK“ 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí a doporučuje seznámit se zněním 

materiálu nejbližší zasedání Rozšířeného kolegia rektora (29/9). 
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17. Genderový audit 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje navržený postup upravený na základě diskuze. 

 

18. Udržitelný rozvoj na UK 

 (členka KR Dr. Shavit) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí  a doporučuje postupovat dle 

navrženého plánu, zároveň schválilo předloženou variantu JVS  (tj. podobu loga). 
 

19. Vize uspořádání a provozu Biocentra a Globcentra KAMPUSU ALBERTOV   
 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr:  Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje ho dopracovat na základě připomínek. 
 

20. Sdělení rektora 

 

- UK věnovala společně s fakultami 1mil. Kč. na pomoc oblastem postiženým tornádem 

- byla vydána VZČ 2020 a rovněž zaslána přes datovou schánku na MŠMT, v tisku je VZČ 2020 v anglické 

verzi 

- předání cen GA ČR dne 30.9, ve 14 hod, zástup za p.rektora: pror. Konvalinka 

- UK obdrží  přeplatek v souvislosti s BIOCEVEM (částka 4 mil Kč) 

- dne 6. 10.2021 proběhne udělení dvou čestných doktorátů na UK: Prof. Dr. med. Hans-Georg Kräusslich, 

Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. 

- AVU  ČR od 1.7. předsedá pan rektor ČVUT prof. Petráček 

- výzva k nominaci na členku-člena GA ČR, návrhy do 2.8. 

- zaslána auditní zpráva p. děkanovi PF UK 

- Herzlovo centrum izraelských studií- FSV, návrh nominací 

- Kulatý stůl k Strategickým intervencím UK dne 21.9. v 15h,zodpovídá: Mgr. Baťková 

- UK Point řeší žádosti o stipendia v akutní tíživé situaci 

- participace a sponzoring 44th COSPAR Scientific Assembly, zodp. pror. Konvalinka, p. kvestor 

- zaslaná žádost na MŠMT o jmenování nových členů SR UK 

- informace z jednání na HK k NPO, řeší Mgr. Baťková 

- jednání o vzájemné spolupráci UK a Univerzity Pavla J. Šafárika v Košicích dne 18.-19.8. 

- pozvání na udílení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020 dne 15.9. 

od 14,00 hod. v Klášteře minoritů sv. Jakuba, zástup za p. Rektora pror. Škrha 

- dopis od nám. Dolečka týkající se zahájení šetření studentů doktorských studijních programů, zodp. doc. 

Lopatková 

- dopis z MV , žádosti o podporu Univerzity Karlovy ve věci návratu zahraničních studentů, zodp. 

zahraniční odbor, OSZS 

- pozvání u příležitosti 100. výročí založení Československé obce legionářské dne 3.9. od 18,00 hod. 

v Pantheonu NM, účast p. rektor 

 

 

21. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- zahájen provoz letních doučovacích kempů  

- info ke konferenci 8.9.2021 – téma: příprava učitelů a boj s pandemií ve spolupráci s Českými centry 

a ČT24 

- dne 27.9. od 18 h se bude konat v Karolinu akce ve spolupráci s Židovskou obcí 
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prorektorka Rovná 

- info ze zasedání 4UE+, příprava strategického záměru, který bude odsouhlasen na zasedání 

v Heidelbergu v listopadu 2021, prosba na členy KR o zaslání zásadních bodů za jejich oblast do konce 

8/2021 

 

prorektor Škrha 

- info k výstavě CENTRAL ve spolupráci s Univerzitou ve Vídni, termín 4.10.2021, téma: 20.-30. léta 

před 2. sv. válkou   

 

prorektor Gerloch 

- info k setkání Randovy nadace v Karolinu dne 15.10. 

▪  

 prorektor Hála 

- info ke plánu investičních aktivit na rok 2022, návrhy z fakult a součástí nutné zaslat do 11.8.  

 

 prorektor Royt 

- info ke starým varhanům z Velké auly, aktuálně uloženy v Lešeticích, hledá se jejich využití 

 

kvestor Horáček 

- dne 22.7. bude podepsáno Memorandum mezi UK a Centrem Paraple 

- žádost od rektora Cevro Institutu o možnost natáčení v prostorách Karolina 

 

prorektorka Králíčková 

- info ke stipendiím v akutní tíživé situaci, 

 

člen KR Fontana 

-  bez problémů  probíhá přechod na nový knihovní systém, vč. Školeni 

-  avízo – licence ZOOM, materiál bude předložen na KR 

 

Člen KR M. Zima 

- info k přípravě případného podzimního testování zaměstnanců 

 

Zapsali: Mgr. Václav Hájek 

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

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 2. srpna 2021 ve 11,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


