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Zápis z 38. zasedání kolegia rektora dne 8. září 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. 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 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora 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 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 
 

Omluveni: 

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

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

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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. RNDr. Karel M a š e k, Dr.   MFF 

Doc. PhDr. Jan V o l í n, Ph.D.   FF 

Doc. PhDr. Michaela O t t o v á, Ph.D.  KTF 
 

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

 
Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Petr L i b á n s k ý, Ph.D.   1. LF 

MUDr. Jiří S l í v a, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Jan U l r y c h, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Jiří V o t r u b a, Ph.D.   1. LF 

MUDr. Michal G o e t z, Ph.D.   2. LF 

MUDr. Oldřich V y š a t a, Ph.D.   LF HK 

Mgr. Vítězslav K a l a, Ph.D.    MFF 

Mgr. Jiří M i k š o v s k ý, Ph.D.   MFF 

Dipl. – Ing. Alexander W i l k i e, Dr. Techn. MFF 
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PhDr. Richard B i e g e l, Ph.D.   FF 

PhDr. Vít S t ř í t e c k ý, Ph.D.   FSV 

PhDr. Petr K o u r a, Ph.D.    PedF 

RNDr. Libuše S a m k o v á, Ph.D.   PedF 

ThLic. David B o u m a, Th.D.   KTF 

JUDr. Ingrid G a l o v c o v á, Ph.D.    PF 

PhDr. Lucia L a c k o v á, Ph.D. (druhé kolegium) PedF 

PhDr. Jan Š í m a, Ph.D. (druhé kolegium)  FTVS 

 

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

návrhu PhDr. Lucia L a c k o v á, Ph.D., které bude projednáno na KR dne 20.9.2021. 

 

4. Vědeckopedagogické tituly - Doktor honoris causa 

 (prorektor Gerloch) 

 
Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa: 

Prof. Gregg L. S e m e n z a, PhD.   1. LF 

Prof. David Norman W e i s s t u b, LL.D.  1. LF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK dne 23.9.2021 návrhy na udělení čestné 

vědecké hodnosti doktora honoris causa. 

 

5. Vědeckopedagogické tituly - emeritní profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. PhDr. Jiří P e l á n, Ph.D.   FF 

 

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

 

6. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

 (prorektor Gerloch) 

 
Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení: 

lékařská fakulta UK (2x) 

 Dějiny lékařství 

 kardiochirurgie 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK dne 23.9.2021 návrhy žádostí 

na akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

7. Návrh novely Akreditačního řádu 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje jej předložit Radě pro 

vnitřní hodnocení a zaslat na fakulty k připomínkám. Následně bude předloženo na RKR a AS UK. 

 

8. Úpravy záznamů o průběhu obhajoby v repozitáři závěrečných prací – hodnocení projektu a další 

postup 

 (prorektorka Králíčková, Mgr. Jindra) 
 

Závěr: Kolegium rektora UK bere předložený materiál na vědomí a doporučuje pokračovaní dosavadních 

úprav repozitáře. Kolegium rektora UK doporučuje seznámit se zněním materiálu nejbližší zasedání RKR 
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a důsledně upozornit fakulty na nutnost důsledného dodržování závazné podoby formuláře o průběhu 

obhajoby. Bude odeslán dopis na fakulty. 

 

9. Science Slam – aktivity vědecké soutěže 2021 a plán aktivit na rok 2022   

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí aktivity projektu Science Slam na rok 2021 a doporučuje, aby 

UK začala uskutečňovat aktivity nově s licencí FameLab (ověřená mezinárodní soutěž pro studující 

a pracující ve vědeckých oborech) úspěšně organizovaná posledních více než 10 let Britskou radou / 

British Council ve více než 30-ti zemích světa. Následně doporučuje přizvat k zapojení do projektu 

Asociaci výzkumných univerzit (AVU). 

 

10. Setkání ČRK a EUA, Evropských univerzitních asociací a LERU/LERU CE7 24. a 25. září 2021 

 (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: KR předložený materiál schvaluje. 

 

11. Návrh vypořádání připomínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Strategickému 

záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 - po vyjádření členů KR 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a navrhuje informovat MŠMT a předložit 

členům RKR. 

 

12. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021–2025 pro rok 2022 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá členům KR, aby materiál zkontrolovali 

za své oblasti a připomínky zaslali panu kancléři do pondělka 13.9. tak, aby byl materiál předložen na KR 

dne 20. září 2021. 

 

13. Informace o stavu přeměny CUIP na akciovou společnost 

 (Mgr. Sláma) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přeměny CUIP na akciovou 

společnost. 

 

14. 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 na RKR a ke schválení AS UK. 

 

15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  č. 10702/bVB/FTTS-000/2021  

s T-Mobile Czech Republic a. s.  

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

s T-Mobile Czech Republic s kladným výsledkem a doporučuje jej předložit Akademickému senátu 

UK ke schválení a Správní radě UK k vydání předběžného souhlasu podle ust.  § 15 odst. 1 písm. 

c)  zákona o vysokých školách. 
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16. Sdělení rektora 

 

- info o schválení vládou převodu mezi RÚ a UK - „Konírna“ 

- UK jako první spustila v ČR moderní knihovní platformu ALMA 

- info z Krizového štábu, řídíme se platnými nařízeními MZ, řešena otázka konání imatrikulací 

u jednotlivých fakult, Závěr: KR podporuje konání imatrikulací v tomto ak. roce 2021/22 

- UK získala pět ocenění v soutěži Zlatý středník: Výroční zpráva: VZ UK 2019, 2. místo, Externí tištěný 

časopis a noviny: Forum, 3. místo, Brožura, katalog a leták: nástěnný kalendář UK 2021, Top Rated, 

Veřejný sektor a politická komunikace: nástěnný kalendář UK 2021, Top Rated, Elektronický 

časopis a blog: UK Forum, Top Rated 

- Správní rada Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila Medaili J. Hlávky za rok 2021 panu 

prof. PhDr. Josefu Opatrnému, DrSc. z FF UK, předání dne 16.11. odpoledne na Zámku v Lužanech, 

účast p. rektor 

- KR schválila udělení historické pamětní medaile UK prof. RNDr. Václavu Pačesovi, DrSc. v souvislosti 

s jeho životním jubileem 

- odeslána nominace do Rady pro velké výzkumné infrastruktury 

- odešel dopis s podporou University of St. Andrews v Charta Magna Universitatum 2020 

- příznivý trend v počtech odvolání v tomto roce, počty přihlášek na KR dne 20.9., zodp. pror. Králíčková 

- poděkování za organizace U3V cyklistického kurzu v Ovčíně 

- k výsledkům THE World University Rankings 2022, pokles u téměř všech univerzit v ČR 

- předloženy termíny akcí pro uchazeče o studium na UK 2021/2022, organizuje UK Point, Závěr: KR bere 

na vědomí termíny akcí pro uchazeče o studium, zodp. Dr. Shavit 

- pozvání na The World Academic Forum  dne 17.5. 2022, zodp. zahr. odbor 

- možnost zapojit se do mezinárodní soutěže “University of the Year 2021”, termín do 17.9., zodp. zahran. 

odbor 

- avízo přípravy Kulatý stůl ke strategickým intervencím UK 2022-2027, zodp. pror. Hála, Mgr. Baťková 

- avízo TK GeneSpector Innovations + preditkivní marker dne 9.9. v 10,30 ve Vlasteneckém sále Karolina 

- avízo poklepání základního kamene Kampus Albertov dne 4.10. v 10,00 hod. za přítomnosti paní 

ministryně A. Schillerové, příprava zvacích dopisů pro pana ministra Plagu a pana ministra Havlíčka,  

zodp. Mgr. Hájek, Ing. Kurzová 

- avízo představení univerzitního projektu Hyb4City za online účasti paní eurokomisařky V. Jourové dne 

7.10. od 10,00 hod. v Kampusu Hybernská, zodp. CPPT 

- pozvání na slavnostní vyhlášení letošních absolventů PRG.AI Minor dne 5.10. v Jiříkově síni na 

Staroměstské radnici, zástup za p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na udělení dr.h.c. ČVUT profesorům S. M. Barnettovi a W. P. Schleichovi 5. 10. 2021 v 10,00 

hodin v Betlémské kapli, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na oslavu k 75. výročí založení British Councilu v ČR dne 21.9. od 18,00 hod. v prostorách 

Britského velvyslanectví, zástup za p.rektora pror. Králíčková 

- pozvání na vernisáž Jindřich Waldes dne 21.9. od 18,00 v NTK, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na vernisáž výstavy Vavříny s vůní benzínu dne 12.10. od 18,00 v Dopravní hale NTK, zástup 

za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na ceremoniál předávání Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví dne 30.9. v 17,00 hod., 

zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- nabídka slev pro studenty na představení slovenského Divadla Aréna hostujícího v divadle Hybernia ve 

dnech 11.-15.10., zodp. UK Point 

 
 

17. Sdělení členů kolegia 
 

kancléř Prášil 

- info z dnešního jednání se zástupci projektu Patron nad možností navázání spolupráce usnadňující 

přechod dětí z dětských domovů do života v dospělosti 

- příprava OR k protivlivu 
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prorektorka Rovná 

- info ze zasedání Management committee 4EU+, odsouhlasen program na setkání v Heidelbergu ve dnech 

3. - 5.11. 

- info ze zahájení Letní školy 4EU+ pořádané FSV s MFF dne 6.9. 

- zapracování připomínek a finalizace dokumentu Prague Declaration 2021 v příštím týdnu 

 

prorektor Škrha 

- příprava MoU s Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf ve spolupráci s našimi LF 

- avízo online setkání M8 Alliance of Academic Health Centers - university Coimbra dne 18.10. od 14-16 

hod.  

 

prorektor Gerloch 

- avízo účasti na udělení medaile J. Hlávky za rok 2020 prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr. h. c. 

na Zámku v Lužanech dne 9.9.2021  

 

prorektorka Králíčková 

- otázka pomoci studentům v tíživé životní situaci, případ studentky z Arménie 

 

prorektor Konvalinka 

- info o vyhlášení programu NPO Radou vlády na začátku října 2021 

- UK nominuje do předsednictví GA ČR pana prof. MUDr. Mgr. Milana Jirsu, CSc. 

 

kvestor Horáček 

- info k výběrovému řízení na pojišťovacího makléře 

- stručná informace o průběhu zadávacího řízení na zpracování ekonomicko-organizačního projektu pro 

realizaci ekonomického informačního systému 

 

prorektor Royt 

- info z dnešního zahájení Festivalu vědy na Vítězném náměstí v Dejvicích společně s panem prof. 

Pačesem 

- UK obdržela medaili od ČSL obce legionářské 

- probíhá příprava pozvánek na varhanní koncert v Karolinu 5.10. 

 
 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková 

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

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 20. září 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1189607303409197/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1419982233821978/?lang=cs

