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Zápis z 39. zasedání kolegia rektora dne 20. září 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. 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 

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 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluveni: 

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

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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. Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2021 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat na Cenu MŠMT 2021 

prof. Mgr. Michala Kouckého, Ph.D. z MFF UK. 

 
4. Návrhy na Cenu Arnošta z Pardubic za rok 2020/2021 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený návrh na udělení Ceny Arnošta z Pardubic, a to v kategorii 

vynikající vyučující návrh 1. LF – doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. a v kategorii vynikající počin 1. LF 

– online vzdělávací program INEP (doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.). 

 

5. Přihláška ke studiu – zavedení nové povinné položky 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schválilo předložený záměr a doporučuje postupovat dle navržených kroků (tj. 

projednat otázku GDPR, začít realizovat na ÚVT). 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Opatření rektora - Odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního 

vzdělávání zaměřených na výkon povolání 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje vydat OR s účinností od 1.10.2021. 

 

7. Změna opatření rektora č. 14/2018,  Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál a po zapracování navržených úprav doporučuje vydat jako 

nové OR s účinností od 1. 10. 2021. 

 

8. Průzkumná šetření v pregraduálních studijních programech na Univerzitě Karlově: Jednotný 

postup v jejich realizaci 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál, doporučuje vydání příslušného Opatření 

rektora a informovat členy RKR dne 29.9.2021. 

 

9. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021–2025 pro rok 2022 po připomínkách 

členů kolegia rektora 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá jeho předložení k projednávání 

a schvalování příslušným orgánům Univerzity Karlovy. 

 

10. Systematické roční hodnocení 2021 na ROZRUK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo se souhlasem předložený materiál. 

 

11. Péče o zaměstnance v návaznosti na Hodnocení 2020 na ROZRUK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál. Navrhuje informovat zaměstnance na schůzce 

s vedením univerzity dne 6.10.2021 a postupovat dle navrženého harmonogramu. 

 

12. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2022 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s dopracováním všech předložených Centralizovaných rozvojových 

projektů (CRP). 

 

13. Trafostanice v ulici Studničkova – 1. LF 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění vstupního 

rozvaděče VN - trafostanice k tíži budovy bez č.p. nebo č.e., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. 

Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby 

a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 

00, IČO 27376516, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní 

radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle  § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.  
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14. Sdělení rektora 

 

- info o dnešním odhalení busty Josefa Hlávky na 1.LF 

- KR projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrh na jmenování docentkou PhDr. Lucii 

Lackovou, Ph.D., zodp. pror. Gerloch 

- info s aktuálními počty přihlášek a zapsaných studentů a počty odvolání, info půjde na RKR dne 29.9. 

- byla vypsána výběrová řízení na pozici ředitel ÚVT a vedoucí odboru vědy a výzkumu RUK 

- THE Impact Rankings, zodp. Dr. Šťastná 

- prezentace výsledků na základě šetření studentů spol. IPSOS, příprava materiálu na KR dne 18.10. 

- ve věci katedry Psychologie FF UK, zodp. pror. Wildová 

- složení SR UK, zodp. p. kvestor 

- stížnost na personální oddělení 2.LF, zodp. p. kvestor 

- KR odsouhlasilo úspornější organizaci Plesu UK za účasti dvou hudebních těles, zodp. Mgr. Helekalová 

- avízo kulatého stolu ke strategickým investicím 2022-2027 dne 21.9. v 15,00-17,30 hod. na MFF 

- ocenění udělené nadací Dimitris N. Chorafas Foundation proběhne na VR dne 21.10., zodp. pror. Royt 

- návštěva Semmelweis university Dr. Alán Alpár vice-rector and Dr. Marcel Pop dne 24.9., účast pror. 

Škrha, pror. Konvalinka 

- avízo akce k výročí tureckého básníka Yunuse Emreho a slavnostním zahájením nové spolupráce 

s Tureckou republikou dne 23. 11. od 16,30 ve Vlasteneckém sále, zástup za p. rektora pror. Rovná 

- avízo Rectors advisory Group of Coimbra Group , executive board 11.10. od 16,00 online 

- pozvání na German-Polish-Czech Sciece Platform dne 8-9.10. v Drážďanech, možná účast OZV či OVaV 

- avízo předání medaile Antonína Randy organizované JČP dne 15.10. v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na varhanní koncert dne 5.10. od 19,00 ve Velké aule Karolina 

- avízo výjezdního zasedání Kolegia rektora ve dnech 6.-9.1.2022 v Luhačovicích 

 
 

15. Sdělení členů kolegia 
 

prorektorka Wildová 

- proběhlo jednání týkající se spolupráce mezi Prague Inovation Institut a Charles Games 

- avízo online setkání iKAP II. „Inovace ve vzdělávání“ dne 21.9. 

- avízo zasedání RVH dne 22.9. od 14,00 hod. v Karolinu 

- avízo výjezdního zasedání RVH ve dnech 24.-25.9. 

- avízo setkání pracovní skupiny UK k ThinkThank Vzdělávání 21 týkající se změny maturitní zkoušky 

dne 22.9. od 17,00 hod. a celostátní setkání TTV21 dne 18.10. od 16,00 hod. v Karolinu 

- avízo akce ve spolupráci s Židovskou obcí dne 27.9. od 18,00 hod. v Karolinu, účast p. rektor, pror. Royt, 

pror. Wildová 

 

prorektorka Rovná 

- info z účasti na konzultacích EU se zástupci univerzitních alliancí k tématu digitalizace dne 14.9. 

- info ze zasedání Europaeum dne 17.9., avízo Europaeum Academic councilu dne 23.9. pořádané Leiden 

univerzitou hybridně od 14,00 hod. 

- avízo pravidelného zasedání Management committee 4EU+ 1x za 14 dní v pondělí od 15,00 hod. 

- avízo interní schůzky k Eastern partnership dne 27.9. a on-line jednání s partnery zapojenými do projektu 

dne 29.9. od 9,00 hod. 

 

prorektor Gerloch 

- info ze slavnostní předání Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. 9. v Hrzánském 

paláci, ocenění získal MUDr. František Koukolík, DrSc. 

 

profesor Volf 

- avízo spuštění dalšího kola podávání přihlášek do GA UK od 1.10.2021  
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prorektorka Králíčková 

- avízo pravidelných schůzek se studijními proděkany 1x za 14 dní, setkání dne 23.9. 

- nabídka zajištění zdarma očkování proti covid-19 pro zahraniční studenty ve VFN (iniciativa FSV pro 

degree studenty) 

- pomoc neočkovaným studentů se speciálními potřebami ubytovaných na kolejích, řeší UK point ve 

spolupráci s p. kvestorem 

 

profesor Zahálka 

- info o úspěšné propagaci UK v rámci Dne vysokoškolského sportu UNIS Victorie na VŠE za účasti 

ministra MŠMT, poděkování odboru OVV za PR a za prezentaci UK na stánku UK 

- info z úspěšné reprezentace našich kanoistů v rámci Univerzitních osem, zvítězila jak mužská, tak ženská 

posádka UK, příprava blahopřejných dopisů a přijetí u pana rektora s předáním dárků, zodp. Mgr. Hájek 
- avízo zasedání předsednictva AS UK dne 20.9. a zasedání Pléna AS UK dne 1.10. 

 

kvestor Horáček 

- avízo akce „Den na vozíku“ ve spolupráci s organizací Paraple dne 11.11. v odpoledních hodinách 

- avízo TK k propagaci nealko piva „Slušné číslo“ dne 15.11. v menze PF UK 

 

Mgr. Hájek 

- avízo připomínky Dne válečných veteránů a položení věnce u památníku obětem válek na nádvoří před 

Karolinem dne 11.11. v 17,00 hod. 
 

Mgr. Zima 

- k organizaci Oslav 17. listopadu, příprava materiálu na RKR dne 29.9. 

 

kancléř Prášil 

- příprava Memoranda o spolupráci k projektu Patron 

- info k zavedení závazné legislativy od března 2022 týkající se interního oznamovacího systému 

- iniciativa UK pointu na zřízení permanentního parkovacího místa pro tělesně postižené na dvoře 

Karolina, nutné viditelně nastavit jeho obsazenost/neobsazenost, aby zbytečně nebylo prázdné 

- žádost o zapsání prorektorů na promoce v měsíci říjnu 

- k přípravě podkladů na setkání vedení UK se zaměstnanci dne 6.10., rozsah max. 2 slide pro oblast 

prorektora a prezentace pana rektora k tématu výsledků z poprvé realizovaného procesu hodnocení 

zaměstnanců 

 

prorektor Royt 

- info z účasti na oslavách výročí úmrtí sv. Ludmily na Tetíně 

- avízo vernisáže výstavy v Pálffyho paláci ke sv. Ludmile organizované ve spolupráci s UK dne 14.10. 
 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná ve STŘEDU 29. září 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


