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Zápis ze 40. zasedání kolegia rektora dne 29. září 2021  
 

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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

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

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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. Návrh na udělení medailí UK 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na udělení medaile: 

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Externí člen VR UK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. , PF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

Ing. Eva Soubustová, 1.LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc., MFF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., KTF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. ,FF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. , FF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s  udělením medailí. 

 

4. Úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Science 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Science a postupuje ho 

k dalšímu projednání a schválení Rozšířenému kolegiu rektora. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje navržený postup, ukládá jej předložit RKR a informovat o něm na 

AS UK. 

 

6. Validátor ZAF 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí. Kolegium souhlasí s uzavřením smlouvy. 

 

7. Udržitelný rozvoj na UK 

(členka KR Dr. Shavit) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál, doporučuje po zapracování úprav vydat Prohlášení 

k připojení se k Mezivládnímu panelu pro klimatickou změnu. 

 

8. Sdělení rektora 

 

- info o úspěšném setkání členů ČKR s prezidentem EUA dne 24.9., velké poděkování paní pror. Rovné 

a jejímu týmu EC 

- info z dnešního jednání na MŠMT týkající se zápočtu DPH u projektů NPO 

- k návrhu nového Statutu KTF, zodp. p. kancléř 

- probíhají volby na funkci děkana na několika fakultách UK, děkanem FTVS byl navržen doc. PhDr. 

Miroslav Petr, Ph.D. 

- zvážit možnosti alternativního předání Ceny Karla IV. M. Albrightové, tento rok laureátka nemůže do 

ČR osobně přijet  

- k MIT-Czech Republic Seed Fund, zodp. pror. Konvalinka 

- KR rozhodlo o složení komise pro výběrové řízení na pozici vedoucího OVaV ve složení: kvestor 

Horáček, kancléř Prášil, prorektorka Rovná, prorektor Konvalinka, prof. Zahálka 

- KR rozhodlo o složení komise pro výběrové řízení na pozici na ředitele ÚVT ve složení: kvestor Horáček, 

kancléř Prášil, prorektorka Králíčková, prorektor Konvalinka, prof. Zahálka 

- návrh na udělení medaile prof. Václavu Šimonu k jeho 95. narozeninám, Závěr: KR s udělením zlaté 

pamětní medaile souhlasí 

- program TALNET pro nadané děti II. stupně a středoškoláky, pod Národním pedagogickým institutem, 

zodp. pror. Wildová 

- avízo podpisu Memoranda s projektem Patron dne 7.10. v 16,00 hod. 

- příprava Memoranda o spolupráci s National University of Science and Technology, Muscat, Oman, 

zodp. zahr. odbor 

- avízo varhanního koncertu dne 5.10. za účasti kardinála Duky, který novému nástroji požehná 

- KR dne 4.10. se ruší, další KR se uskuteční 11.10. 

- KR dne 8.11. se bude konat v Kampusu Hybernská nikoliv ve Vlasteneckém sále Karolina 
 

9. Sdělení členů kolegia 
 

prorektorka Wildová 

- info z výjezdního zasedání RVH 

- avízo dalších zasedání RVH a to 13.10., 24.11. a 15.12.  

- avízo změny termínu konání celostátní setkání TT V21 týkající se změny v maturitních zkouškách a to 

dne 24.11. od 16,00 hod. v Karolinu, původně byl termín 18.10. 

 

prorektorka Rovná 

- info k Eastern partnership dne 27.9. a on-line jednání s rektorkou uni. Göteborg dne 29.9., avízo Summitu 

EU se zeměmi zapojenými do projektu dne 15.12. 
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- avízo zasedání management committee 4EU+ dne 30.9. ve Varšavě 

- k plánované pracovní cestě UK na univerzitu v Heidelbergu dne 3.-5.11. se zúčastní p. rektor, pror. 

Rovná, pror. Wildová, pror. Králíčková, pror. Konvalinka a zástupci OZV 

 

prorektor Gerloch 

- informace o průběhu akreditací habilitačních řízení na UK  

- statistika počtu docentských a profesorských řízení na UK během covidové pandemie, vzestupný trend 

projednaných řízení  

 

prorektor Škrha 

- info z jednání s prorektorem Uni. Semmelweis dne 24.9., příprava návrhu Memoranda o spolupráci 

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

hod.  

- avízo přednášky a výstavy v rámci „The Vienna Circle and its Prague Connection“ dne 4.10., zahájení 

v 9,30 za účasti p. rektora 

 

prorektorka Králíčková 

- KR rozhodlo o udělení stipendia v akutní tíživé situaci pro studentku postiženou ničivým tornádem, zodp. 

UK Point 

 

Mgr. Hájek 

- avízo akce pořádané OSN „Den násilí na ženách“, UK se připojí a nasvítí budovu Karolina oranžovou 

barvou dne 25.11. 

- avízo předání ocenění vítězům závodu Univerzitní osmy dne 19.10. v 16,00 hod. v Karolinu 
 

prof. Lášek 

- avízo teologické přednášky v rámci Aliance 4EU+ pořádané univerzitou v Kodani 

- info ze zasedání Vědecké rady Prešovské univerzity v Prešově 
 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. října 2021 ve 13,00 hod PREZENČNĚ ve Vlasteneckém sále 

Karolina  


