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Zápis ze 4. zasedání kolegia rektora dne 8. listopadu 2021  
 

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 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

 Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

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

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

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

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Tereza Smužová – pověřená zastupováním za kancléře UK 
 

Omluveni: 

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. Tomáš G r u s, Ph.D.   1. LF 

Doc. MUDr. Jan V e v e r a, Ph.D.   1. LF 

Doc. Mgr. David S t a n ě k, Ph.D.   PřF 

Doc. PhDr. Jan H á b l, Ph.D.    PedF 

 

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

 

4. Návrh novely Akreditačního řádu 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje jej předložit na RKR 

a zaslat k projednání do AS UK. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Nové OR Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání 

v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, po zapracování připomínek doporučuje vydat 

jako nové OR. 

 

6. Integrace studijních programů – postup RVH 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR bere zprávu o postupu Rady pro vnitřní hodnocení ve věci integrace studijních programů na 

vědomí a doporučuje v této fázi postupovat dle navržené varianty č.3. V případě zájmu ze strany fakult je 

možné postupovat dle varianty č.1. 

 

7. Úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Filozofie se zaměřením na vzdělávání 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje úmysl Filozofické fakulty předložit návrh bakalářského studijního programu 

Filozofie se zaměřením na vzdělávání a postupuje ho k dalšímu projednání a schválení Rozšířenému 

kolegiu rektora. 
 

8. Úmysl předložit návrh bakalářského studijního programu Porodní asistence 

(prorektorka Wildová) 
 

Závěr: KR schvaluje úmysl Lékařské fakulty v Hradci Králové předložit návrh bakalářského studijního 

programu Porodní asistence a postupuje ho k dalšímu projednání a schválení Rozšířenému kolegiu 

rektora. 
 

9. Program Cooperatio - předběžné Záměry rozvoje vědních oblastí 

(prorektor Konvalinka) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené předběžné Záměry rozvoje vědních oblastí programu 

Cooperatio a doporučuje je předložit k projednání a schválení Vědecké radě UK. Doporučuje dopracovat 

jednotný vzor pro předkládání Záměrů rozvoje pro vědní oblasti do března 2022. 
 

10. Opatření kvestora: Systematické roční hodnocení zaměstnanců na ROZRUK 

(Mgr. Smužová) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, doporučuje vydat jako OQ a ukládá provést 

Systematické roční hodnocení zaměstnanců na pracovištích dle návrhu. 
 

11. Podnět Fond F – Podpora běloruských studentů 

(prorektor Hála) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace k vyhlášenému podnětu Fondu F na podporu 

běloruských studentů. 
 

12. Sdělení rektora 

 

- info z ČKR týkající se návrhů nominací platformy OP JAK 

- zaslán dopis předsedkyni EK Ursule von Leyen týkající se zapojení Velké Británie do asociací Horizon 

Europe, Leru atd. 

- spuštěn nový web Na Karlovku.cz, příprava anglické mutace webu 

- bude vypsáno výběrové řízení na místo bezpečnostního manažera, zodp. Mgr. Smužová, Mgr. Maňásek 

- cenová nabídka na pronájem nebyt. prostor v Studničkově ulici, zodp. p. kvestor 
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- avízo setkání se zástupci studentů AS UK ve věci epidemické situace dne 8.11. 

- avízo zasedání Pléna AS UK dne 12.11.2021 

- pozvání na mši v rámci Dne válečných veteránů dne 10.11. v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském 

náměstí, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na předávání cen Konstanzer Konzilspreis dne 10.12. , účast p. rektor či prof. Lášek, bude 

stanoveno na KR dne 15.11. 
 

 

13. Sdělení členů kolegia 
 

Mgr. Smužová 

- byl spuštěn dotazník zjišťující spokojenost zaměstnanců UK, dne 10.11. bude odeslán reminder, aby se 

dosáhlo co největší návratnosti 

 

prorektorka Wildová 

- pozvání od Rabbi Davida Maxe na prohlídku synagogy Jindřišská 873/27 dne 15.11. od 16,00 hod.  

- avízo setkání pracovní skupiny složené ze zástupců ČKR a NAÚ řešící akreditace dne 16.11.  

v Karolinu 

 

prorektorka Rovná 

- info z jednání s p. Šmejkalem týkající se návštěvy komisařky M.Vestager dne 24.1. na UK, kde převezme 

medaili UK a otevře Centrum soutěžního práva 

- avízo International Alumni Day dne 20.11. od 16,00 hod. konané hybridně 

- avízo setkání VIP Alumni dne 8.12. v Bruselu 

 

prorektor Bárta 

- info o vrácení zapůjčených exponátů z ukončené výstavy Sluneční králové v NM zpět do Egypta  

 

Mgr. Zima 

- probíhají přípravy na zřízení testovacího místa pro studenty a zaměstnance UK v prostoru Celetné 13 

a na koleji Hvězda, tak aby testování v případě nařízení MZ mohlo být rychle spuštěno  

- avízo Hokejové bitvy dne 11.11. v Holešovické aréně, vhazování bully v 19,15 hod. provede paní pror. 

Wildová 

 

Mgr. Hájek 

- avízo tiskové konference k novému nealku pivo MFF a pivovaru Ferdinand  

 

 
 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. listopadu 2021 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina  


