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Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 20. prosince 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. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

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

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

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

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

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

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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. Vědecko-pedagogické tituly - JŘ 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  

Doc. MUDr. Dita M a i x n e r o v á, Ph.D.   1. LF 

Doc. RNDr. Fatima C v r č k o v á, Dr.   PřF 

Doc. Mgr. Lubomír R u l í š e k, CSc.   PřF 

Doc. RNDr. Jiří V o n d r á š e k, CSc.   PřF 

Doc. Mgr. Milan H l a d í k, Ph.D.    MFF 

Doc. JUDr. Vladimír B a l a š, CSc.    PF 

 

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

 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c., MFF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., FF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., 1.LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., FF, návrh Filozofické fakulty na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Dr.h.c., BIOCEV, návrh rektora na udělení historické pamětní medaile 

UK 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí UK. 

 

5. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 

2021/2022 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na fakultách 

Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko, bude 

předloženo na RKR dne 17.1.2022 a následně dojde k jeho zveřejnění. 

 

6. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2021 

(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním, schvaluje financování 

výsledků soutěže v letošním roce v předkládaných hodnotách. 

 

7. Dotazníkové šetření mezi studenty posledních ročníků pregraduálních studií na UK 2021/2022 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhem a pověřuje odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací přípravou 

a organizací šetření. 

 

8. Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání 21 - Přehled činnosti a návrhy personálních změn 

(rektor Zima) 

 

Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál. 

 

9. Návrh realizace systematického ročního hodnocení zaměstnanců, jejichž vedoucí odchází v lednu 

2022 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a ukládá provést systematické roční hodnocení 

zaměstnanců dle návrhu. Dále souhlasí s navrhovaným seznamem vedoucích pro hodnocení 360° zpětnou 

vazbou. 

 

10. Stav naplňování akčního plánu HR Award 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere na vědomí stav naplňování akčního plánu HR Award a doporučuje předložit materiál  

na RKR 17.1.2022. 
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11. První výstupy auditu rovných příležitostí 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí výstupy auditu rovných příležitostí. 

 

12. Výzva Národního plánu obnovy, komponenta 3.2 Transformace VŠ 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o výzvě Národního plánu obnovy Transformace VŠ 

a doporučuje předložit materiál i s alokacemi na RKR 17.1.2022.  

 

13. Přeložka plynu pro stavbu Kampus Jinonice 

(kvestor Horáček) 

 

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

plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. 

Jinonice, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, 

údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení, včetně oprávnění provádět na plynárenském 

zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a jeho odstranění ve 

prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  IČO 27403505, 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. 

 

14. Koleje a menzy – investiční akce 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: KR bere na vědomí předložený materiál a doporučuje jej předložit dle připomínek vzniklých 

z diskuze, tak aby materiál obsahoval i varianty financování na KR dne 7.1.2022. 

 

15. Sdělení rektora 

 

- info o úmrtí pana prof. Ludvíka Armbrustra emeritního děkana teologické fakulty UK 

- info o jmenování doc. Eichlera profesorem prezidentem republiky 

- ČKR informovala o možnosti podat přihlášku do programu JSPS Posdoctoral Fellowship for Overseas 

Researchers pro rok 2022, info byla poslána členům KR 

- info o zrušení OR 11/ 2016 Institutu pro studium strategických regionů na FF UK s účinností od 

31.1.2022 

- příprava smlouvy s fakultami v Hradci Králové týkajíc se Mephared II, zodp. p. kvestor 

- probíhají komunikace ve věci osobního předání ocenění M. Albright ve Washingtonu 

- avízo zahájení onkologického kolokvia PragueONCO dne 26.1. ve 14,00 v hotelu Clarion, zástup za p. 

rektora pror. Škrha 

- v souvislosti s předsednictvím ČR v čele EU plánuje MZV představit jako hlavní program pro veřejnost 

projekt Evropa 2050 a dojde k setkání ministrů školství evropských zemí v listopadu 2022 na UK 

- avízo návštěvy Univerzity v Prešově dne 20.1.2022, účast p. rektor, pror. Royt, prof. Lášek 

- avízo výjezdního zasedání RKR a KR na zámku Kuks dne 17.1. 
 

16. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- bude stažena žádost ve věci registrace ochranné známky Asociace výzkumných univerzit a bude podána 

v  delším časovém horizontu a novém formátu 

- avízo inaugurace nového rektora Univerzity Palackého v Olomouci dne 25.2.2022 
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prorektor Škrha 

- info z jednání s velvyslancem Abu Dhabi, dvě univerzity v SEA mají zájem o spolupráci s UK 

 

prorektor Gerloch 

- info o získání pětileté akreditace na studijní program Hudební věda na UK  

- info o jmenování nových 80 profesorů a profesorek panem prezidentem, z nich je 26 za UK, termín 

předání zatím nebyl stanoven 

- mandát stávající VR UK končí k 31.3.2022, předsedkyní VR UK se dle Zákona stává paní rektorka 

Králíčková k  1.2.2022 

 

Mgr. Zima 

- vyhodnocení dotazníkového šetření interní komunikace bude předloženo na KR dne 7.1. 

 

prorektorka Králíčková 

- info k problematice vnořených úvazků u projektů NPO, zodp. personální odbor RUK 

- info k problematice odpočtů DPH u projektů NPO, zodp. ekonomický odbor RUK 

- info o žádosti na udělení stipendium v akutní tíživé situaci pro běloruského studenta, Závěr: KR 

s udělením stipendia souhlasí  

 

prorektor Konvalinka 

- info z jednání Tripartity týkající se hodnocení vysokých škol v souvislosti s přípravou rozpočtu pro vědu 

na rok 2022 

- avízo dnešního setkání prorektorů pro vědu v rámci ČKR 

 

prorektor Royt 

- info o převzetí knižního daru určeného pro KTF od kulturního atašé velvyslanectví USA v minulém týdnu 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná jako výjezdní v pátek 7. ledna 2022 v Luhačovicích  


