
 1 

Zápis z 6. zasedání kolegia rektora dne 27. listopadu 2017 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

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

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

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

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

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

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

Omluveni: 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor 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 - návrhy na jmenování prof. a doc.  

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Doc. MUDr. Václav B á č a, Ph.D.    1. LF 
Doc. MUDr. et MUDr. René F o l t á n, Ph.D.   1. LF 
 

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

 

Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Ing. Lukáš L a m b e r t, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jan M a r e š, Ph.D.     LF PL 
PharmDr. Martina Č e č k o v á, Ph.D.    FaF 
RNDr. Tomáš B á r t a, Ph.D.     MFF 
Mgr. Petr K v ě t i n a, Ph.D.     FF 
Mgr. Michael Š p i r i t, Ph.D.     FF 
JUDr. Jakub H a n d r l i c a, Ph.D.    PF 
Mgr. Jakub M a c e k, Ph.D.     FSV 
PhDr. Pavel M ü c k e, Ph.D.     FSV 
Mgr. Veronika Č a p s k á, Ph.D.     FHS 
ThDr. Markéta H o l u b o v á, Th.D.    HTF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Doc. MUDr. František N é m e t h, Ph.D.     LF PL 
Petra H á j k o v á, Dr.       LF PL 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím 
profesorem. 
 

5. Návrh na udělení medailí 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK souhlasí s udělením medailí UK a to: 

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., 3. LF - udělení historické medaile 

ThLic. Prokop Brož, Th.D., KTF - udělení stříbrné medaile 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.,FF - udělení stříbrné medaile 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., FSV - udělení stříbrné medaile 

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., LF v Plzni - udělení historické medaile 

Medaile budou předány v rámci programu inaugurace rektora pro druhé funkční období dne 7.3.2018. 

 

6. Míra studijní úspěšnosti - Graduation rate - fakult UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí a doporučuje předložit materiál na jednání RKR 

dne 4. 12. 2017. 

 

7. Univerzita Karlova v mezinárodních žebříčcích v roce 2017 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje materiál dopracovat a rozšířit o vizi a 

analýzu dalších kroků, včetně návrhu možného postupu. 

 
8. Pracovní návrh konceptu Principů pro rozdělování příspěvku a dotace na UK 

(rektor Zima) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 
9. Návrh projektového záměru dceřiné společnosti Univerzity Karlovy (pracovní název 

„Carolina“) 

(kancléř Prášil) 

 
Závěr: KR bere na vědomí přiložený materiál „Carolina – projektový záměr“ a doporučuje dopracovat 

na základě připomínek vzešlých v diskuzi a předložit na KR v prosinci 2017. 

 

10. Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu UK a Opatření rektora 20/2013 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje materiál předložit členům RKR dne 

4.12. a předložit členům AS UK. 

 
11. Sdělení rektora 

- info o úspěšném II. ročníku konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z 

pilířů moderní univerzity“.  
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- ve věci studijních programů zaměřených na přípravu absolventů k výkonu regulovaného povolání, 

zodp. pror. Wildová, informace bude zaslána všem LF 

- ke kauze MUDr. Š. Kučerová 

- avízo zasedání k výzvám ESF a ERDF OP VVV dne 6.12. od 13,00 na MŠMT, Harfa. 

- setkání s čelními představiteli veřejné, soukromé a akademické sféry v rezidenci Primátorky hl. m. 

Prahy dne 11.12. od 19,00, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- avízo udělení dr.h.c. prof. Láškovi na Univerzitě v Prešově dne 5.12., zástup za p. rektora pror. Royt 

- k přípravě volby nových členů Učené společnosti, zodp. pror. Konvalinka 

- připravit materiál k novému rozdělování financí na vědu na UK podle Metodiky 17+ na výjezdní 

zasedání na konci ledna 2018, zodp. pror. Konvalinka 

- pozvání na křest knihy „Dynamická rovnováha na dosah?“ dne 6.12. od 15,00, zástup za p. rektora 

pror. Konvalinka 

- ve věci bonifikací Progres, zodp. pror. Konvalinka 

- spolupráce v rámci V4 Rectors Conference, zopd. pror. Konvalinka 

- výjezdní zasedání KR ve dnech 29.-30.1.2018 bude v ČR, návštěva Laufu proběhne na jaře 2018 

- politická debata s kandidáty na prezidenta dne 9.1.2018 od 15,00h v Modrá posluchárně se neuskuteční  

- členům KR distribuován katalog „Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně“ vydaný ve 

spolupráci NTM a UK 

- avízo změn časů dne 18.12. v souvislosti s plánovaným udělováním profesorských titulů od 12,00 hod 

ve Velké aule Karolina, s tím souvisí posun času pro podpisy smluv s AV ČR  (nový čas:  10,30 hod) a 

KR začne ve 14,00 hod. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- k výzvě HR award 

 

člen KR prof. Volf 

- do soutěže GA UK bylo podáno 924 řádných přihlášek a 3 přihlášky, které nesplnily kritéria podání 

 

prorektorka Králíčková 

- k zapojení UK na Asijsko-pacifickém symposiu v Singapuru ve spolupráci s Domem zahraniční 

spolupráce 

 

prorektor Hála 

- přehled akcí k programu 133 21E Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK 

- k Podpoře studijního prostředí, harmonogram činností, nutné naznačit směr a trendy fakultám na RKR 

dne 4.12. 

 

prorektor Konvalinka 

- k projektům PROGRES, info o projektu Q34  

- info z Rady vlády k připravované Metodice 17+, schválení Modulů 3-5 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 4. prosince 2017 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 

 


