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Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne 26. února 2018 

 

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

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

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

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

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

 

Omluveni: 

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

PhDr. Tomáš Nigrin, 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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 
Návrh na jmenování profesorem:  
Doc. RNDr. Marek P r o c h á z k a, Ph.D.   MFF 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem. 
 
Návrhy na jmenování docentem:  
MUDr. Ondřej H r a d s k ý, Ph.D.    2. LF 
MUDr. Petr K a l a, Ph.D.     3. LF 
MUDr. Jitka F r i c o v á, Ph.D.     LF PL 
MUDr. Petr Z e m a n, Ph.D.     LF PL 
PharmDr. Jaroslav R o h, Ph.D.     FaF  
RNDr. Jiří K v a č e k, CSc.,      PřF 
RNDr. František N ě m e c, Ph.D.    MFF 
RNDr. Martin T a n c e r, Ph.D.     MFF 
MUDr. Jan R o u b a l, Ph.D.     FF 
PhDr. Matúš Š u c h a, Ph.D.     FF 
 

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: 
Prof. Claudio T i r i b e l l i, MD., PhD.    1. LF 
Prof. Vessela N. K r i s t e n s e n, PhD.    LF PL 
Prof. Peter R. M o u t o n, PhD.     LF PL 
Prof. Olga García Á l v a r e z, PhD., B.Sc.   LF PL 
Prof. Dr. Thomas K o t h m a n n    HTF 
 

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

vyjma návrhu paní Olgy García Álvarez, PhD., B.Sc., která zatím nedisponuje vědeckou hodností na 
udělení tohoto titulu. 
 

5. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2018 

(člen KR prof. Volf) 

 

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

financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných objemech financí pro 

fakulty a součásti UK. Doporučuje připravit hlubší analýzu u fakult, kde došlo k dramatičtějším 

poklesům. 

 

6. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek – aktuální stav  

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere zprávu na vědomí a ukládá předložit zprávu o postupu implementace u fakult a 

součástí (COŽP, ÚJOP, PF, FF a 2. LF), kde ještě není vizuál jednotný na KR dne 12.3. 

 

7. Návrh nového opatření kvestorky Provoz centrální spisovny Rektorátu Univerzity Karlovy 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh opatření kvestorky a doporučuje toto opatření 

přijmout s účinností od 1. března 2018. 

 

8. Rozšíření sítě UPC v oblasti José Martího 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. , IČO: 

00562262, se sídlem Praha 4, Závišova 5,  PSČ 140 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu 

zřídit, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 302/6, 

k.ú. Veleslavín, obec Praha, 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) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

 

 

9. Sdělení rektora 

- k síti excelentních evropských univerzit, jednání v Paříži dne 20.2., další info na KR dne 5.3., přednese 

pror. Konvalinka z důvodu zahran. služební cesty pror. Rovné 

- bude jmenováno nové složení komise pro etiku ve výzkumu dne 5.3. 

- RIV body, predátorské časopisy, na KR dne 5.3., zodp. pror. Konvalinka 

- k uspořádání přednášky Evropského komisaře pro vědu p. Carlose Moedase během jeho návštěvy na 

UK v dubnu 2018, (zvažovaný termín 5.4. dopo, bude upřesněno), zodp. pror. Rovná 

- aktualizovat jména, role, činnosti a pracovní oblasti zaměstnanců na RUK v novém tel. seznamu 

- uspořádat kulaté stoly a jednání s předsedy oborových rad doktorských studijních programů během II.  
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pol. března až konce dubna, zodp. doc. Lopatková 

- po skončení prvního kola přijímacího řízení připravit dopis děkanům ve věci informace, kolik mají 

přijatých studentů, termín: 2.polovina července 2018, zodp. pror. Králíčková 

- pozvání na inauguraci rektora JAMU prof. Mgr. P. Oslzlého dne 2.3., zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na inauguraci rektorky Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. D. Nerudové, Ph.D. dne 20.3., 

zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na inauguraci rektora ČZU prof. Ing. P. Skleničky, CSc. dne 21.3., zástup za p. rektora pror. 

Wildová 

- avízo přednášky na téma Laboratorní techniky v Olomouci dne 25.10., zástup za p. rektora pror. 

Konvalinka 

- uzávěrka návrhů na Cenu M. Petruska do konce února, návrhy budou předloženy na KR dne 5.3.  

- avízo termínu vánočního koncertu UK, Velká aula Karolina - středa 20.12. 2018 

- pan rektor žádá, aby na KR 5.3. byly kromě aktuálních předloženy také materiály týkající se trvajících 

úkolů 

 

 

10. Sdělení členů kolegia 

 

kancéř Prášil 

- k návrhům členů Rady pro komercializaci 

- rozdělení kompetencí zahran. odboru, Strategická partnerství Ing. Hocková, Evropská centra, Evropské 

univerzitní sítě Mgr. A. Jiroudková 

 

prorektorka Rovná  

- domluvena návštěva vrcholných představitelů  Uni. Sorbonne ve věci Evropské univerzitní sítě dne 

28.-29.6. 

 

prorektor Škrha 

- info ze setkání s panem velvyslancem I. R. Afghánistánu dne 16.2., přednáška náměstka min. školství 

se uskuteční dne 8.3. od 16,30 na FSV UK 

 

prorektor Gerloch 

- info z návštěvy Uni. Tbilisi v rámci oslav 100. výročí založení 

- info z inaugurace 5 děkanů fakult UP v Olomouci 

 

prorektor Hála 

- bude rozeslána informace na fakulty ve věci chystaných OP VVV výzev 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení dne 28.3. od 14,00, kde se budou schvalovat první studijní 

programy 

 

člen KR prof. Volf 

- běží hodnocení na GA UK, zasedání Grantové rady dne 1.3., výsledky budou připraveny na KR na 

zač. března 

 

prorektorka Králíčková 

- přišlo 6 pozměňovacích návrhů k stipendijnímu řádu 

- upozornění na případ plagiátorství, bude předloženo etické komisi  

- k přípravě rozpisu podpor z Nadace HŘ mezi sociálně slabé studenty 

 

prorektor Konvalinka 

- k žádosti doc. Hřebíčkové oslovit studenty v rámci spolupráce na psychologickém výzkumu, který 

organizuje Psychologický ústav Akademie věd ČR, Závěr: KR s oslovením souhlasí  
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prorektor Royt 

- info z účasti na XII. ročníku festivalu Mene Tekel dne 24.2. u Pomníku obětem komunismu na Újezdě 

a dne 25.2. u Pamětní desky v Nerudově ulici 

 

člen KR prof. Lášek 

- info o proběhlých volbách do Rady KaM, předsedou se stal p. Emler 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 5. března 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


