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Zápis z 30. zasedání kolegia rektora dne 19. června 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. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

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

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

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

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

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

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluvena: 

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

 
Závěr: KR souhlasí s udělením medailí UK a to: 

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., zlatá medaile 

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. zlatá medaile 

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., stříbrná medaile 

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., stříbrná medaile 

 
4. Návrh na udělení ceny MŠMT za rok 2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje předložit na příštím KR dne 26.6.2017 

navržené kandidáty k udělení Ceny MŠMT. 

 

5. Návrh na udělení ceny Ceny Josefa Hlávky v roce 2017 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny J. 

Hlávky. 
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6. Rozšíření bakalářského SO Fyzioterapie 3.LF na detašované pracoviště v Karlových Varech 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR pověřuje paní prorektorku Wildovou informováním NAÚ o rozšíření bakalářského SP 

Specializace ve zdravotnictví studijní obor Fyzioterapie 3. LF UK na detašované pracoviště 

v Karlových Varech. 

 

7. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí 

 

8. Revize úspěšnosti studentů doktorských studijních programů na UK 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: KR bere přeložený návrh na vědomí a doporučuje přehled rozšířit o statistiku za studenty, kteří 

začali studovat v ak. roce 2013 a 2014. 

 

9. Vyhodnocení pilotního provozu systému Turnitin na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí výsledky vyhodnocení pilotního provozu systému Turnitin, 

navrhuje jako prioritní variantu povinné nasazení systému Turnitin od akademického roku 2018/2019 s 

přechodným obdobím akademického roku 2017/2018. Na základě zjištění parametrů nabídky může být 

varianta ještě upravena. KR pověřuje studijní prorektorku v záležitosti dalších jednání směřujících k 

nasazení Turnitinu na UK (dořešit ekonomickou stránku nasazení systému, personální zabezpečení 

implementace systému, atd.) 

 

10. Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování od roku 2018 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR bere přeložený návrh na vědomí a doporučuje jej předložit na VR UK dne 22.6.2017. 

 

11. Podpis deklarace vydané nizozemským uskupením Nether za větší investice do evropské vědy a 

výzkumu 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a schvaluje podpis deklarace. 

 

12. SYLFF New Fellowship programu, Japonsko 

 (prorektor Škrha) 
 
Závěr: KR předložený materiál projednalo a doporučuje jej k realizaci, dále jmenuje výběrovou komisi 

a participující fakulty 

 

13. Zřízení Bioetické platformy Univerzity Karlovy 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: KR projednalo předložený návrh zřízení Bioetické platformy UK a doporučuje navrhované OR 

vydat. 
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14. Přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR bere přehled o aktualizaci OR a přípravě dalších OR (přehled zbývajících případů) na 

vědomí, ukládá předložit novou aktualizaci na KR dne 10.7.2017. 

 

15. Informace k zápisu do seznamu výzkumných organizací 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí a souhlasí se zasláním žádosti o zapsání 

UK do seznamu výzkumných organizací 

 

16.  Zvýšení informovanosti o podpoře osob se speciálními potřebami na UK 

(členka kolegia rektora Dr. Tejkalová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a schvaluje navrhovaný postup. 

 

17. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017 

 (kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh rozpisu dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 

2017 a doporučuje jej předložit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 

 

18. Dislokace IPSC v době rekonstrukce objektu Celetná 13 

(členka kolegia rektora Dr. Tejkalová) 

 
Závěr: Kolegium rektora schvaluje přidělení prostor: 

1. Místnost vedle vrátnice v Celetné 20 

2. Dvě místnosti pod hotelem v Celetné 14 

3. Dvě místnosti v 1. patře pro kanceláře IPSC a část prostor v přízemí pro výdejní centrum 

průkazů - Hybernská 4 

 

19. Sdělení rektora 

- avízo jmenování profesorů dne 23.6. od 12,00 hod, Velká aula Karolina 

- poděkování od EK za vřelé a laskavé přijetí delegace v čele s předsedou J.C. Junckerem dne 8.6.2017 

- avízo jednání s ministrem financí Ing. Pilným dne 22.6.2017 

- odeslán dopis předsedou ČKR premiérovi vlády ohledně schvalování státního rozpočtu na rok 2018 

- odeslán dopis za ČKR místopředsedovi vlády P. Bělobrádkovi ve věci hodnocení VaVaI 

- avízo jednání na Úřadu vlády dne 21.6. s náměstkem Mgr. Marksem 

- k QS World University Rankings 

- k přípravě děkovného dopisu v souvislosti s výměnou ve vedení Coimbra Group, odchod Prof. 

Dorothy Kellyové, jmenování nového předsedy Prof. Ludovica Thilly, zodp. pror. Škrha 

- ke kauze M. Bojdyse, v gesci PřF UK 

- k dokládání mezd v OP VVV 

- ve věci alokace potenciálně ušetřených prostředků za ubytovací stipendia v roce 2018 vyzve pan rektor 

plénum AS k zasílání návrhů do 30.6. 2017 na sekretariát AS UK. Návrhy budou členy  KR 

projednány během léta a následně předloženy komisím AS UK 

- k podnětu Ing. Pavel Šimana, CSc. ve věci stížnosti na přednostku ÚLB prof. Řezáčovou, bude 

předáno etické komisy UK k prošetření 

- členství UK v Národním centru pro výzkum polárních oblastí (NCVPO), PřF UK informována, zodp. 

pror. Konvalinka 

- k přípravě Týden vědy, avízo schůzky 23.6., zodp. pror. Kovář 

- ke spolupráci s časopisem Universitas, zodp. pror. Kovář 

- avízo zasedání Plesového výboru dne 27.6. od 16,00 hod. 
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- ve věci prostor IPSC v Hybernská ul 4 

- pozvání na 10. Ročník International University Wine Competition do Mariboru 16.-18.9.2017, zástup 

za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na zahájení nového šk. roku 2017/2018 ZŠ z rozšířenou výukou jazyků, Kladenská 1, P2 4.9. 

v 8,00, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2017 ve dnech 4. - 5.7.2017, zástup za p. rektora pror. Royt 

- pozvání na zahájení provozu Udržitelná energetika SUSEN, 12.9. v Řeži od 10,00, zástup za p. rektora 

pror. Hála 

- pozvání na zámek Lužany u Přeštic Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2016, dne 26.6., zástup 

za p. rektora pror. Wildová 

- pozvání na akademickou slavnost Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě při příležitosti 20. výročí 

jejího založení dne 4.10.2017, zástup za p. rektora prof. Lášek 

- avízo Zahradní slavnosti ve středu 21.6. od 18,00 hod. 

- avízo slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci UK a Arcibiskupství pražského dne 4.7. 2017 od 

9,00 za účasti pana rektora, pror. Royta a prof. Láška v prostorách Arcibiskupství 

 

 

20. Sdělení členů kolegia  

 

prorektor Gerloch 

- ve věci jmenování nových profesorů dne 23.6., celkem bude jmenováno 86 kandidátů, z toho 23 

profesorů z Univerzity Karlovy 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 28.6.2017 

- návrhy zpráv o vnitřním hodnocení a sebehodnocení budou rozeslány členům KR k posouzení v srpnu, 

tak aby 9.9. byla vytvořena jejich definitivní podoba 

 

prorektor Hála 

- info ze schůzky koordinátorů Kampusu Dejvice 

- info k OP VVV - k čtyřvýzvě, k programu ESF, k programu ERDF 

- k  šetření MŠMT - Dotazník VŠ v rámci VZ "Analýza absorpční kapacity a zaměření výzev v PO1 a 

PO2 OP VVV" 

 

člen KR Mgr. Zima 

- info ohledně shromáždění na Albertově v rámci oslav 17. listopadu 2017. Shromáždění nahlásilo 

Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy na celý den. Organizační struktura 

koordinačního týmu se bude skládat ze dvou orgánů - užšího a širšího vedení. Užší vedení bude o 6 

členech a bude připravovat parametry celé akce. Širší vedení bude složeno ze zástupců studentů všech 

fakult Univerzity a také Akademického senátu Univerzity Karlovy. S širším vedením budou pravidelně 

konzultovány závěry užšího vedení tak, aby došlo k širokému konsensu. Celá událost je vnímána jako 

celouniverzitní a tento charakter bude zřetelný. 

Závěr: KR bere na vědomí současný stav příprav organizace 17. listopadu 2017 na Albertově 

 

členka KR PhDr. Tejkalová 

- info k rekonstrukci vstupu do knihkupectví 

- účast členů KR (Tejkalová, Prášil, Fontana, Nigrin) v běžeckém závodě O2 Pražská štafeta 2017 4x5 

km, který se běžel pro neziskovou organizaci Volno (středisko respitní péče) 

 

prorektor Konvalinka 

- nové kolo UNCE otevřeno do 14.8.2017, první schůzka komisí bude 26.8. 

- návrh nominace do soutěže Česká hlava 2017, Závěr: KR navrhuje podpořit nominaci z MFF UK pro 

předsedu Učené společnosti ČR prof. RNDr. Jiřího Bičáka, DrSc., Dr.h.c. 
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prorektor Royt 

- k etické platformě humanitních oborů a open accessu, bude předloženo na příštím KR 

- info ze zasedání NAKI, 18 projektů za UK postoupilo do dalšího kola 

 

člen kolegia rektora Lášek 

- info z workshopu Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě  

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. června 2017 v 13,00 v Malé aule Karolina 

  

 


