Zápis z 32. zasedání kolegia rektora dne 10. července 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. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Omluveni:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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.

Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky 2017
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Medaili Josefa Hlávky nominuje:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF
prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc., PřF

4.

Výstupy z jednání o prodloužení licence systému Turnitin
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje, po dořešení formálních
připomínek k obsahu, uzavřít smlouvu se společností poskytující antiplagiátorský systém Turnitin dle
vyjednaných podmínek.

5.

Analýza vývoje cen páteřních elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) v letech 2015 –
2017 s výhledem na roky 2018 až 2022 (projekt CzechELib) a návrh způsobů jejich financování
(prorektor Royt)
Závěr: KR UK vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje jako řešení financování „páteřních
zdrojů“ variantu a).
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6.

Doplnění úspěšnosti studentů doktorských studijních programů na UK
(prorektor Royt)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.

7.

Návrhy novely smluv s Akademií věd ČR ve věci doktorských studijních programů v
biomedicíně
(prorektor Royt)
Závěr: KR schvaluje návrh smlouvy po zapracování připomínek.

8.

Výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a č. 02_17_050
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF
(prorektor Hála)
Závěr: KR bere na vědomí předložené informace o výzvách OP VVV č. 02_16_027 a č. 02_17_050 a
souhlasí s navrženým postupem administrace výzvy 027 na UK. KR stanovilo rozdělení příspěvku na
fakulty.

9.

Strategická partnerství - aktualizace 2017
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí.

10. Přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora (přehled zbývajících
případů)
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora bere přehled o aktualizaci opatření rektora a přípravě dalších opatření rektora
na vědomí, další informace v září 2017.
11. Návrh na využití nevyčerpaných prostředků na internacionalizaci (ukazatel D)
(prorektor Škrha)
Závěr: KR po projednání materiálu souhlasí s navrhovaným postupem.
12. Sdělení rektora
- nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy do 15. 9.,
zodp. pror. Konvalinka
- Cena Milady Paulové v oblasti klinické medicíny, oslovit lékařské fakulty, předložit na začátku září,
zodp. pror. Konvalinka
- avízo jednání s nám. Velčovským z MŠMT
- dopis ze St. Andrews od prof. Sally Mapstone – možnost spolupráce, zodp. pror. Rovná
- Lamyho zpráva jako základ dalšího rozvoje vědní politiky v EU, zodp. pror. Rovná
- k umístění v Šanghajském žebříčku 2017
- k poplatkům za doktorská studia v cizím jazyce, na KR 24. 7. připravit materiál – info pro AS, zodp.
pror. Králíčková
- předání pamětních zlatých medailí RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc. a prof. Ing. Zdeňkovi Strakošovi
DrSc. dne 1.8.2017, zástup za p. rektora p. pror. Konvalinka
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- avízo návštěvy delegace z Ománské advokátní komory ve dnech 16.9 .-22.9., zástup za p. rektora p.
pror. Gerloch
- k přípravě podpisu Memoranda mezi UK a Weizmann Institute of Science
- slavnostní zahájení XII. Evropského kongresu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení dne
20.9. v 17,00 v Karolinu, zástup za p. rektora p. pror. Gerloch
- k neúčasti v U-Multirank 2018
- k Hodnocení 15+
- k joint degree „European Politics and Society“
- k seznamu hodnotitelů NAÚ
- k partnership UPMC Sorbonne University a UK
- k návštěvě francouzských rektorů v Karolinu dne 9. 9. v 10,00, účast p. pror. Konvalinka
- ve věci Izraelská studia, zodp. pror. Kovář
- ve věci Korzo Národní – Albertov
- k 16. ČAH , UK obhájila 1. místo
- k RVH_Bod 4_Podmínkám a pravidlům vytváření SP
- k nominaci prof. RNDr. Jiřího Bičáka, DrSc., Dr.h.c. na cenu Česká hlava 2017
- k UNICA SC meeting
- ve věci letní školy
- ve věci Centrum pedagogických dovedností
- ve věci platforma v humanitních oborech, zodp. pror. Kovář a pror. Royt
13. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- informace o jednání s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky o možnostech
společných projektů do OP Zaměstnanost
prorektorka Rovná
- info o schůzce se zástupci Kanadské ambasády ve věci spolupráce s University of Toronto
prorektorka Wildová
- ve věci doplnění fakultních dat do databáze UK pro účely institucionální akreditace
- info o jednání s MŠMT ohledně regulovaných povolání
prorektorka Králíčková
- Cena Arnošta z Pardubic, návrh (6 osobností a 3 počiny) bude předložen na KR dne 24. 7.
prorektor Konvalinka
- k soutěži Primus, jsou připraveny návrhy projektů doporučených VR a schválených fakultami

Zapsala: Mgr. Jitka Černá
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 24. července 2017 v 10,00 ve Vlasteneckém sále Karolina
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