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Zápis z 34. zasedání kolegia rektora dne 7. srpna 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. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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 

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

 

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. Podněty hodnotitelských komisí ke změně opatření rektora s názvem „Soutěž vysoce kvalitních 

monografií na UK“  

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora Univerzity Karlovy projednalo předložený návrh, rozhodlo o úpravách 

pravidel Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK a předložení těchto schválených úprav ve znění 

novelizovaného opatření rektora. 

 

4. Roční zhodnocení působení Evropského centra - návazné kroky 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a souhlasí s vytvořením funkce Koordinátora 

přípravy ERC grantů ve smyslu návrhu. Administrativní podpora bude poskytnuta v závislosti na počtu 

vzdělávacích a konzultačních aktivit, případně z projektového financování KR souhlasí s 

rozpracováním systému přidělování podpory na přípravu významných mezinárodních grantů. 

 

5. Archivace digitálních dokumentů UK (možnost vybudování Digitálního archivu UK) 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí, ukládá materiál dopracovat a předložit na KR dne 

28.8. a přizvat na projednávání materiálu ředitele Archivu UK a ředitele ÚVT. 
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6. Sdělení rektora 

- informace  z jednání  koordinační skupiny dne 1.8.2017,  dne 28. 8. proběhne od 10,00  tisková 

konference v Karolinu k protestnímu mítinku, který se uskuteční 1. 9. 2017 od 10,00 - 12,00 v 

Betlémské kapli 

- KR konané dne 28.8.2017 se z důvodu konání TK posouvá začátek na 11,30 hod. 

- avízo zasedání mimořádného Pléna ČKR dne 6.9.2017 zde v Karolinu od 10,00 hod. 

- k ceně Milady Paulové, návrhy z fakult budou projednány na KR dne 4.9. 

- rozeslán návrh Sebehodnotící zprávy, nutné prostudovat a připomínky zaslat do 18. 8. Dr. Šťastné 

- uveřejnit zprávu a logo IEP EUA, zodp. Mgr. Hájek 

- k nominaci člena Rady Akvizičního fondu MK do 5.9.2017, zodp. pror. Royt 

- k Chorafas Foundation, zodp. pror. Konvalinka 

- ve věci odvolání proti nepřijetí projektu PRIMUS/17/SCI/20, zodp. pror. Konvalinka 

- příprava Memoranda UK s Weizmann Institute of Science 

- podpis smlouvy MZ ČR a univerzit uskutečňující výuku v oblasti specializačního vzdělávání  

- pozvání na Opening Ceremony of the Semmelweis University v Budapešti dne 2.9., zástup za p. 

rektora pror. Wildová  

- pozvání od Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových na setkání se zahraničními účastníky LŠ 

slovanských studií FF UK dne 18.8.2017 na zámku v Lužanech, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

- pozvání na oslavy 65. výročí založení VŠCHT dne 22. 9. od 16,00 a 23.9. od 10,00, zástup za p. 

rektora pror. Gerloch a kvestorka Oliveriusová 

- oslavy 5. výročí Ústřední vojenské nemocnice dne 21.9.2017 od 9,30, zástup za p. rektora pror. 

Konvalinka 

 

7. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo návštěvy početné delegace rektorů čínských univerzit dne 26.9. od 16,00 zde v Karolinu 

- k nominaci dvou zástupců UK do Rady projektu Smart Cities, KR navrhuje nominovat pror. Hálu a 

kvestorku Oliveriusovou 

 

prorektor  Gerloch 

- k zveřejňování habilitačních prací 

 

prorektor Konvalinka 

- info o předání pamětních zlatých medailí RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc. a prof. Ing. Zdeňkovi 

Strakošovi DrSc.  

- příprava odpovědi ministru Bělobrádkovi ve věci metodiky Hodnocení 15 

 

prorektorka Rovná 

- oficiální zvací dopisy a finální program Rektorské konference 2018 bude rozeslán všem řečníkům 

v září 2017 

- po čtvrté získán grant na UK „Jean Monnet Center of Excellence“ v Evropských studiích, nositelem je 

Prof. JUDr. Ivo Šlosarčík, LLM, PhD. z FSV UK, který získal i titul “Jean Monnet Chair”, poprvé UK 

získala v roce 1999 jako první ve střední a východní Evropě 

- na FSV UK získány dva granty Horizont2020, třetí žádost se dostala do druhého kola 

- info z účasti na schůzi Executive Board Coimbra Group v Bruselu v červenci 2017 

- materiál ke spolupráci s kanadskými univerzitami a pomoci rozvoji bohemistiky na University of 

Toronto bude předložen ve spolupráci s pror. Škrhou 28.8. 

 

Dr. Tejkalová 

- info ze společného jednání (pror. Králíčková, vedoucí IPSC, vedoucí zahr. odboru) týkající se 

cizojazyčných materiálů prezentující UK a fakulty na veletrzích, nutné postupně sjednotit formát 

fakultních propagačních tiskovin, bude projednáno na RKR a na poradě tajemníků fakult 
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kvestorka Oliveriusová 

- info o nástupu PhDr. Lenky Škrábalové, Ph.D. na pozici vedoucí zahraničního odboru RUK od 

1.9.2017 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 28. srpna 2017 v 11,30 ve Vlasteneckém sále Karolina. 

 

  


