Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 15. ledna 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. 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
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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

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 profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Zdeněk K l é z l, CSc.
Doc. MUDr. Michal V r a b l í k, Ph.D.
Doc. PharmDr. Petr Z i m č í k, Ph.D.
Doc. RNDr. Oldřich F a t k a, CSc.
Doc. Mgr. Michal K o u c k ý, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr K u b í n, Ph.D., Th.D.

1. LF
1. LF
FaF
PřF
MFF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem
4.

Návrh na jmenování hostujícím profesorem
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor:
Ellen Beth B r a a t e n, PhD.

2. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím profesorem.
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5.

Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny (24. ročník)
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR schvaluje předložený návrh komise a souhlasí s navrženými kandidáty na udělení
Bolzanovy ceny.

6.

Zpráva z mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy a naplňování hlavních doporučení
hodnotitelů
(prorektorka Wildová)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí a projednalo zprávu z mezinárodního hodnocení a
doporučuje materiál dopracovat o připomínky vzešlé od členů KR a věcně příslušných odborů a ukládá
předložit dopracovanou verzi na KR v dubnu 2018.

7.

Opatření rektora UK k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na UK
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Opatření rektora UK k aplikaci režimu zaměstnaneckých
děl na UK a doporučuje po zapracování připomínek rektorovi opatření vydat.

8.

Priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2018
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a doporučuje k vydání OR.

9.

Aktualizace Strategického plánu rozvoje UK (SPR UK)
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a schválilo aktualizovaný Strategický plán rozvoje Univerzity
Karlovy – verze 2.1 s účinností od 16. 1. 2018.

10. Přeložka vodovodního vedení v souvislosti s výstavbou kampusu Fakulty sociálních věd
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, IČO: 00064581,
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 00, zastoupené na základě plné moci Pražskou
vodohospodářskou společností a.s., IČO: 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, PSČ 110 00,
bezúplatné věcné břemeno vodovodního vedení spočívající v právu přístupu, užívání, oprav a
stavebních úprav vodovodního vedení k tíži pozemku parc. č. 764/110 a 764/228, k.ú. Jinonice, 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.

11.
-

Sdělení rektora
info ze schůzky p. rektora s p. premiérem ČR Ing. Babišem
info z úspěšné organizace reprezentačního Plesu UK dne 12.1.
dopis z Evropské komise Charter and Code – Human resources Strategy of Researchers - HRS4R, p.
kancléř
členové KR projednali návrhy na složení VR UK, bude odeslán dopis všem navrženým členkám a
členům s žádostí o jejich souhlas s členstvím ve Vědecké radě UK
na Plénu AS UK dne 2.2. budou předloženy návrhy na jmenování prorektorek a prorektorů UK
k vypsání výběrovému řízení na místo ředitele/ky ÚK UK
k Partnership Sorbonne University, zodp. pror. Rovná
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- The Higher Education Research Excellence Summit 24.-26.4. v Olomouci, účast p. rektor, pror.
Konvalinka, avízování možnosti účasti pro další zájemce
- příprava prezentace s RIV body na VR UK v únoru, zodp. odbor vědy Dr. Kvačková
- nabídka účasti na sympoziu v Karlovaci z Uni. Nikola Tesla dne 4.6.2018, infomace bude předána na
MFF UK
- k doplňovacím volbám do Správní rady OZP, zodp. p. kvestorka
- ke kongresu polonistických studií na Uni. Palackého, Olomouc, zodp. pror. Kovář
- avízo připomenutí výročí úmrtí J. Palacha dne 16.1. od 17,00 na FF UK a dne 19.1. v čase 9,00 - 16,00
v prostorách Karolina, pieta proběhne v Karolinu 19.1. v 9,45 hod
- avízo zasedání k 25. výročí založení ČKR dne 15.2. od 16,00 -18,00 ve Velké aule Karolina,
moderátorem slavnostního zasedání ve Velké aule bude pror. Rovná
- avízo debaty „O rovnosti mužů a žen“ dne 1.2. od 16,00, účast p. kvestorka, pror. Rovná
- finance z prodeje objektu Větrník půjdou především do obnovy dalších objektů KaM (kolej Hvězda,
Kajetánka)
- členové KR rozhodli o udělení stříbrné medaile UK k významným životním jubileím prof. Dolejšímu,
prof. Svobodnému a prof. Bartůňkové
- příprava jmenovacích dekretů pro etickou komisy pro vědu, zodp. pror. Konvalinka
- brožura Konferenční centra UK – zveřejnit elektronicky na webu, zodp. pror. Kovář
- nutné vybrat termín pro udělení čestného titulu dr.h.c. Prof. Thomas Evan Levy a Prof. Rolf-Dieter
Heuer, Ph.D., zodp. pror. Gerloch
12. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- k užití prostředků z Nadace H. Řehákové ve prospěch sociálně znevýhodněných studentů
prorektor Škrha
- info ze schůzky ohledně strategického partnerství
- k žádosti Guarant Europeum forum v listopadu 2019 či 2020, UK může poskytnout záštitu akce,
organizace musí být provedena Guarantem
- avízo setkání s velvyslanci na UK dne 23.1. od 15,00
prorektor Gerloch
- avízo účasti na 100. výročí založení Ivane Javakhishvili Tbilisi State University dne 7. – 8. 2.
prorektorka Wildová
- info o vypořádání připomínek z mezinárodního hodnocení
prorektor Hála
- info týkající se výzev č. 02_16_019 Excelentní výzkum a 02_17_044 Podpora rozvoje studijního
prostředí OP VVV
prorektor Royt
- avízo zasedání NAKI celý příští týden

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. ledna 2018 ve 14,00 hod. ve Malé aule Karolina.

3

