Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 5. března 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
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení medailí a pamětních listů:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., FF UK, zlatá medaile
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D., FF UK, stříbrná medaile
doc. PhDr. František Vrhel, CSc., FF UK, stříbrná medaile
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ETF UK, pamětní list
ThLic. Dominik Jaroslav Duka, KTF UK, pamětní list
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. MFF UK, pamětní list
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením medailí a pamětních listů UK.

4.

Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách
UK za akademický rok 2016/2017
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR projednalo předložený materiál s připomínkami a doporučilo předložit členům RKR dne
26.3., RVH dne 28.3. a Akademického senátu UK dne 6.4.
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5.

Postup uznávání středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR schvaluje po zapracování úprav daný materiál a doporučuje předložit na RKR dne 26.3.
Ukládá OSZS ve spolupráci s ÚVT přípravu opatření rektora platné pro přijímací řízení v tomto roce.
Po odladění bude implementováno nové OR pro následná přijímací řízení v dalších letech.

6.

Počty RIVových bodů UK a informace o počtu výsledků v predátorských časopisech
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál. Doporučuje informaci o RIV bodech
přednést na březnové VR UK. Materiál o predátorských časopisech doporučuje dopracovat a předložit
na dubnovém KR.

7.

Zapojení UK do Evropské univerzitní aliance (UK-Heidelberg Uni.- Sorbonne Uni.- Warsaw
Uni.)
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a souhlasí se zněním deklarace.

8.

Možnosti zlepšení postavení Univerzity Karlovy v mezinárodních žebříčcích
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a souhlasím s navrženými postupy.
Doporučuje předložit na RKR dne 26.3.

9.

Science Slam – aktivity pro rok 2018
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí aktivity projektu Science Slam na rok 2018

10. Pražská muzejní noc v Karolinu
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zpřístupněním Karolina během Pražské muzejní noci dne 9. 6.
2018. Kolegium rektora souhlasí s přidělením mimořádné dotace do výše 40 000 Kč pro zajištění
Pražské muzejní noci v Karolinu.
11. Zpráva o aktuálním stavu celouniverzitního projektu implementace systému elektronické
spisové služby na Univerzitě Karlově
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a ukládá informovat o progresu
v procesu implementace na dubnovém KR.
12. Návrh změny opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo Návrh změny opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací a
doporučilo rektorovi navrhované opatření rektora vydat.
13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 s Autocentrum Plzeň s.r.o.
(kvestorka Oliveriusová)
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Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Dodatku č. 1 k NS ze dne 9.6.2017 s Autocentrum Plzeň
s.r.o. a doporučuje její předložení Akademickému senátu UK ke schválení.
14. Sdělení rektora
- dne 28.2. byl zveřejněn nový žebříček QS World University Rankings by subjects, UK v mnoha
oborech zaznamenala posun vzhůru do první či druhé stovky nejlepších škol
- k počtu podaných přihlášek v českých programech v bakalářském a magisterském stupni na fakultách
k 28.2. 2018, materiál bude připraven na dubnové KR a na RKR dne 2.5., zodp. pror. Králíčková
- návrh na vytvoření pamětní desky prof. Eduardu Albertovi ve vznikajícím objektu Kampus Albertov,
zodp. pror. Kovář
- představení aplikace IDEA, možnost přihlášení pro členy KR přes emaily do aplikace: Oborová
publikační výkonnost (WoS) pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2011-2015
Srovnání publikačního výkonu (WoS) UK, fakult a součástí v rámci ČR, bude předloženo na VR UK,
předložit cca 15 oblastí, kde jsme dlouhodobě silní a dále v jakých oblastech je dramatický vzestup,
zodp. pror. Konvalinka
- předsednictvo GA ČR, podpora prof. B. Kratochvíla z VŠCHT, návrhy z fakult mohou být zaslány do
12.3. pror. Konvalinkovi na odbor vědy
- připravit podrobný itinerář k oslavám 670. výročí založení UK ve dnech 4. - 6.4. na KR dne 12.3.,
zodp. pror. Royt, pror. Kovář
- k složení etické komise pro výzkum, za VR UK jmenován prof. J. Tachezy, za AS UK jmenován Mgr.
J. Marek, p. rektor jmenuje prof. P. Martáska, prof. J. Jelínka a doc. M. Ryškovou
- ukončení činnosti prof. L. Mlčocha v etické komisi UK
- ke kauze MUDr. Cihelkové
- k výběrovému řízení Mephared 2, řeší ÚHOS
- avízo zasedání European university Foundation dne 7.3. v Karolinu
- avízo setkání Alumni u příležitosti 150. výročí založení Spolku českých právníků Všehrd dne 8.3. od
19,00 hod., zástup za p. rektora pror. Wildová, účast dále pror. Kovář, pror. Gerloch
- otevření paternosteru na PF UK dne 14.3. od 18,00, zástup za p. rektora pror. Kovář
- pozvání na zahájení projektu „Šlechta Českých zemí v evropské diplomacii“ dne 22.3. od 10,00 v
Černínském paláci, zástup za p. rektora pror. Royt
- avízo celostátního setkání ředitelů gymnázií dne 21.3. v Táboře, vystoupení rektora UK
- avízo setkání předsednictvo ČKR a vedení NAÚ dne 23.3. od 14,00 zde na RUK
- avízo schůzky ČKR a NAÚ dne 23.3. od 14,00 zde v Karolinu
- pozvání na inauguraci rektora ČZU prof. P. Skleničky dne 23.3. od 14,00 v Aule ČZU, zástup za p.
rektora pror. Wildová
- pozvání na inauguraci rektora TU v Liberci doc. M. Brzeziny dne 5.4. od 11,00, zástup za p. rektora
pror. Wildová
- avízo setkání s předsedy oborových rad UK dne 17.4. od 15,00 v Modré posluchárně, příprava
programu, prezentace, zodp. doc. Lopatková ve spolupráci s pror. Roytem, pror. Wildovou
- účast na LERU CE7 v Bělehradě, zástup za p. rektora pror. Konvalinka, Academic Council a Steering
Committee Europaem v Barceloně, pror. Rovná, oboje ve dnech 4. - 5.5., pan rektor se účastní oslav
120. výročí založení Univerzity v Pekingu v daném čase
- avízo veletrhu Gaudeamus: v Nitře 26.-27.9. 2018, v Brně 30.10.-2.11. 2018, v Praze 22.-24.1. 2019,
zodp. pror. Kovář

15. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- zajištění promocí má na starosti nově Josef Šebek z organizačního odboru, linka 474
- avízo setkání se zástupci Univerzity ve Stavangeru dne 13.4.
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prorektor Škrha
- avízo přednášky předsedy dolní komory parlamentu Kazachstánu dne 15.3. ve 14,00 na PF UK ,
zástup za p. rektora pror. Gerloch
- avízo prezentace „Dny UK v Kanadě“ ve dnech 12. - 16.3., účast pror. Škrha a pror. Rovná
prorektor Gerloch
- avízo docentské promoce dne 4.6. od 11,00 hod.
- avízo předání dr.h.c. ve dnech 6.4. a 16.5.
prorektor Hála
- nástup projektové managerky Mgr. Petry Seidlové do týmu Odboru projektové podpory
kvestorka Oliveriusová
- ve věci objektu Roháčova, soudní rozhodnutí proběhne 12.3.
- k převodu pozemků ÚMG, AV ČR, UK
- běží koordinační schůzky ohledně rekonstrukce objektu Celetná 13
prorektorka Wildová
- příprava prvních 20 akreditačních žádostí o studijní programy
- nominace konzultantů proběhne schválením RVH per rollam
- avízo semináře pořádaného MŠMT dne 10.4. ohledně institucionální akreditace, UK bude hlavním
přednášejícím
člen KR prof. Volf
- info z dnešního zasedání Grantové rady, výsledky budou připraveny na KR dne 12.3.
- doplnění k materiálu SVV předloženém na KR dne 5.3. – členové KR obdrželi podrobnou analýzu
meziročních změn orientačních fakultních limitů pro SVV
prorektorka Králíčková
- náklady a investice do veletrhů pořádaných ve spolupráci s jinými VŠ (např. Veletrh pražských
vysokých škol)
- bude předán seznam studentů Nadaci H. Řehákové
- souhlas s iniciativou EU „1. milion genomů“, 10.4. proběhne podpis min. zdravotnictví za ČR v
Bruselu
členka KR doc. Lopatková
- devět fakult zaslalo vyjádření ke koordinačním radám
prorektor Konvalinka
- k hodnocení tvůrčí činnosti na UK, intenzivní jednání probíhají, dne 14.3. další jednání v Brně
- avízo zasedání RVVI dne 6.3.
- avízo zasedání International Advisory Boardu ve dnech 4. - 5.4. na UK, důležitá účast a registrace
členů KR u Dr. Kvačkové
- připojení UK k síti Artemis
prorektor Kovář
- běží dle plánu příprava zvláštního vydání časopisu Forum k 670. výročí založení UK
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 12. března 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina.
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