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Zápis ze 17. zasedání kolegia rektora dne 12. 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 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

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

 

Návrh na udělení stříbrné medaile: 

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením stříbrné medaile UK. 

 

4. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a doporučuje udělit tři ceny dle návrhu 

komise a to: 

LF1 – Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal 

FF – tým prof. Vladimíra Papouška 

PřF – tým katedry zoologie pod vedením Roberta Černého 
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5. Ceny Miloslava Petruska za prezentaci 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a doporučuje cenu rozdělit mezi oba 

návrhy, které doporučila komise, a to týmu organizátorů festivalu Noc fakulty a studentskému spolku 

NaFilm, z.s. za studentský projekt NaFilm.  

 

6. Rozpis prostředků GA UK v roce 2018 

(člen kolegia rektora Volf) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. 

Doporučuje předložit na RKR dne 26.3. 

 
7. Založení dceřiné společnosti UK 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR schvaluje po úpravě harmonogramu navržený postup realizace dceřiné společnosti ve 

smyslu předloženého dokumentu a doporučuje předložit návrh ke schválení AS UK dne 11.5.2018. 

 

8. Aktuální stav příprav VZČ – hlavní část a grafika 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh témat pro hl. část VZČ 2017 se souhlasem na vědomí 

a doporučuje variantu grafického řešení publikace jako tisk jedné brožury. 

 

9. 670 let výročí vzniku Univerzity Karlovy – přehled akcí 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh na vědomí a doporučuje předložit členům RKR dne 

26.3. 

 

10. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek – aktuální stav 

(prorektor Kovář) 

 
Závěr: KR bere zprávu na vědomí a ukládá předložit zprávu o dalším vývoji na KR v termínu 9/2018. 

 

11. Udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo návrh Mezinárodní rady UK o udělení podpory Donatio 

Universitatis Carolinæ a rozhodlo udělit cenu těmto pěti nominovaným (v abecedním pořadí): prof. 

PhDr. Jan Klápště, CSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. 

prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 

 

12. Sdělení rektora 

- info o slavnostním podpisu deklarace o vzniku evropské univerzitní aliance „4EU“ (UK-Heidelberg 

Uni.- Sorbonne Uni.- Warsaw Uni.) v Paříži dne 11.3., tisková zpráva proběhne 19.3., avízo setkání 

rektorů aliance dne 29.6. ve Vlasteneckém sále Karolina 

- proběhla volba děkana ETF UK, funkci obhájil stávají děkan doc. Mrázek 

- příprava dopisu ve věci ARIB, zodp. pror. Konvalinka 

- příprava dopisu AV ČR ve věci diplomu u společných Ph.D. programů, zodp. pror. Royt 

- info k hodnocení tvůrčí činnosti (vnitřní a vnější), zodp. pror. Konvalinka 

- příprava prezentace na THE Research Excellence Summit 2018 v Olomouci, termín 31.3., zodp. pror. 

Konvalinka 
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- setkání s firmou FARMAK, zodp. pror. Konvalinka 

- ve věci končících studijních programů, zodp. pror. Králíčková 

- žádost asociací evropských univerzit k EK, Evropskému parlamentu a Radě Evropy o zvýšení rozpočtu 

na výzkum, inovace a vzdělávání pro další období (2021-2027) 

- spolupráce s řediteli gymnázií, avízo celostátního setkání dne 21.3.2018 v Táboře za účasti p. rektora  

- k dojmenování  Vědeckou radou UK nového člena Etické komise UK  

- avízo studentské demonstrativní stávky dne 15.3. ve 12,00 hod. Závěr: Vedení UK respektuje aktivitu 

studentů a jejich stanovisko, stejně jako jejich právo vyjádřit svobodně svůj názor 

- avízo setkání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka s rektory veřejných vysokých škol ohledně 

studentských stáží dne 16. 4. 2018 od 10:30 hod., zástup za p. rektora pror. Kovář 

- pozvání na inauguraci rektorky Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. D. Nerudové Ph.D. dne 20. 3. 

2018 ve 13,00 v Aule Mendelovy univerzity, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- pozvánka na seminář na téma Sexuální obtěžování na vysokých školách v termínech 26. a 27. 4. 2018 

v prostorách MŠMT, zástup za UK zajistí pror. Wildová 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- UK obdržela zprávu z NAÚ o IA 

- kladné stanovisko od regulačních orgánů MPSV a MZV 

- pokračuje dále jmenování konzultantů pro panely hodnocení studijních programů 

- k změně zařazení farmacie z přírodovědného do lékařského panelu, bude řešeno s novelou Statutu 

RVH, nicméně v hodnocení vědy dochází ihned k přeřazení do lékařského panelu, zodp. pror. 

Konvalinka 

 

prorektor Hála 

- info o požadavku z MŠMT dne 9. 3. o dodání dokumentace subtitulu 133D 22 „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základy“ (MTZ VVŠ) a aktualizaci Tabulky 4, termín odeslání do 16. 4. 2018, 

kompletaci provede Odbor výstavby  

- dále nutné zaslat na MŠMT přehled plánovaných stavebně-investičních projektů VVŠ do nového 

Programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ, OP VVV a dalších OP, především s ohledem na 

stanovený limit v EDS/SMVS a infrastrukturní projekty podané/připravované k podání zejména v OP 

VVV či jiných dotačních titulech. V dokumentu požadují tabulky se stejným číslováním 

odpovídajícím jejich číslování ve výročních zprávách o činnosti, doplní dr. Bojar (ÚVT), termín 

odeslání také do 16. 4. 2018 na MŠMT 

 

kvestorka Oliveriusová 

- ve věci objektu Roháčova 

 

prorektorka Králíčková 

- k probíhajícím školením Turnitin 

- podán projekt „Erasmus +“ s Universitou v Utrechtu 

 

členka KR doc. Lopatková 

- domluveny schůzky nově se ustavujících Koordinačních rad doktorských studijních programů 

- Koordinační rady doktorských studijních programů jsou tvořeny předsedy OR doktorských studijních 

programů; dále je možné radu rozšířit max. o 3 osobnosti významně spojené s danou oblastí 

vzdělávání, které se stávají plnohodnotnými členy koordinační rady; předsedu koordinační rady 

jmenuje na základě společného návrhu členů této rady rektor UK  

 

prorektor Konvalinka 

- info ze dnešního zahájení festivalu „Týden mozku“ na AV ČR 
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prorektor Royt 

- proběhla schůzka ohledně zaměstnaneckých děl 

 

prorektor Kovář 

- poděkování od České obce sokolské za zapůjčení Karolina pro jejich slavnostní shromáždění dne 10.3.  

 

  

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 26. března 2018 ve 13,00 hod ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


