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Zápis z 24. zasedání kolegia rektora dne 14. května 2018 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor 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. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

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

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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. Naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity 

Karlovy experty Institutional Evaluation Programme  

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, doporučuje doplnit materiál o informaci, 

v jaké fázi je plnění jednotlivých indikátorů a následně předložit k projednání na RKR dne 4.6 a Radě 

pro vnitřní hodnocení, jako informaci předložit také na AS UK dne 15.6. 

 

4. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na UK z 19. 4. 
2018 
(prorektor Škrha) 

 

Závěr: KR souhlasí s rozdělením finančních prostředků a bere předložený materiál na vědomí. 
 

5. Návrh na nové opatření rektora – Manuál pro doktorské studium 
(členka KR doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh a doporučuje vydat jako nové OR. Ukládá předložit informaci  

o společné doktorandské škole na UK na začátku léta. 
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6. Návrh na nové opatření rektora – Vznik a působnost koordinačních rad doktorských 
studijních programů na Univerzitě Karlově 
(členka KR doc. Lopatková) 

 

Závěr: KR bere předložený návrh po úpravách na vědomí a doporučuju vydat formou nového OR. 

 

7. Průběžné zprávy programů Progres za rok 2017 
(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK. 
 

8. Nominace na Dimitris N. Chorafas Prize 2018 
(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na cenu Dimitris N. Chorafas nominuje 

Dr. Denise Copilas – Ciocianu z PřF UK. 

 

9. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2018 
(prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 

financování výsledků soutěže v letošním roce v předkládaných hodnotách. 

 

10. Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019 
(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh OR a doporučuje předložit k vyjádření AS UK dne 15.6., 

následně pak doporučuje OR vydat. 

 

11. Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019 
(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený návrh OR a doporučuje předložit k vyjádření AS UK dne 15.6., 

následně pak OR doporučuje vydat. 

 

12. Pravidelná revize vydaných opatření rektora a revize vydaných opatření 
kvestora/kvestorky od roku 2001 

(rektor Zima) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál s důrazem na roky 2001-2015. Navrhuje barevně sjednotit 

opatření platná s doplněním garanta a opatření, co již pozbyla platnost, ukládá předložit do 20.6. 2018 

aktualizaci vybraných opatření. 

 

13. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2017 
(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR ukládá členům KR u jednotlivých podkapitol dopracovat textové části i tabulkovou část na 

základě vznesených připomínek a to do 18.5. tak, aby VZČ 2017 mohla být projednána na KR dne 

28.5., na VR UK dne 31.5., na RKR dne 4.6. a na AS UK dne 15.6.2018 a následně na SR UK. 

 

14. Základní principy personální politiky na UK 
(kvestorka Oliveriusová) 

 
Závěr: KR vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje po doplnění vydat formou OR. 
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15. Návrh na využití tržby z prodeje bývalé menzy Větrník 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhem využití tržeb za prodej bývalé menzy Větrník a doporučuje návrh 

předložit k odsouhlasení Akademickému senátu UK. 

 

16. Sdělení rektora 

- info z návštěvy Peking university při příležitosti 120 let od jejího založení 

- info k Ocenění Europa Nostra 2018 - Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro 

kulturní dědictví  

- k problematice přístupu k žebříčkům (THE Ranking atd.), termín do začátku prázdnin, zodp. Dr. 

Šťastná  

- k aktivitám Aliance 4EU, bude řešeno na meetingu LERU v Edinburgu tento víkend, v jednání možná 

spolupráce dalších univerzit (LMU Mnichov, Uni. Oxford, Uni. Dublin)  

- ve věci 7 nigerijských studentů končící 5. ročník na 1. LF UK, zodp. pror. Škrha 

- podána námitky od spol. ATIP u VŘ Mephared II. 

- avízo přednášky organizované Nizozemským velvyslanectvím na počest profesora Leidenské 

univerzity R. Cleveringa dne 26.11. v čase 15,00 -17,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

- slavnostní koncert Collegia 1704 dne 1.6. od 19,30 v Pražské křižovatce, zástup za p. rektora pror. 

Royt 

- 10. ročník studentské vědecké konference New Wave na PřF UK, zahájení 31.5. v 9,00, zástup za p. 

rektora pror. Kovář 

- pozvání na slavnostní zahájení Mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2018, recepce u p. primátorky 

dne 31.5. od 20,00, zástup za p. rektora pí. kvestorka Oliveriusová 

- vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017 dne 17.5. od 14,00, 

zástup za p. rektora pror. Kovář 

- pozvání od MZ ČR na konferenci „Afrika jako partner: vytvoření příležitostí zapojením všech“ dne 

24.5. od 13,00, zástup za p. rektora pí. kvestorka Oliveriusová 

- avízo slavnostního podpisu smluv s AV ČR dne 28.5.2018 v 17,00 hod. v Karolinu 

- avízo setkání s komisařem pro výzkum, vědu a inovace EK p. Carlosem Moedasem dne 13.6. od 18,00 

v Karolinu, jednání povede za p. rektora pror. Konvalinka, účast vhodná i pro další členy KR 

- pozvání na Svatojánské slavnosti Navalis dne 14.-15.5., zástup za p. rektora pror. Royt, pror. 

Konvalinka 

- pozvání od Česko-německé obchodní komory na Letní slavnost 2018 dne 14.6. v zahradě 

velvyslanectví SRN, zástup za p. rektora pror. Royt 

- avízo jednání se starostou Dobrušky dne 25.5. ohledně objektu patřící UK 

- k řešení objektu v ulici M. D. Rettigové  

 

17. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání Europaeum Academic Council v Barceloně dne 4.5.2018  

- info z Coimbra group zasedání v Bruselu 

- avízo užšího výběru projektů CELSA dne 18.5. v Lovani 

- avízo účasti na Coimbra group General Assembly 1.6. v Salamance 

 

 

prorektorka Wildová 

- info z konference k hodnocení kvality VVŠ dne 11.5. v Telči 

- jednání s MPSV ohledně programu sociální práce 

- info k akreditaci 3. LF UK - všeobecné ošetřovatelství pro intenzivní péči 

- avízo zasedání RVH dne 23.5. od 14,00, pror. Wildovou zastupuje prof. Mareš 
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prorektor Hála 

- info ze 13. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV dne 3.5., příprava vypsání dvojvýzvy ESF, 

ERDF 

- materiál týkající se Metropolitního plánu půjde na KR po zapracování připomínek z fakult a součástí 

 

prorektorka Králíčková 

- přímé oslovení fakult ohledně návrhů na udělení Bolzanovy ceny  

- na VR UK půjde návrh LLM programu PF 

 

prorektor Kovář 

- k přípravě egyptské výstavy, z egyptské strany maximální podpora, čeká se na oficiální reakci ředitele 

NG doc. Fajta 

 

člen KR prof. Volf 

- avízo zasedání Rady GA UK dne 18.5. 2018, materiál bude předložen na KR nejpozději 4.6. 

 

kvestorka Oliveriusová 

- k dispozici pro členy KR k zapůjčení VIP karty Národního muzea 

 

prorektor Konvalinka 

- probíhají jednání v rámci soutěže PRIMUS 

- info ze zasedání CELSA v Bělehradě 

 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 28. května 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


