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Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 26. listopadu 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 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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  

MUDr. Josef Fontana – člen 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 

 

Omluveni: 

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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Jana R e č k o v á  H r o u d o v á, Ph.D.   1. LF 
MUDr. Richard S a l z m a n, Ph.D.    1. LF 
Ing. Hana T o m á š k o v á, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jakub Z i e g, Ph.D.     2. LF 
MUDr. Spyridon G k a l p a k i o t i s, Ph.D.   3. LF 
RNDr. Linda N e d b a l o v á, Ph.D.    PřF 
PhDr. Zuzana H a v r á n k o v á, Ph.D.    FSV 
Mgr. Ota H a l a m a, Th.D.     ETF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, 

vyjma Mgr. Oty Halamy, Th.D., kde bude zaslán přípis děkanovi ETF k doplnění habilitační práce 

(souboru prací) o komentář habilitance vyžadovaný zákonem o vysokých školách. 
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4. Výstupy z koordinačních rad doktorských studijních programů UK II 

(členka kolegia rektora Lopatková) 

 

Závěr: KR vzalo předložený materiál na vědomí a přijalo stanoviska k vybraným tématům. Doporučuje 

připravit jmenování předsedů koordinačních rad k 1.12.2018. 

 

5. Zásady Studentské grantové soutěže na UK pro rok 2019 a vyhlášení 10. kola Projektů SVV pro 

rok 2019 

(člen kolegia rektora Volf) 

Závěr: Kolegium rektora UK schvaluje předložený materiál. 

 

6. Hlavní problémy řešení projektů Primus z hlediska nositelů – výsledky dotazníkového šetření 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 

17.12. 

 

7. Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a doporučuje zaslat k vyjádřením děkanům 

fakult do 10.12. a následně bude předloženo ke schválení členům AS UK dne 14.12.2018. 

 

8. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility z 6. 11. 2018 

(prorektor Škrha) 

 

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

 

9. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na UK 2. 11. 2018 

(prorektor Škrha) 

 

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

 

10. Členství UK v mezinárodních univerzitních organizacích pro rok 2019 

(prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

11. Zpráva o činnosti Centra e-learningu ÚK UK v období 1. 7. – 31. 10. 2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti Centra na podporu e-learningu Ústřední 

knihovny a ukládá další zprávu předložit v únoru 2019 v souhrnném materiálu o činnosti knihovny.  

Kolegium rektora souhlasí s jednorázovým poplatkem za implementaci platformy Core Api pro napojení 

systému Turnitin na Studijní informační systém UK. Finanční prostředky budou hrazeny z prostředků 

ÚK UK, z rezervy pro celouniverzitní aktivity. 

Doporučuje ve spolupráci s dalšími pracovišti rektorátu Univerzity Karlovy a pod vedením prorektorky 

prof. Králíčkové a MUDr. Josefa Fontany zpracovat strategii rozvoje MOOC, a to nejen s cílem 

vyhledání vhodného ekonomického modelu, pro jejich efektivní a ekonomický provoz, ale i cílem 

koncepce celého projektu. 
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12. Publikování v tzv. predátorských časopisech na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje na základě diskuze znovu 

předložit upravený materiál na KR dne 10.12.2018. 

 

13. Hlavní strategické dokumenty a sběr dat na Univerzitě Karlově v roce 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit na 

RKR dne 17.12.2018. 

 

14. Sjednocení webových stránek jednotlivých fakult a součástí UK 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere se souhlasem materiál na vědomí a doporučuje předložit aktualizaci do konce února 

2019. 

 

15. Jan Palach – připomínka úmrtí 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere se souhlasem materiál na vědomí. 

 

16. Výročí pro rok 2019 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr: KR bere se souhlasem materiál na vědomí. 

 

 

17. Sdělení rektora 

 

- info z jednání s paní náměstkyní Matuškovou na MŠMT dne 26.11. ve věci investic a strategií 

- rozdány podklady členům KR k návrhu na změnu organizací bakalářských promocí, promyslet navržené 

varianty, bude projednáno na KR v prosinci 

- k Národnímu programu udržitelnosti 

- příprava dopisu ministru MZ panu Mgr. Tomáši Petříčkovi, Ph.D. ve věci nestandardního postupu 

zaměstnanců MZ při zjišťování informací týkající se přípravy státní návštěvy prezidenta ČR v Izraeli  

- příprava odpovědi ve věci prof. Klimčíka, zodp. pror. Konvalinka ve spolupráci s p. děkanem MFF UK 

- zájem z Uni. Komenského v Bratislavě o spolupráci v rámci doktorského studia, zodp. doc. Lopatková 

- příprava k udělení Mezinárodní ceny Karla IV. dne 21.1.2019 zodp. pror. Royt 

- info z jednání studijních prorektorů Aliance 4EU dne 23.11. v Karolinu, nutné vyjasnit „clear 

management structure“ aliančních univerzit, avízo další setkání prorektorů 4EU dne 17.12. v Paříži 

- info z jednání na Min. dopravy, schůzka s ministrem dne 28.11. v 16,00 

- avízo jednání s předsedkyní AV ČR dne 5.12. o situaci a budoucím vývoji společných pracovišť AV ČR 

a UK (Centrum medievistických studií, Centrum biblických studií a CTS) 

- ve věci podnětu od Mgr. Mleziva, zodp. pror. Králíčková 

- k opravě silnic na Albertově, příprava dopisu na MHMP a Radnici P2, zodp. pror. Hála 

- čerpání financí v rámci ÚJOP, zodp. pí. kvestorka 

- pozvání od ředitele Centra Biocev prof. Martáska na vánoční posezení dne 12.12. od 15,00 hod., zástup 

za p. rektora pror. Konvalinka 

- avízo 23. ročníku Iberoamerické ceny dne 26.4. v 11,00 zde v Karolinu 

- avízo předávání Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dne 27.11. 

od 16,00 na MŠMT, zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

- ve věci podnětu od Dr. Erikssona, zodp. doc. Lopatková 
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- příprava smlouvy o partnerství ÚMG, zodp. pí. kvestorka 

- avízo jednání tripartity na MŠMT dne 30.11. od 12,00 hod., zástup za p. rektora pror. Konvalinka 

 

 

 

 

18. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zahájení konference Allianz Alumni academy dne 23.11. 

 

prorektor Hála 

- připojení UK společně s dalšími univerzitami k žádosti adresované nám. Velčovskému týkající se 

dofinancování investic v OP VVV 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

Příští kolegium rektora se koná ve středu 5. prosince 2018 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 

 


