Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 13. května 2019
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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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. 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 jmenování prorektora UK pro vnější vztahy a nové členky kolegia rektora UK
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem a doporučuje předložit na AS UK dne
17.5.2019.

4.

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Marcela V o t r u b a, MA.
1. LF
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.

5.

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. PhDr. Antonín R y c h t e c k ý, DrSc.
FTVS
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem.
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6.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrh na jmenování profesorem:
Doc. JUDr. Jan O n d ř e j, CSc.

PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
Mgr. Kateřina M a c h o v á P o l á k o v á, Ph.D.
MUDr. Václava B á r t ů, Ph.D.
MUDr. Tomáš Č e s á k, Ph.D.
MUDr. Filip Ga b a l e c, Ph.D.
RNDr Martin B r a n d a, Ph.D.
RNDr. Jan V e č e ř, Ph.D.
PhDr. Miloš B r u n c l í k, Ph.D.

1. LF
2. LF
LF HK
LF HK
MFF
MFF
FSV

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
7.

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Gerloch)
Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení:
1. lékařská fakulta UK (3x)

Dermatovenerologie, Patologie, Stomatologie
Matematicko – fyzikální fakulta UK (1x)

Didaktika a historie matematiky a informatiky
Filozofická fakulta UK (6x)

Archeologie, Sociologie, Iberoamerikanistika, Psychologie, Slavistika, Etnologie
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na akreditaci
oborů habilitačního a jmenovacího řízení, vyjma jmenovacího řízení oboru sociologie na FF UK, kde
bude vyžádáno vysvětlení (výše úvazků, věková skladba pro personální zajištění oboru).

8.

Novela Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne
14. prosince 2016 & Změna Opatření rektora č. 26/2017
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložené návrhy. Novelu Řádu habilitačního řízení
a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy doporučuje postoupit k projednání k AS UK dne
21.6., následně doporučuje v září 2019 provést školení na fakultách zodpovědných zaměstnanců
z odboru vědy. Změnu Opatření rektora č. 26/2017 doporučuje ke schválení s účinností po
zaregistrování předpisu na MŠMT.

9.

Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje po malých úpravách předložit jako
materiál na RKR dne 28.5. a jako ústní informaci na AS UK dne 17.5.
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10. Nominace na Dimitris N. Chorafas Prize 2019
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na Dimitris N. Chorafas Prize nominuje
Mgr. Jindřicha Libovického z MFF UK.
11. Informace o programu jednání Mezinárodní rady UK (IAB)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál.
12. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2019
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje
financování výsledků soutěže v letošním roce v předkládaných hodnotách.
13. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 24. 4. 2019
(rektor Zima)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.
14. Vyhodnocení realizace Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2016 – 2018 (IP UK 2016 –
2018)
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s Vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2016 2018 a doporučuje jeho předložení k vyjádření Správní radě UK.
15. Návrh Strategického záměru UK pro období 2021 - 2025
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje zapracovat připomínky vzešlé z diskuze v termínu do 17.5.
a postoupit materiál na jednání KR a RKR dne 28.5. Fakulty a členové AS UK budou mít možnost
zaslat připomínky do 30.6., následně bude materiál předložen na konci srpna opět na KR.
16. Strategie IT, aktualizace 5/2019
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál.
17. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018 -povinná textová část
(kancléř Prášil)
Závěr: KR souhlasí s povinnou textovou částí Výroční zprávy o činnosti UK a doporučuje předložit
úvodní slovo rektora a nepovinnou část VZČ (8 příběhů) na KR dne 28.5. Následně doporučuje
předložit celou Výroční zprávu o činnosti UK na jednání VR UK dne 30.5. a AS UK dne 21.6. a dále na
SR UK.
18. Návrh nového opatření rektora o Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál.
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19. Návrh změny organizačního řádu Ústřední knihovny
(MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora projednalo se souhlasem návrh změny organizačního řádu Ústřední knihovny
a doporučuje předložit jej Akademickému senátu UK.
20. Archivace digitálních dokumentů Univerzity Karlovy – informace o výběru dodavatele a dalším
průběhu projektu
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí.
Kolegium ukládá Archivu UK v součinnosti s ÚVT UK a vybraným dodavatelem realizovat projekt
archivace digitálních dokumentů UK prostřednictvím implementace Archivního informačního systému.
21. Kariérní den na UK 2019 – závěrečná zpráva a zhodnocení akce
(MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí závěrečnou zprávu o Kariérním dni na UK 2019 a schvaluje
návrh podoby jeho příštího ročníku. Doporučuje předložit jako materiál na KR v listopadu 2019.
22. Harmonogram akcí v roce 2019 spojených s výročími tohoto roku – aktualizovaný přehled
(Mgr. Hájek)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál.
23. Varianty dalšího využití areálu střediska ÚJOP v Zahrádkách
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí prvotní informaci o dalším využití střediska Zahrádky
a ukládá řediteli ÚJOP rozpracovat podrobněji varianty využití střediska s ohledem na způsob využití,
s vyčíslením budoucích nákladů při provozování, ověření rizik, a zpracování znaleckého posudku na
cenu nemovitostí pro případ prodeje. KR doporučuje předložit materiál na RKR dne 28.5.
24. Přehled významných přístrojů a zařízení na fakultách a součástech UK (potenciální „core
facilities“)
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo po dopracování přístrojů a core
facilities postoupit materiál k vyjádření na fakulty. Následně doporučuje využití pro návrh sdílených
přístrojů pro partnery 4EU a pro charakterizaci hlavních profilových oborů UK a předložit na jednání
KR v červenci 2019.
25. Sdělení rektora
- info ze zasedání LERU v Tartu
- info o uveřejnění článku v Science od členky týmu a první ko-autorky Mgr. Zuzany Musilové z katedry
zoologie PřF UK
- info o udělení ceny předsedkyně GA ČR za rok 2019 třem řešitelům z UK (doc. RNDr. Jiří Bruthans,
Ph.D., Mgr. Robert Černý, Ph.D., PhDr. Václav Štětka, Ph.D.), slavnostní předání za účasti pana rektora
dne 1.10. od 10,30 v Profesním domě
- info o vládou schváleném plánu Open access
- předložen Přehled výročí a událostí na rok 2020, zodp. Mgr. Hájek
- ve věci objektu Roháčova, zodp. pí. kvestorka
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- ve věci zděděného majetku v Santiago de Compostela, Závěr: KR pověřilo paní kvestorku, aby podnikla
kroky k prodeji majetku
- avízo pietního shromáždění dne 26.6. od 10,00 na Ďáblickém hřbitově, zástup za p. rektora pror. Royt
- avízo jednání M2017+ dne 20.5.2019 od 10,00 na MŠMT, účast p. kancléř
- avízo výroční konference mezinárodní instituce the Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) dne 24.5. od 9,00, zástup za p. rektora pror.
Wildová
- avízo návštěvy poslanců ze školského výboru parlamentu Černé Hory dne 11.6 od 14,30, zodp. pror.
Wildová, pror. Royt
- avízo přednášky JCKV Karla Habsburského na UK dne 29.5. v 16,00 hod., Závěr: KR rozhodlo
o udělení historické pamětní medaile UK
- avízo 4. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR dne 19. 11. 2019 na MFF UK,
zástup za p. rektora pror. Konvalinka
- avízo přednášky státní poradkyně Republiky Myanmarského svazu paní Aun Schan Su Ťij, nositelky
Nobelovy ceny dne 3.6.2019 v Karolinu v odpoledních hodinách, zřejmě dojde k posunu začátku KR
- avízo účasti p. rektora na VR Univerzity Komenského v Bratislavě dne 10.6. od 9,00 hod., z toho
důvodu posun začátku KR dne 10.6. a to na 14,00 hod.
- závěrečné setkání k projektu Excellence-in-RESTI dne 1.7. od 15,00 ve Vlasteneckém sále, zástup za
p. rektora pror. Konvalinka
- avízo Mezinárodní konference IS2 - Information Security Summit dne 29.5. od 14,00 hod ve Velké aule
Karolina, zástup za p. rektora pror. Wildová
- přednáška albánského předsedy parlamentu pana Gramoze Ruçi se uskuteční dne 4.6.
- posun začátku RKR v úterý 28.5. ve 12,00 hod.

26. Sdělení členů kolegia
prorektorka Wildová
- avízo zasedání RVH dne 22.5.
- prosba o získání „flagships“ v angličtině, zodp. pror. Konvalinka
- info o participaci na Expo 2020 v Dubaji, běží jednání s panem Potužníkem a info z návštěvy univerzity
v Abu Dhabi, podrobněji na KR dne 28.5.
prorektor Hála
- zaslána odpověď konzultační společnosti ILA s.r.o. ve věci stížnosti na Odbor projektové podpory
prof. Zahálka
- ke končícímu mandátu členů komise pro startovací byty, noví členové za AS UK budou předloženi na
jednání Pléna AS UK dne 17.5., vznik nové komise do 6/2019, zodp. pí. kvestorka
- podnět z AS FSV na změnu rozpočtových pravidel
doc. Lopatková
- k přípravě odpovědi na podnět z 1. LF UK na hodnocení Ph.D. studentů k 31.10.

prorektor Konvalinka
- avízo přednášky amerického fyzika Kip S. Thorneho, nositele Nobelovy ceny za rok 2017 za detekci
gravitačních vln dne 15. 5. od 16,00 hod. v Modré posluchárně
- upřesnění harmonogramu při návštěvě IAB hodnotitelů ve dnech 27.5. - 28.5., členové KR mají
možnost se účastnit večeře dne 27.5. od 19,00 v Obecním domě, nutné nahlásit účast panu prorektorovi
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prorektor Royt
- návrh na prohlášení Kostela svatého Michaela archanděla v Praze na Starém Městě za kulturní památku,
Závěr: KR souhlasí s tímto návrhem
- info ze schůzky k open access v minulém týdnu

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v úterý 28. května 2019 ve 14,00 ve Vlasteneckém sále Karolina.
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