Zápis z 31. zasedání kolegia rektora dne 17. června 2019
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Mgr. Anna Shavit, 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:
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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.

Vědecko-pedagogické tituly (jmenovací řízení)
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:
Doc. MUDr. Marian K a c e r o v s k ý, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin P r á z n ý, CSc., Ph.D.
MUDr. Marcela G r ü n e r o v á L i p p e r t o v á, Ph.D., MSc.
Doc. MUDr. Jan L a c z ó, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr O š ť á d a l, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel K r a m l, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří B o u d a, Ph.D.
Doc. MUDr. Lukáš S m o l e j, Ph.D.
Doc. PharmDr. Lucie N o v á k o v á, Ph.D.
Doc. RNDr. Jiří B l a ž e k, Ph.D.

1. LF
1. LF
2. LF
2. LF
2. LF
3. LF
LFP
LFHK
FaF
PřF
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Doc. RNDr. Ivan H i r s c h, CSc.
Doc. JUDr. Markéta S e l u c k á, Ph.D.
Doc. PhDr. Jitka M a l e č k o v á, CSc.
Doc. PhDr. Miroslav Š e d i v ý, Ph.D.

PřF
PF
FF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování
profesorem.
4.

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. MUDr. Jan V o l a v k a, CSc.

LFP

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
5.

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Gerloch)
Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení:
1. LF UK (2x)


Bioetika

Sexuologie
Lékařská fakulta v Hradci Králové (1x)

Radiologie a zobrazovací metody
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na
akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení.
6.

Bilanční zprávy programů Progres za období roků 2017–2018
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké
radě UK.

7.

Výsledky soutěže Primus a seznam projektů navržených k financování od roku 2020
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo financovat projekty dle
předloženého návrhu.

8.

Návrh na rozšíření nabídky rozvoje přenositelných kompetencí pro studenty
doktorských studijních programů UK
(doc. Lopatková)
Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje dopracování na základě
připomínek vzniklých z diskuze a předložení materiálu na KR dne 26.8.2019.
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9.

Zapojení UK do amerického programu studentských půjček
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Materiál bude projednán na KR dne 15.7.2019.

10. Realizace Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR
k vědeckým informacím na léta 2017-2020 na Univerzitě Karlově
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí analýzu úkolů, které vyplývají z Akčního plánu pro
implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta
2017-2020.
Kolegium rektora souhlasí s vytvořením Centra podpory open access při Ústřední
knihovně, které bude (ve spolupráci s partnery z ostatních součástí UK, zejména Ústavem
výpočetní techniky a Odborem pro vědu a výzkum a fakultami) koordinovat technické
i metodické úkoly nutné ke splnění nových podmínek stanovených jak národní politikou, tak
i podmínek ostatních poskytovatelů financí, kteří podporují výzkum zaměstnanců Univerzity
Karlovy (např. Evropská komise apod.).
Kolegium rektora souhlasí s tím, aby v průběhu roku 2019 byli do Ústřední knihovny
přijati pro práci v Centru tři zaměstnanci na pozice: univerzitní specialista open access;
procesní analytik a kurátor vědeckých dat UK; manažer datové politiky UK. Financování
pracovních pozic bude zajištěno v letech 2020 – 2022 z projektu HR Award II., v dalších
letech, na základě personálního auditu v roce 2022 z navýšeného rozpočtu Ústřední knihovny
Univerzity Karlovy.
Kolegium rektora ukládá Ústřední knihovně a Ústavu výpočetní techniky, pro
zabezpečení technologické podpory úkolů vyplývajících z Akčního plánu pro implementaci
Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020,
dokončit propojení modulu OBD IS Věda a Digitálního repozitáře UK v roce 2019.
11. Návrh metodického materiálu pro postup při podezření na plagiát ve studentských
pracích
(MUDr. Fontana)
Kolegium rektora souhlasí se zněním metodického materiálu a jeho zasláním na fakulty
společně s materiály, které připravuje Komise etiky vědecké práce a problematiky související
s plagiátorstvím – nejpozději v září 2019.
12. Sdělení rektora
- info o úmrtí pana prof. ThDr. Zdeňka Kučery z HTF
- info z pracovní cesty p. rektora na XIIth Glion colloquium ve Švýcarsku v minulém týdnu
- info ze Steering Committee 4EU+ v Bruselu, oznámení výsledků z EU se očekává 26.6. ve
12,00 hod.
- avízo schůzky k akci Svobodný listopad se zástupci fakult proběhne dne 18.6.19 na RUK
- vznik Asociace výzkumných univerzit ČR (UK, MUNI, UPOL, ČVUT, VŠCHT), avízo
slavnostního podpisu Charty dne 2.7. v 17,30 v Císařském sále Karolina
- avízo setkání honorárních konzulů České republiky ve Velké aule Karolina dne 19.6. od
17,00 hod., účast p. rektor, pror. Škrha
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- zaslán dopis ředitelům součástí ve věci definice „akademický pracovník“
- k finančním otázkám v souvislosti s přípravou egyptologické výstavy v NM v roce 2020,
zodp. pror. Bárta, pí. kvestorka
- k stížnosti p. Pěničky na kolej Švehlova, bude projednáno na zasedání rady KaM dne 2.7.,
zodp. prof. Lášek
- pietní shromáždění k uctění památky dr. Milady Horákové dne 26.6. v 16,00 na
Vyšehradském hřbitově, zástup za p. rektora prof. Lášek
- pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu dne 27.6.10,00 na Újezdě od
Konfederace politických vězňů, zástup za p. rektora pror. Bárta
- pozvání na pietní akt připomenutí obětí politických procesů komunistického režimu dne 27.6.
v areálu Vazební věznice na Pankráci ve 13,00 hod., zástup za p. rektora pror. Bárta
- avízo zasedání Pléna AS UK 18.10., 29.11.2019

13. Sdělení členů kolegia
prorektor Hála
- info z monitorovacího výboru – schváleno usnesení přípravy operačních programů v dalším
programovém období
- výzva „Igráček“ má zpožděný začátek vyhlášení
prorektor Royt
- projekty UK podané v rámci NAKI prošly do 2. kola
prorektor Škrha
- info z jednání s p. velvyslancem Iráku, řešena otázka „Iraq Day“
prorektor Gerloch
- avízo čtyř žádostí z fakult na zřízení místa mimořádného profesora
- grafický návrh dekretu pro mimořádného profesora bude předložen na KR dne 15.7.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 15. července 2019 v 10,30 hod. ve Velké zasedací
síni (vedle varhan)
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