Zápis z 36. zasedání kolegia rektora dne 23. září 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
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – 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. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka 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.

Celková zpráva o dosavadním průběhu programů Progres
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jej postoupit Akademickému
senátu UK. Ukládá prorektorům účast na zasedáních minimálně tří dílčích komisí. Rozpis bude
prorektorům zaslán.

4.

Informace k Ceně MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2019 – 1. ročník
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí.

5.

Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí a doporučuje předložit aktuální informaci na
KR v květnu 2020.
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6.

Novela opatření rektora č. 25/2019 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení
poplatku spojeného se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje poplatky za studium v cizím jazyce
v rámci cotutelle nevyměřovat, pokud je v dohodě o dvojím vedení disertační práce sjednáno
vyměření poplatku na partnerské instituci. Doporučuje OR vydat s účinností od 1.10.2019.

7.

Předkládací zpráva k návrhu změny rozhodovací praxe v procesu uznávání zahraničního
vysokoškolského vzdělání dle § 89 a následujících zákona o vysokých školách (tzv. „obecná
nostrifikace“)
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR se rozhodlo, že od 1. 1. 2020 Univerzita Karlova změní rozhodovací praxi týkající se
uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání dle § 89 a následujících zákona o vysokých
školách. U všeobecného a zubního lékařství se budou žádosti o uznání tohoto vzdělání získaného
v zahraničí posuzovat jako doposud, tedy dle minimálních požadavků stanovených opatřením
rektora.

8.

Novelizace OR 37/2018 Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku
k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání
státní rigorózní zkoušky
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh opatření rektora a doporučuje toto opatření
rektora přijmout s účinností od 1. října 2019.

9.

Návrh řešení postupu přípravy a realizace celouniverzitního projektu do výzvy OP VVV
Zvyšování kvality interních grantových schémat
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a souhlasí s navrženým postupem přípravy a realizace projektu
do výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“), včetně
předfinancování projektu z vlastních zdrojů UK (formou vratné půjčky). Kolegium rektora
doporučuje předložit materiál RKR dne 30.9. a následně bude záměr projektu ústně představen na
AS UK dne 18.10. a jako materiál bude předložen na AS UK dne 29.11.2019.

10. Výstupy z šetření Národního vzdělávacího fondu „Celouniverzitní výzkum o studentech
doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení“
(doc. Lopatková)
Závěr: KR bere materiál na vědomí. Ukládá výstup ze šetření NVF předložit na RKR dne 4.11 a dále
připravit doporučení o SWOT analýze ke každé fakultě v horizontu dvou měsíců.
11. Zapojení Univerzity Karlovy do amerického vládního programu studijních půjček
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR schvaluje navrhovaný postup rozepsaný v materiálu.
12. Sběr dat na Univerzitě Karlově
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s uskutečněním navrženého
postupu. Doporučuje předložit aktualizaci na KR v únoru 2020.
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13. Nominace do 1. ročníku ceny DZS s názvem Study In
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium zvolí v obou kategoriích po jedné nominaci za UK, v oblasti internacionalizace
nominuje počin Aliance 4EU+, UK a v kategorii zahraničních studentů nominuje absolventa Aakash
Ravi z MFF UK.
14. Sdělení rektora
- k počtu přijatých a zapsaných studentů na UK po jednotlivých fakultách, aktualizace v pátek 27.9.,
bude prezentováno na RKR dne 30.9., zodp. pror. Králíčková
- info z jednání ve věci podpory VaV, bude řešeno formou novely zákona, avízo dalšího jednání dne
16.10., účast pror. Konvalinka
- k RVVI a prescreeningu, proběhlo jednání s ministrem Havlíčkem
- podpis Smluv o partnerství mezi UK a Home Creditem dne 30.9.2019 ve 12,00 hod.
- výběr dvou studentů za UK v účasti v prezentačním videu 4EU+, video bude produkováno Evrop.
komisí a promítáno v Bruselu 7.-8.11., za nominaci studentů zodp. pror. Rovná
- běží jednání o možné koprodukci UK s Českou televizí na dokumentu o Ukrajině
- ve věci odvolání studentky FF UK Narantuya Dashbayar, řeší pror. Králíčková
- ve věci studenta Tomáše Formánka, zpracovala pror. Králíčková
- k postavení v řebříčku THE World University Rankings 2020
- pozvání na mezinárodní konferenci The Flustrated Peace? ve dnech 26.-27.9. v Černínském paláci
MZ, zástup za p. rektora pror. Rovná
- Semmelweis university nabídka pořádání koncertu v Praze mezi 10.-20.3.2020, zodp. pror. Bárta
- k získaným publikacím od náměstka ústředního školního inspektora ČŠI ke kvalitě vzdělávání,
předáno pror. Wildové
- pozvání na imatrikulaci 1. ročníku LF v Plzni dne 23.10. v 9,00 v centru UNIMEC, zástup za
p. rektora pror. Králíčková
- pozvání k 350. výročí založení University of Zagreb dne 3.11.2019, zástup za p. rektora pror. Škrha
- předání medaile Antonína Randy od JČP dne 25.10. od 10,00 hod., zástup za p. rektora pror. Gerloch
- seminář Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR dne 2.10. od 15,00 v PSP ČR, zástup za
p. rektora pror. Wildová
- pozvání na zasedání VR FSV a předání cen Josefa Vavrouška dne 13.11. od 14,00 v GoetheInstitutu, zástup za p. rektora pror. Rovná
- avízo setkání vedení univerzity se zaměstnanci dne 14.10. od 10,00 hod. v Modré posluchárně
- setkání zástupců Asociace výzkumných univerzit k aktivitám Turnitin, jednání dne 24.9., zúčastní se
MUDr. Fontana
- pozvání na slavnostní zahájení oslav 220. výročí založení AVU, dne 1. 10. od 15.30, zástup za
p. rektora pror. Royt
- zahájení ligy České asociace univerzitního hokeje, zápas zítra 24.9. na zimním stadionu HC Hvězda
od 18,00 hod., zástup za p. rektora při slavnostním vhození buly prof. Zahálka
- avízo veřejné diskuze v rámci cyklu Česko a jak dál! na téma Vzdělávání v ČR dne 1.10. od 17,30
v Modré posluchárně
- pozvání na akci připomenutí místa vzniku Československé republiky dne 27.10. v podvečer
u Obecního domu
- akce dne 28.10. položení věnce u sochy T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí v dopoledních
hodinách, v 18,30 hod vzpomínka na Jana Opletala v Žitné ulici
- avízo přednášky prof. Pačesa k připomínce výročí smrti studenta J. Opletala dne 13.11. od 12,00 hod.
ve Velké posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN
- slavnostní otevření Millesimovského paláce (budova FF, PedF a UK pointu v Celetné ulici 13) za
účasti paní ministryně financí dne 30.9. od 16,00 hod.
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Akce spojené s výročím Listopadu 1989:
- vernisáž výstavy Náš Listopad 89 v Křížové chodbě dne 14.11. od 16,00 hod.
- Koncert v Kampusu Hybernská dne 14.11.
- představení muzikálu Neznámý vojín ve Velké aule Karolina dne 15.11. od 19,30, zástup za
p. rektora pror. Králíčková a pror. Konvalinka
- mezinárodní konference Europe and the international Students day dne 16.11. od 13,00 hod.
- hlavní oslavy dne 17.11. v 9,00 hod. pietní shromáždění u Hlávkovy koleje, následuje průvod do
Žitné ulice od Hlávkovy koleje, od 12,00 hod. vystoupení na Albertově, od 15,00 hod. rekonstrukce
průvodu
z Albertova na Národní třídu
- konference v PSP ČR „Od ostnatého drátu k Schengenu“ dne 19.11. od 9,00 hod., zástup za
p. rektora pror. Konvalinka
15. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- dotaz z MF Dnes k platům akademiků, údaje jsou zveřejněny ve Výroční zprávě UK
prorektorka Rovná
- setkání VIP Alumni UK dne 10.12. se uskuteční od 18,00 hod.
- info z jednání s partnery Aliance 4EU+ dne 16.9. ve Varšavě
- avízo zasedání Steering Committee 4EU+ dne 10.10. na UK, výběr general secretary a setkání
prorektorů pro studijní záležitosti
- prosba o hlášení veškerých jednáních či informací, která běží po linii prorektorů a týkají se Aliance
4EU+ sdělovat rovněž Evropskému centru panu Mgr. Senderákovi
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 26.9.
- vyjádření NAÚ k akreditaci oboru filozofie na PedF UK
- příprava odpovědi NAÚ ve věci Dr. Lišky z LF Plzeň
člen KR prof. Zahálka
- info z jednání se zástupci Centra sportu MŠMT dne 17.9., čekáme na návrh smlouvy
členka KR doc. Lopatková
- avízo Welcome Day pro doktorandy ve dnech 24.-25.10. od 10,00 hod. v Modré posluchárně, zástup
za p. rektora dne 24.10. pror. Royt, dne 25.10. pror. Konvalinka
prorektorka Králíčková
- k přípravě odpovědi na podnět týkající se plagiátorství dip. práce S. Čerešňákové, zodp. studijní
odbor
- avízo spuštění centrální databáze všech vzdělávacích programů k 1.10.2019, budou informováni
vedoucí odborů RUK písemně i na setkání vedoucích dne 1.10.
členka KR Dr. Shavit
- avízo schůzky se zástupci fakult zodpovědných za komunikační strategie dne 26.9.
prorektor Royt
- info z jednání se zástupci Hospodářské komory a Institutio Didactica Carolina na podporu
středoškolských řemesel
- avízo zasedání k Ceně Karla IV. v polovině října
- k výběrovému řízení na varhany do Karolina
- avízo účasti na Zlaté promoci 3. LF UK dne 27.9.
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- info o získání Ceny Jaroslava Seiferta pro pana prof. Miroslava Petříčka za knihu Filosofie en noir,
kterou vydalo univerzitní nakladatelství Karolinum
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková. Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 30. září 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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