Zápis z 37. zasedání kolegia rektora dne 30. září 2019
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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
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
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř 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.

Koncepce Ústřední knihovny 2019 - 2020
(MUDr. Fontana)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou Koncepci Ústřední knihovny 2019 -2020 a ukládá
její realizaci.

4.

Zápis ze zasedání Univerzitní komise Fondu post-doc pobytů XII. výzva (nástup od 1. 1. 2020)
(prorektor Škrha)
Závěr: KR vzalo na vědomí předloženou informaci o zasedání Univerzitní komise UK a schvaluje
předložená doporučení.

5.

Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v září 2019
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: KR projednalo Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v září 2019 a doporučuje jej
předložit ke schválení AS UK.
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6.

Sdělení rektora

- poděkování organizátorům za úspěšnou akci s velkou účastí veřejnosti Noc vědců 27.9. a Dětský den na
UK 28.9.
- info z pracovní cesty v rámci oslav 100. výročí založení Yerevan state university v minulém týdnu
- dopis od náměstka Dolečka ve věci potvrzení o studiu elektronickou cestou, předložit návrh na KR v II.
pol. října společně s BOZP a PO, zodp. pí. kvestorka
- návštěva mezinárodního týmu hodnotitelů na UK v rámci následného hodnocení EUA - IEP ve dnech
29.10.-1.11. 2019
- k hokejovým ligám ULLH a EUHL
- k návrhu na ocenění pro pana Petra Hirsche, zodp. pror. Royt
- k jednání s ČVUT, zodp. pror. Hála, pí. kvestorka
- schválen kalendář UK pro rok 2020
- slavnostní setkání zahraničních delegátů na mezinárodní konferenci „Europe and the International
Students’ Day” dne 16.11. na UK, upřesnit počet hostů pro večeři dne 16.11., zodp. Mgr. Hájek, Mgr.
Zima
- avízo zahájení 41.Bulovecké dny s tématem Ortopedie dne 22.11. v 9,00 hod. v hotelu Ambassador,
zástup za p. rektora pror. Royt
- pozvání na závěrečnou konferenci Kongresu českých polonistických studií dne 20.11. od 13,00 hod. ve
Vlasteneckém sále, zástup za p. rektora pror. Rovná
- pozvání na znovuotevření auly FF UK dne 3.10. od 17,30 hod., zástup za p. rektora pror. Hála
- pozvání na udílení cen dr.h.c. VUT v Brně paní Ulrike Diebold a Ralphu Fordovi dne 14.11. od 10,00
v Aule VUT a pozvání u příležitosti 120. výročí založení VUT dne 14.11. od 16 hod., zástup za
p. rektora pror. Wildová
- spolupráce se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje, připomínka výročí 80 let od pohřbu Jana
Opletala dne 15.11. od 10,30 v ruzyňských kasárna, zástup za p. rektora pror. Hála
- pozvání na 75. ročník závodu „O primátorský štít 2019“ pořádaný Českým Yacht Klubem dne 13.10. od
13,00 v Podolí, zástup za p. rektora pror. Zahálka
- avízo Hokejové bitvy dne 31.10. od 19,15 hod v Tipsport aréně, úvodní vhazování bully provede paní
pror. Wildová, pan rektor dorazí později

7.

Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná
- avízo zasedání Executive Boardu Coimbra Group dne 7.10. v Bruselu
- workshop k deklaraci s Poitiers na českém zastoupení v Bruselu dne 8.10.
- avízo rektorského semináře na University of Iaşi ve dnech 24.-26.10. v Rumunsku, účastní se p. rektor
- průběžná zpráva k 4EU+ a výběr general secretary dne 10.10. na UK
- info o akci členů Alumni UK na Zámku Kuks
- avízo CEFRES konference ve dnech 6.-7.12., zahájení dne 6.12. ve 14,00 hod. ve Vlasteneckém sále
- info ze setkání s Dr. Kaiserem ohledně vztahu UK a MZV
prorektorka Wildová
- avízo semináře „Meeting with leadership“ v rámci návštěvy mezinárodních hodnotitelů dne 30.10. od
10,00 v Malé zasedací místnosti Karolina
- avízo konference na MŠMT ke vzdělávání romských dětí dne 14.10. od 14-17 hod.
- avízo konference O šikaně na PedF UK dne 12.11. od 13,00 hod.
- info z návštěvy Metropolitan College v Aténách, zájem o spolupráci, bude připraveno stanovisko UK,
zodp. pror. Wildová
prorektorka Králíčková
- paní prorektorka obdrží ocenění „Cena města Plzně“ dne 28.10.
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členka KR Dr. Shavit
- info ze schůzky se zástupci fakult zodpovědných za komunikační strategie, příprava celouniverzitní
koordinované kampaně propagující UK
prorektor Royt
- info z úspěšného koncertu pod vedení Davida Ebena Schola Gregoriana Pragensis v kostele Panny
Marie Sněžné
- poděkování za odezvu na Progresech s účastí prorektorů
- avízo zasedání NAKI dne 7.10.
- předání stříbrné pamětní medaile Dr. Robertu Maierovi se uskuteční dne 15.10. v 10,30 v Karolinu
člen KR prof. Lášek
- avízo prezentace knihy „Od Mathesia k Masarykovi“ vydanou nakladatelstvím Karolinum a HTF UK
dne 7.10. v 11,00 v Císařském sále Karolina

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková. Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 7. října 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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