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Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 14. října 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. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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. Mimořádný profesor 

 (prorektor Gerloch) 

 

Návrhy na jmenování profesorem:  
Prof. Aline Germain R u t h e r f o r d, Dr.    PedF 

Prof. Magdalena K o h o u t   D i a z     PedF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na obsazení pracovního místa 

mimořádného profesora UK. 

 

4. Návrh na udělení medailí UK 

 (prorektor Gerloch) 
 

Návrh na udělení medaile: 
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., 1. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

prof. MUDr. Václav Jirásek, CSc., 1. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo o udělení medailí UK dle návrhu. 
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5. Moduly M3-M5 Metodiky 2017+ 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: KR souhlasí s tím, aby UK provedla vlastní hodnocení na základě Metodiky 2017+ v rámci jejích 

Modulů 3-5 podle navrženého harmonogramu a odpovědností. Materiál bude předložen na RKR dne 

4.11. 

 

6. Účast Univerzity Karlovy v žebříčku THE University Impact Rankings 

(kancléř Prášil) 
 

Závěr: Kolegium rektora ohledně účasti Univerzity Karlovy v žebříčku Times Higher Education 

University Impact Rankings 2020 vybírá variantu B, tj, zapojit se do žebříčku cca za rok a v mezidobí se 

připravit na sběr údajů, které nejsou snadno dostupné a to tak, že budou data získávána k jednotlivým 

oblastem v rámci RUK a ve spolupráci s fakultami. Materiál bude předložen na RKR dne 4.11. 

 

7. Core Facilities 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo oslovit fakulty o doplnění 

a finální předložení materiálu na RKR dne 4.11. Souhlasí s jeho využití pro návrh sdílených přístrojů 

pro partnery 4EU a pro charakterizaci hlavních profilových oborů UK.  

 

8. Týden vědy 2019 – informace o zapojení UK 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o programovém zajištění a zapojení fakult UK do 

Týdne vědy 2019, jehož je Vědeckým partnerem a souhlasí s natočením souhrnné reportáže z akce 

a dále s natočím kratších reportáží z jednotlivých akcí. Reportáže následně zveřejnit na youtube 

univerzitním kanále a na dalších sociálních sítích spravovaných UNiMedii.  

 

9. Spolupráce rektorátu UK s podnikovým sektorem 

 (kancléř Prášil) 
 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí. 

 

10. Sdělení rektora 

 

- info o tragické nehodě portugalské studentky před kolejí Větrník dne 10.10.19, UK je ve spojení 

s rodinou i s velvyslanectvím 

- debata nad událostmi v souvislosti s  Home Creditem, bude řešeno na AS UK dne 18.10. 

- info z jednání s p. radním Chabrem ve věci Kampusu Hybernská 

- info z jednání se zástupci UK Hockey Prague  

- k přípravě Plesu UK dne 17.1.2020, prodej vstupenek bude zahájen od 18.11.2019, ples budou 

moderovat pí. Černošková, p. Stach z ČT 

- dopis od nám. Velčovského k posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů v rámci OP VVV, 

zodp. pror. Hála, Ing. Baťková 

- odešel dopis na fakulty ve věci SZS v SIS u doktorských programů 

- debata k zákonu o podpoře VaVaI, zodp. pror. Konvalinka 

- příprava jmenovacích dopisů do Rady BIOCEV, zodp. pror. Konvalinka 

- k dokumentu Projekty sdílených činností z ČKR 

- info z jednání se zástupci spol. Alzheon, Inc. na výzkum Alzheimerovy choroby 

- za UK nominována do poroty Ceny W. von Siemens v kategorii „Nejlepší diplomová práce" paní pror. 

Wildová 

- k aktualitám z CUIP za období 1-9/2019 
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- podpora XII. zasedání studentských unií a organizací v ČR ve dnech 11. - 13. 10. 2019 v prostorách 

koleje Hvězda a Kampusu Hybernská 

- studie k stavbě koleje Pelcl Tyrolka, zodp. pror. Hála 

- pozvání na vyhlášení Kanoista roku 2019 dne 29.10. od 18,00 hod., zástup za p. rektora prof. Zahálka 

- ve věci ÚJOP, zodp. pí. kvestorka 

- podpora Hokejové bitvy 2019, zodp. pí. kvestorka, OVV 

- aktualizace ve věci přípravy Expo 2020, zodp. Dr. Shavit, pror. Bárta 

- avízo volební konference UNICA v Londýně 

- pozvání na pobožnost u příležitosti konce Velké války a předvečer Dne válečných veteránů v kostele sv. 

Mikuláše na Staroměstském náměstí dne 10.11. od 17,00 hod., zástup za p. rektora prof. Lášek 

- pozvání na předání Kříže za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo panu prof. 

T. Halíkovi dne 21.10. v 15,30 na velvyslanectví SRN v Praze, zástup za p. rektora prof. Lášek 

- slavnostní předání cen Česká hlava 2019 dne 24.11. od 20,00 na VŠE, zástup za p. rektora pror. 

Konvalinka 

- pozvání na DofE silver ceremony dne 6.11. v Karolinu, zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo připomenutí výročí smrti Marka Frauwirtha v rámci 80. výročí událostí listopadu 1939 dne 15.11. 

v 16,00 v Jilské ulici, zástup za p. rektora pror. Hála 

- avízo setkání s americkým ekonomem Jeffrey Sachsem na UK dne 22.11. v 16,00 hod. 

- pozvání na vyhlášení Kanoisty roku 2019 dne 29. 10. 2019 od 18 hod., zástup za p. rektora prof. 

Zahálka 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- info ze zasedání Executive Board Coimbra Group a workshopu k deklaraci s Poitiers v Bruselu minulý 

týden 

- info ze zasedání Steering Committee, proběhlo prvního kolo pohovorů na pozici general secretary 

4EU+, druhé kolo se 4 kandidáty se uskuteční dne 18.11. v Paříži 

- info ze setkání 4 prorektorů s programovými koordinátory z fakult k aktivitám Alliance 4EU+ dne 

11.10. 

- avízo zasedání LERU CE7 dne 8.-9.11., zástup za p. rektora pror. Konvalinka 
 

 

prorektor Gerloch 

- avízo docentských promocí dne 15.10. a zasedání VR UK dne 31.10. 
 

 

Mgr. Hájek 

- k videomapingu 

- avízo tradičního předvánočního setkání s novináři se uskuteční 11.12. v 10,00 hod. 
 

 

prof. Zahálka 

- info ze 75. závodu O primátorský štít 2019, diskuze nad loděnicí v Podolí 
 

 

prorektorka Králíčková 

- avízo akce ÚK UK k Turnitinu, půjde pozvání na fakulty s žádostí účasti 5 zástupců  
 

 

prorektor Konvalinka 

- předložil informaci týkající se Předběžné analýzy dosavadních výsledků Hodnocení 2018 v Modulech 1 

a 2, porovnání výsledků jednotlivých VO lze pomocí aplikace, která vznikla ve spolupráci s kolegy 

z IDEA  
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prof. Lášek 

- avízo zasedání KaM dne 15.10., renovace kolejí v roce 2020, zodp. pí. kvestorka 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 29. října 2019 v 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


