Zápis z 12. zasedání kolegia rektora dne 27. ledna 2020
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. 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
MUDr. Josef Fontana – člen 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
Ing. Roman Karaš – pověřen agendou kvestora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – 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.

Vědeckopedagogické tituly
(pror. Gerloch)
Návrh na jmenování profesorem:
Doc. PhDr. František S t e l l n e r, Ph.D.

FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem,
avšak vyjadřuje pochybnosti o splnění předepsaných kritérií.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Ondřej S o u č e k, Ph.D.
MUDr. Iva H o f f m a n o v á, Ph.D.
RNDr. Tomáš N o v o t n ý, Ph.D.
RNDr. Tomáš H a v l í č e k, Ph.D.
RNDr. Olga H e i d i n g s f e l d, CSc.
JUDr. Jiří Š o u š a, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Iva A d á m k o v á, Ph.D.
PhDr. Tomáš K l í r, Ph.D.

2. LF
3. LF
MFF
PřF
PřF
PF
FF
FF
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Mgr. Jan L a z a r, Ph.D.
Mgr. Jakub M a r š á l e k, Ph.D.

FF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
4.

Vědeckopedagogické tituly - emeritní profesor
(pror. Gerloch)
Návrhy na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. PhDr. Pavel K o u b a
Prof. JUDr. Alena W i n t e r o v á, CSc.

FF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování emeritním profesorem.
5.

Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor
(pror. Gerloch)
Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. MUDr. Michal G r i v n a, CSc.
Prof. Ludwik Krzysztof B r a n s k i

2. LF
3. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor.
6.

Návrh na udělení medaile UK
(pror. Gerloch)
Návrh na udělení medaile:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. PřF, návrh na udělení zlaté pamětní medaile UK
doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. 3. LF, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. předsedkyně AV ČR, externí člen VR UK návrh na udělení zlaté
pamětní medaile UK
Závěr: Kolegium rektora s udělením medailí souhlasí, předání ocenění proběhne na VR UK dne
27. 2. 2020.

7.

Návrhy kandidátů na udělení Ceny rektora UK pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy za
rok 2019
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s vybranými kandidáty. Ocenění
kandidáti obdrží za magisterské studium cenu ve výši 40.000,- Kč, za bakalářské studium
20.000,- Kč. Předání ocenění proběhne 6.4. od 16,00 hod. v Karolinu.

8.

Návrhy kandidátů na udělení Mimořádné ceny rektora UK pro studenty Univerzity Karlovy –
r. 2019
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a vybralo z navržených kandidátů studenty
z 3.LF UK a PřF UK. Ocenění kandidáti obdrží cenu ve výši 30.000,- Kč. Předání ocenění
proběhne 6.4. od 16,00 hod. v Karolinu.
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9.

Návrhy kandidátů na 1 členku/člena předsednictva TA ČR
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a doporučilo pana prof. MUDr.
Jozefa Rosinu, Ph.D., MBA jako kandidáta k odeslání na Radu pro výzkum, vývoj a inovace
v požadovaném termínu.

10. Průběh integrace studijních programů v rámci akreditací
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR bere zprávu o integraci studijních programů na vědomí.
11. Coimbra Group Annual konference 2021 - Praha
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium souhlasí s vytvořením prac. skupiny složené ze zástupců ze zahraničního,
organizačního odboru a odboru vnějších vztahů a doporučuje pokračovat v přípravě konference
na základě vzešlé diskuze. Ukládá předložit materiál s dalším vývojem příprav na KR v dubnu.
12. Činnost Klubu Alumni UK v letním semestru 2020
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje plán činnosti Klubu Alumni UK na letní semestr 2020
a návrh aktivit pro budoucí období. KR zvolilo jako termín pro uskutečnění Zahradní slavnosti
23.6. od 18,00 hod.
13. Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK
(Ing. Karaš)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s realizací navržených
kroků. Ukládá předložit návrh OR a informaci s dalším vývojem situace na KR v dubnu.
14. Návrh navýšení základního kapitálu CUIP s.r.o.
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí s navýšením základního kapitálu CUIP s.r.o. o 4 000 000
Kč, doporučuje dopracovat materiál a následně ho předložit k projednání na RKR, AS UK
a SR UK.
15. Záměr zřízení fondu UK na podporu komercializace „Pontes“
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a souhlasí se zřízením fondu UK na
podporu komercializace „Pontes“.
16. Výstupy Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty
(prof. Zahálka)
Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem, pan rektor poděkoval pracovní skupině za
výstupy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci. KR doporučuje postoupit materiál
k připomínkám na fakulty a AS UK. Dále doporučuje předložit návrh OR na KR dne
17.2.2020.
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17. Sdělení rektora
-

-

info o zahájení 10. výroční konferenci Centra vizuální historie Malach na MFF UK dne 27.1.
info ze zasedání Pléna AS UK dne 24.1.
info z jednání se zvláštním zmocněncem pro vědeckou diplomacii MZV Ing. Petrem Kaiserem
info z jednání na Radě vlády a Tripartity k hodnocení Metodika 17+ dne 24.1.
připomínky k dokumentům Strategický záměr 2021+, Strategie internacionalizace 2021+, Osnova plánu
investičních aktivit 2021-2030 mají členové KR možnost zaslat do 31.1., následně budou za UK
odeslány na ČKR, zodp. p. kancléř, Mgr. Kozák, Ing. Karaš
kladné stanovisko paní M. Albrightové k převzetí Ceny Karla IV., za organizaci akce ve spolupráci
s Magistrátem Hl.m.Prahy, nejasný termín předání (jaro či podzim 2020), zodp. Mgr. Hájek
souhlasné stanovisko KR k habilitačnímu řízení v anglickém jazyce na fakultách
příprava dopisu rektorů VŠ k úpravě vyhlášky č. 18/2019 Sb. HMP týkající se osvobození od poplatků
z pobytu pro studenty
info z jednání s ministrem MŠMT Ing. Plagou o výstavbě UniMec v Plzni
avízo jednání s panem premiérem dne 31.1. o výstavbě Kampus Albertov
k přípravě materiálu týkající se Environmentální udržitelnost na UK – monitorace stavu, připravit na KR
v termínu únor 2020, zodp. Dr. Shavit
avízo setkání velvyslanců v Karolinu dne 28.1. od 14,00 hod.

18. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- info z jednání na Uni. Sorbonna v minulém týdnu, příprava schůzky v Praze ve věci spojení evropských
center
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 30.1.
prorektorka Wildová
- info z konference OMEP na PedF UK týkající se dětí v předškolním věku
- k přípravě konference J.A. Komenského na Uni. Sapienza (7.10.2020), finalizuje se pozvánka
- k přípravě Memoranda „Nezapomeneme“ a sympozia týkající se Holocaustu dne 7.5., materiál bude
předložen na KR v únoru
prorektor Hála
- ve věci pozemků v Libni, bude předloženo v březnu AS UK
prorektorka Králíčková
- poděkování týmu OVV a UK Point za přípravu a organizaci na veletrhu Gaudeamus
- studijní odbor je ve spojení s Hygienickou stanicí Hl.m.Prahy vzhledem k situaci s koronavirem
prof. Lášek
- info ze zasedání Rady KaM dne 23.1

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 3. února 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
4

