Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 20. dubna 2020 konaného distanční formou
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. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka 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. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Omluveni:
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Sociální sítě UK – vývoj a aktuální stav
(prorektor Bárta)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál.

3.

Vědecko-pedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. MUDr. Pavel K l e n e r, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Š p o n e r, Ph.D.
Doc. PharmDr. František T r e j t n a r, CSc.

1. LF
3. LF
FaF

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

MUDr. Jaroslav K l á t, Ph.D.
MUDr. Jiří P r e s l, Ph.D.
RNDr. Jakub L o k o č, Ph.D.
RNDr. Pavel P a r í z e k, Ph.D.
JUDr. Pavel O n d ř e j e k, Ph.D.
JUDr. Petr Š u s t e k, Ph.D.
PhDr. Kateřina J a n č a ř í k o v á, Ph.D.

LFP
LFP
MFF
MFF
PF
PF
PedF
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PhDr. Pavel Z i k l, Ph.D.

PedF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem,
vyjma návrhu pana MUDr. Jaroslava Kláta, Ph.D., kde bude požádána fakulta o doplnění týkající se
aktualizace jeho publikační činnosti.
4.

Vědecko-pedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor:
Prof. RNDr. Jaroslav H a s l i n g e r, DrSc.

MFF

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

5.

Sdělení rektora

- odešla podrobná informace na fakulty a členy AS s aktuální informací k situaci s koronavirem a rovněž
tak byla zaslána informace s nabídkou ubytování pro zaměstnance v rekreačním objektu Albeř
a Patejdlovka v letním období
- probíhá hlasování per rollam AS UK, výsledek bude znám 27.4., kdy zasedá předsednictvo AS UK
- do ČKR byla odeslána nominace UK na členy Rady Národního akreditačního úřadu
- řešen výhled „velkých staveb“ s nám. Velčovským, na podzim bude dána konkrétnější informace
- nabídka z česko-německého fondu budoucnosti s podporou v souvislosti s koronavirovou krizí, zodp.
zahraniční odbor
- problematika nemožnosti vstupu zahraničních studentů UK zpět do ČR (např. ze Slovenska)
- podklady na vypsání podzimního zrychleného kola Fondu mobility připravit jako materiál na KR
v červnu, zodp. pror. Škrha
- příprava patiček e-mailové korespondence, telefonního seznamu RUK, šablon dopisních papírů v AJ
a ČJ, termín do 30.4., zodp. OVV ve spolupráci s nakladatelstvím a ÚVT
- KR odsouhlasila propagační materiály s nabídkou ubytování v letních měsících v hotelu Krystal,
osloveny budou mimopražské partnerské střední školy a univerzity z AVU, zodp. p. kvestor
- avízo setkání ke Kampusu Hybernská dne 24.4., zodp. p. kvestor, p. kancléř
- o konání či nekonání tradiční akce Zahradní slavnost UK plánované na červen se rozhodne na KR 4.5.,
zodp. pror. Rovná, Mgr. Součková
- připravit dopis pro členy VR UK s organizací vědeckých rad v květnu a červnu na KR dne 4.5., zodp.
pror. Gerloch
- avízo předávání studentských Cen rektora, Mimořádných cen rektora, Bolzanovy ceny se posouvá
z původně plánovaného termínu 11.5. na 8.6. v 16,00 hod. v Malé aule
- Slavnostní shromáždění k založení UK plánované na 7.4. (následně na 14.5.) se díky situaci s pandemií
a nařízením vlády v tomto roce ruší, z tohoto důvodu budou Ceny B. Hrozného, M. Petruska a podpora
Donatio předány v rámci slavnostního koncertu u příležitosti oslav Mezinárodního dne studenstva 17.11.
ve Velké aule Karolina
- zahájení výstavy „Nezapomeneme“ se posouvá na 17.9.
- tradičních Univerzitní osmy se přesouvají z června na 18.9.
- termín předání jmenovacích dekretů novým docentům UK se stanoví v polovině května
- avízo odhalení pamětní desky obětem I. a II. sv. války proběhne dne 8.5. v 10,00 hod. před budovou
Karolina za účasti několika legionářů a členů KR

6.

Sdělení členů kolegia

prorektorka Wildová
- info z jednání s komisaři EUA nad 2. hodnocení UK
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- avízo zasedání online panelů dne 20. – 21.4., v rámci zasedání RVH dne 22.4. bude distančně
projednáno 40 studijních programů
kancléř Prášil
- červnové odměny zaměstnancům UK jsou pozastaveny, vyplacení dle finanční situace případně na
konci roku 2020
prorektorka Králíčková
- materiál s termíny a pravidly přijímacího řízení na ak. rok 2020/2021 pro fakulty bude předložen na KR
dne 27.4.
- materiál k cizojazyčným studijním programům bude předložen na KR dne 27.4.
- k organizaci promocí během letních měsíců, výhledově se počítá se tím, že budou probíhat od druhé
poloviny července, denně v průběhu celého měsíce srpna, až do poloviny září, přesně bude upřesněno
dle nařízení vlády k situaci s koronavirem, následně budou informovány fakulty
prorektor Royt
- avízo jednání k programu Primus a UNCE dne 22.4.
- dotaz nad uspořádáním mezinárodní konference na téma Sv. Ludmila ve Vlasteneckém sále Karolina
v roce 2021, Závěr: KR s konáním konference souhlasí
prof. Zahálka
- příprava dopisů rektora příjemcům sportovních stipendií, během příštího týdne bude předáno k podpisu
- k Univerzitě za klima
- podnět z AS FF UK k sociálním stipendiím na UK
Dr. Shavit
- avízo vystoupení na sociální komisi AS UK dne 22.4.
- projekt jednotné náborové kampaně na UK bude spojen s přípravou veletrhu Gaudeamus, termín v září,
řeší OVV
prorektorka Rovná
- info ze zasedání General Assembly EUA, distančně přítomno 194 zástupců z 840 členů, řešen rozpočet
na 2020, strategický plán EUA, členské příspěvky atd., příští rok se uskuteční zasedání v Dánsku 7.9.4.2021
- zaslaná nominace na druhý mandát v Executive Board Coimbra Group
- avízo Rectors Advisory Board meeting Coimbra Group 11.6., účast p. rektor
- avízo účasti na General Assembly 12.6. zde bude prezentováno zvací video na Výroční konferenci
Coimbra Group v Praze v roce 2021
- avízo účasti na Europeam Academic Council 15.5.
- vypsány 4EU+ vzdělávací programy, příprava webináře ve spolupráci s fakultami dne 22.4.
- příprava webináře EK týkající se výjezdní politiky, koordinuje Uni. Kodaň dne 8.6.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 27. dubna 2020 ve 14,00 hod. distanční formou a v Malé
aule Karolina.
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