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Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 27. 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 

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. 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 

 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Návrh na udělení medailí 

(pror. Gerloch) 

 

Návrh na udělení medaile: 

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., FF, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. ThDr.Martin Prudký, ETF, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., FSV, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., LFHK, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., PF, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., PF, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., PedF, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. RNDr. Petr Solich, CSc., FFHK, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c., FF, návrh na udělení historické medaile 

prof. Davich Storch, Ph.D., PřF, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MFF, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., 1. LF, návrh na udělení stříbrné medaile 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., FHS, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. PhDr. Jiří Pelán, PhD., FF, návrh na udělení stříbrné medaile 

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.,člen VR, návrh na udělení zlaté medaile 

prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc., PřF, návrh na udělení stříbrné medaile 

 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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3. Návrh novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje ho po zapracování připomínek předložit 

na RKR dne 4.5. a na AS UK. 

 

4. Dílčí novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zněním dílčí novely Rigorózního řádu a doporučuje jej předložit 

RKR dne 4.5. a AS UK. 

 

5. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem), doporučuje prověřit poplatky u Ph.D. studentů u fakult KTF a ETF a následně 

materiál předložit RKR dne 4.5. a AS UK. 

 

6. Podpora uchazečů z ekonomicky znevýhodněných rodin – 3 přihlášky zdarma – v návaznosti na 

materiál „Návrh podpory ekonomicky znevýhodněným uchazečům o studium na Univerzitě 

Karlově“ projednaný na KR 25. 11. 2019 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora materiál projednalo a doporučuje dopracovat varianty podpory uchazečů z ek. 

znevýhodněných rodin a finanční otázky a předložit materiál na KR dne 11.5. 

 

7. Návrh obsahu a aktivit nového IP UK pro rok 2020: Rozvoj nástrojů a procesů pro distanční 

výuku a práci UK ve virtuálním prostoru - konkretizace návrhu (2. KR) 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál, doporučuje zapracovat připomínky, stanovit priority 

a následně předložit na KR dne 11.5. 

 

8. Změna Zásad činnosti GA UK 

 (prof. Volf) 

 

Závěr: KR UK projednalo se souhlasem předložené materiály, doporučuje k projednání na VR UK dne 

28.5. a následně vydat s účinností od 1.10.2020. Výše odměny pro hodnotitele bude stanovena rektorem 

na základě návrhu GA UK. 

 

9. Zpráva o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy a souhlasí s jejím 

postoupením k projednání členy RKR dne 4.5., dále VR UK dne 28.5., rovněž tak ke schválení AS UK 

a následnému projednání Správní radou UK. 
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10. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity 

Karlovy za rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje Bilanční zprávu o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-

strategického záměru Univerzity Karlovy za rok 2019 a souhlasí s jejím předložením RKR dne 4.5. 

a AS UK. 

 

11. Změna opatření rektora č. 38/2018 – Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na 

UK z Fondu post-doc pobytů 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium projednalo předložený materiál, po zapracování připomínek doporučuje vydat jako 

novelu opatření rektora č. 38/2018. 

 

12. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků – aktualizace 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál a doporučuje předložit na RKR dne 4.5., dále tajemníkům 

a personalistům součástí. 

 

13. Research Data Management 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí, ukládá jasně stanovit Principy práce s daty a pokračovat podle 

předloženého harmonogramu. 

 

14. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 4.5., 

dále na VR UK dne 28.5. a následně na AS UK. 

 

15. Strategie IT, aktualizace 4/2020 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál. 

 

16. Informace k realizaci projektů UK v OP VVV v souvislosti s aktuální situací 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci k realizaci projektů UK v OP VVV 

v souvislosti s aktuální situací, materiál byl odeslán na MŠMT. Ukládá předložit tabulku běžících 

projektů OP VVV, s označením těch, které by mohly být rizikové na UK na KR dne 18.5. 

 

17. Návrh programu výročního setkání Aliance 4EU+ 

 (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho odesláním generálnímu 

sekretáři 4EU+ Volkerovi Ballimu. 
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18. Sjednocení grafického vizuálu fakultních webových stránek – aktuální stav 

 (prorektor Bárta) 

 

Závěr KR bere zprávu na vědomí, bude odeslán dopis panu děkanovi 2.LF UK. 

 

 

 

19. Sdělení rektora 

 

- přijata novela nového zákonu o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a rovněž tak byl zaregistrován 

vnitřní předpis UK na MŠMT, fakulty byly informovány 

- usnesení vlády ČR ze dne 23.4. o přijetí krizového opatření – odešel dopis na fakulty s informacemi ke 

studiu atd. 

- info o hlasování ČKR na kandidáty Rady NAÚ, jako místopředseda byl navržen Radek Špicar, M. Phill.  

- info o zvolení kandidáta na funkci děkana MFF UK – doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

- info týkající se slovenských studentů bude zveřejněno na webu UK 

- proběhlo hlasování AS UK, avízo zasedání předsednictva AS UK dne 27.4. 

- příprava děkovného videoklipu v boji s koronavirem, tvoří se na PedF, členové KR se rádi zapojí 

- k eCUNI na platformě Publi, spol. Code Creator, avízo jednání dne 30.4., zodp. Dr. Fontana  

- identifikace HOČ, NEHOČ, příprava připomínek, bude odesláno panu ministrovi Havlíčkovi, zodp. pror. 

Konvalinka 

- stanovisko MZ – zapojení akademických laboratoří do testování viru SARS-CoV-2  

- předložit aktualizovaný přehled investičních akcí na UK na KR dne 11.5., zodp. p. kvestor 

- v polovině května bude stanoveno přesné datum konání docentských promocí, zodp. pror. Gerloch 

- další KR se budou konat dne 11.5., 18.5. a 25.5. vždy od 13,00 hod., RKR dne 4.5. a 25.5. od 10,00 hod. 

 

 

20. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná  

- info z webináře pro fakultní koordinátory a koordinátory flagships dne 22.4. 

- info z webináře EK pro 17 aliancí, co již získaly projekt dne 24.4. 

- avízo konference hovoru Coimbra group dne 4.5. 

 

MUDr. Fontana 

- info o příchozích jiných nabídkách na antiplagiátorské systémy, je ověřována jejich spolehlivost, žádná 

z nich nevyhovuje, používaný Turnitin je nejkvalitnější 

 

Dr. Shavit 

- info ze setkání se zástupci udržitelného rozvoje na sociální komisi AS UK dne 22.4., plánuje se kulatý 

stůl, kam budou zástupci z AS UK pozváni, souhrnná zpráva bude připravena na konci května  

- k webovému projektu náborové kampaně „Na Karlovku“ 

 

prorektor Konvalinka 

- info o konání celodenních videokonferencí k vnitřnímu hodnocení UK probíhající ve všech čtyřech 

panelech během minulých 10 dnů, avízo dalších jednání v polovině května, výstupy budou známy na 

konci června 

- info o konání hodnotících panelů Primus a průběžných zpráv UNCE 

 

prorektorka Králíčková  

- avízo pravidelného setkání se studijními proděkany, proběhne v tomto týdnu  
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prorektor Royt 

- probíhá hodnocení monografií, upozornění na knižní novinky Nakladatelství Karolinum, především na 

obsáhlou publikaci Italská renesanční literatura. Antologie, autor: Černý, Václav Pelán, Jiří  

 

prof. Lášek 

- info ze zasedání Rady KaM 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 4. května 2020 ve 13,00 hod. distanční formou a v Malé 

aule Karolina. 

https://karolinum.cz/autori/cerny-vaclav-14210
https://karolinum.cz/autori/pelan-jiri-1681

