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Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 25. května 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 

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. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

 (prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium projednalo a vzalo na vědomí předložený materiál, informace bude sdělena na RKR 

dne 1.6. 

 

3. Konání promocí po uvolnění opatření  II 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje ho po dopracování předložit na RKR 

dne 1.6., tak aby obsahoval přesný výpis všech letních termínů po jednotlivých fakultách. 

 

4. Informace pro kolegium rektora: Absolventské šetření na Univerzitě Karlově v roce 2020 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci o plánovaném šetření na vědomí. 

 

5. Návrh rozdělení prostředků Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2020 

 (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním, schvaluje financování 

výsledků soutěže v letošním roce v předkládaných hodnotách. Dále doporučuje navrhnout upravený 

způsob financování a aktualizaci pravidel pro rok 2021 na říjnové KR. 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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6. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK na rok 2021 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere návrh se souhlasem na vědomí a doporučuje je předložit k projednání 

Ekonomické komisi AS UK a RKR dne 1.6., doplněnou verzi obsahující rovněž návrh hodnocení vědy 

předložit ve spolupráci s prorektorem Konvalinkou na KR dne 8.6.  

 

7. Powerpointová prezentace UK 

(Mgr. Hájek) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo se souhlasem na vědomí předloženou prezentaci a ukládá ji dopracovat 

dle připomínek. 

 

8. Podklady pro koncept strategie trvale udržitelného rozvoje na UK (první fáze)   

 (Dr. Shavit) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje dopracovat materiál na 

základě vzniklé diskuze a předložit ho na RKR dne 1.6., ukládá zorganizovat kulatý stůl v červnu 2020 

a rovněž tak připravit dokumenty na podzim 2020.  

 

9. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace 

o postupu řešení 

 (prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané 

problematiky týkající se vlastnických práv a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci 

s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při 

možném odstraňování právních vad. Doporučuje předložit informaci na AS UK v červnu a další 

aktualizaci připravit na KR v listopadu 2020. 

 

10. Změny v projektu Česko! A jak dál? 

 (rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

11. Sdělení rektora 

 

- vyhlášen druhý ročník Ceny ministra MŠMT za vynikající vzdělávací činnosti na VŠ, termín odevzdání 

do 30.9. 2020, zodp. studijní odbor 

- vyhlášena Cena ministra MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia a za mimořádné činy 

studentů pro rok 2020, termín odevzdání do 30.9. 2020, zodp. studijní odbor 

- poděkování UK POINTu za organizaci dětských skupin pro zaměstnance UK v době koronaviru 

- info z jednání s Hospodářskou komorou, spolupráce UK při nostrifikacích zahraničních zdravotních 

sester (studijní odbor) a jejich jazykovém vzdělávání (ÚJOP) 

- příprava partnerské smlouvy BIOCEV s AV ČR, nutné připravit současně i nájemní smlouvu, zodp. p. 

kvestor, pror. Konvalinka 

- příprava podpisu rámcové smlouvy o spolupráci UK s Českým výborem pro UNICEF, zodp. p. kvestor 

- příprava partnerské smlouvy Kampus Hybernská, zodp. p. kvestor, p. kancléř 

- zapojení do výzvy Horizon2020 na společné vědní politiky vyhlášené EK v rámci Aliance 4EU+, nutné 

předfinancování projektu z naší strany, zodp. pror. Rovná 

- stížnost Dr. Kundráta na jmenovací řízení v oboru paleontologie na PřF UK, zodp. pror. Gerloch 

- k stížnosti Ph.D. studentky FaF HK, bude předáno k řešení oborové radě, zodp. doc. Lopatková, pror. 

Konvalinka 

- návrhy připomínek k zákonu č. 130/2002 Sb. z ČKR 
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- podpora ČKR projektu zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím Národní knihovny ČR 

- info o zrušení letošního ročníku LŠSS v termínu 25.7. - 20.8.2020 

- předání Ceny Karla IV. paní M. Albrightové se uskuteční pravděpodobně dne 16.10.2020 v prostorách 

Brožíkovy síně Magistrátu hl.m.Prahy 

- konání konference s omezeným počtem účastníků k výročí J.A. Komenského ve spolupráci s Uni. La 

Sapienza a velvyslanectvím ČR v Itálii proběhne na podzim v Římě 

- avízo nasvícení budovy Karolina modrým světlem v rámci akce „Den UNICEF“ dne 20.9.,  zodp. 

Správa budov, OVV  

- avízo setkání ve věci NÚDZ dne 27.5. od 15,00 na RUK 

- pozvání na konferenci od MŠMT „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol“ v termínu 2. - 3.9. 

- avízo TK ThinkTank Vzdělávání 21 dne 10.6. od 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina 

- avízo konference „Ženy ve vědě“ se uskuteční v novém termínu 12.11.2020,  9,00 - 17,00 hod. 

- avízo zasedání RKR dne 22.6. od 10,00 hod. 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- avízo zasedání sociální komise AS UK dne 25.5., řešení KaM 

- opatření proti koronaviru se odrazila na ek. situaci UK (pokles doplňkové činnosti), proto je nutné 

zavést úsporná opatření, bude sděleno na schůzi vedoucích odborů dne 27.5. od 9,00 hod. 

 

prorektorka Rovná 

- probíhá příprava zvacích dopisů rektorům na výroční konferenci 4EU+ v listopadu 2020 

- odešly zvací dopisy generálnímu tajemníkovi OSN a evropské komisařce pro vědu na výroční 

konferenci Coimbra Group 2021 v Praze 

- příprava setkání VIP Alumni v Bruselu, v termínu konec října či prosinec 2020 

- info z účasti na online výroční konferenci CELSA, byly odsouhlaseny dva projekty UK z FSV a FF 

- odložená Zlaté promoce UK se uskuteční na podzim 2020 

 

prorektor Škrha 

- ve spolupráci VFN a 1.LF lze vyšetřit na Covid-19 ak. pracovníky a studenty za sníženou cenu, info 

bude zveřejněno na webu UK 

 

prorektorka Wildová  

- k přípravě akreditace studijního programu Andragogika  

- avízo šetření týkající se distančního vzdělávání na UK proběhne v termínu 20.6. – 10. 7. 

- příprava metodiky implementace distanční výuky do studijních programů 

 

prof. Zahálka 

- k internímu pokynu koordinátora projektu sportovních stipendií 

 

MUDr. Fontana 

- přijata opatření k zajištění kyberbezpečnosti u distančních přijímacích zkoušek 

- k zpřístupnění digitální knihovny Kramerius i v době po koronavirovém nouzovém stavu 

 

prorektorka Králíčková  

- promoce U3V budou v letošním roce zrušeny, přesunou se na jaro 2021 

- vyměřování a vymáhání poplatků bude po koronavirové pauze opět obnoveno 

- avízo schůzky studijních proděkanů dne 28.5. 

 

prorektor Bárta 

- letošní Festival vědy v Praze 6 bude probíhat online dne 3.9., UK se ho, na základě ankety ohledně 

zájmu ze strany fakult, nezúčastní 
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prorektor Royt 

- pozitivní vývoj tržeb Knihkupectví Karolinum, vzestup tržeb prostřednictvím e-shopu 

- avízo jednání ve věci nakladatelství SLON dne 28.5. 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

  

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 1. června 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále 

Karolina 
 


