Zápis z 37. zasedání kolegia rektora dne 21. září 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
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
MUDr. Josef Fontana – 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – 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.

Vědeckopedagogické tituly
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Petr L i b ý, Ph.D.
Mgr. Jaroslav J i ř í k, Ph.D.
Mgr. Lenka M a r t í n k o v á, Ph.D.
PhDr. Jiří Š u b r t, Ph.D.

2. LF
FF
FF
FF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma
návrhu u Mgr. Jiříka, PhD., kde bude požádána fakulta o vyjasnění pracovně právních vztahů k fakultě
a vedení kvalifikačních prací.
4.

Doktor honoris causa
(prorektor Gerloch)
Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa:
Prof. Dr. med. Hans – Georg K r ä u s s l i c h
1. LF
Prof. Jacques J. M. van D o n g e n, MD, PhD.
2. LF
1

Prof. Thomas Hylland E r i k s e n
Prof. Dr. hab. Malgorzata Maria G e r s d o r f

FF
PF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK tři návrhy na udělení čestné vědecké
hodnosti doktora honoris causa. U návrhu paní prof. Gersdorf kolegium rektora navrhuje udělení zlaté
pamětní medaile UK.
5.

Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor:
Prof. Thomas R. H a t i n a, PhD.

HTF

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

Návrhy kandidátů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020 za
mimořádné činy studentů
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny MŠMT.

7.

Návrhy kandidátů na udělení Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2020 – 2. ročník
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí.

8.

Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2020
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a doporučuje vybraného kandidáta na Cenu
MŠMT 2020.

9.

Novela opatření rektora č. 25/2019 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku
spojeného se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR souhlasí s novelizací opatření rektora a doporučuje OR vydat.

10. Informace k Databázi hodnotitelů veřejných vysokých škol a jejímu využití
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci k Databázi hodnotitelů veřejných vysokých škol
a jejímu využití, včetně nastavení interních procesů na Univerzitě Karlově.
11. Dílčí změny v opatřeních 54/2018 a 57/2018 o grantech ERC
(prorektor Konvalinka)
Závěr: KR předložený materiál schvaluje a doporučuje opatření vydat.
12. Sdělení rektora
- k nařízení Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 18.9.2020, on-line výuka na pražských VŠ od 21.9. do
31.10.2020
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- info z dnešního zasedání Krizového týmu, další jednání dne 29.9. od 8,30 hod.
- příprava nařízení zakazující pohyb osob po 19,00 hod. v prostorách RUK v souvislosti s Covid pandemií,
výjimku tvoří plánovaná zasedání orgánů UK či písemné povolení od pana rektora, zodp. p. kvestor
- aktuální počty přijatých a zapsaných studentů, počty odvolání z fakult, info na RKR 29.9.
- jednání ve věci zdrojového kódu s firmou Erudio, zodp. p. kvestor a ÚVT
- byla podána za ČKR nominace pana prof. Strakoše do ERC Scientific Councilu
- k žádostem fakult o čerpání z Mikuláše, info na RKR, zodp. p. kvestor
- příprava dopisu na ÚZSM ve věci objektů Milada, Miluška, zodp. pror. Hála, odbor výstavby
- úprava novely Statutu UK, rozšíření o možnost volit do akademických senátů distanční formou elektronicky, Závěr: KR s návrhem souhlasí a doporučuje předložit novelu ke schválení AS UK
- info o úspěšném průběhu informační kampaně „Stop alkoholu v těhotenství“ organizované 2.LF a OVV
ve dnech 8.9.-16.9.
- z důvodu covid pandemie dochází ke zrušení oslav Botanické zahrady dne 24.9. a inaugurací děkanů PedF
UK 7.10. a 1.LF UK 30.9.
- info z dnešního jednání s Transparency International
- vyhlášena soutěž o nejlepší disertační a vědecké práce Cena Wernera von Siemense, přihlášky do
30.11.2020
- návrh na podání grantu na posouzení environmentální stopy UK v rámci programu ETA, řeší Dr. Shavit
se zástupci CoŽP
- prezentace studijní nabídky UK - Na Karlovku online, zodp. Dr. Shavit, IPSC
- avízo podpisu Memoranda s ČT dne 23.10. v 13,00 hod.
- avízo akce pro zaměstnance RUK a fakult „Měření cholesterolu v krvi“ dne 24.9. od 9,00-16,30 v předsálí
Vlasteneckého sálu
- pozvání od primátora Hradce Králové na setkání ve věci vzniku Pajkrovy flošny dne 2.10. od 10,00 hod.
v Zahradě léčivých rostlin FaF HK, zástup za p. rektora p. kvestor
- příprava distanční formy festivalu Týden vědy a techniky 2.-8.11., zodp. pror. Bárta
- update LERU CE7 24.10., účast p. rektor, pror. Konvalinka, pror. Rovná
- avízo RKR dne 29.9. hybridní formou
- avízo distančního zasedání IAB dne 5.10. od 14,00 – 18,00 hod., pozvání platí pro všechny členy KR, link
bude rozeslán, zodp. pror. Konvalinka
- avízo nového termínu KR v úterý 6.10. od 13,00 hod.
13. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- prosba na členy KR o vyčerpání dovolené a řádného zapisování pracovní doby do systému Whois
prorektorka Rovná
- 4EU+ příprava Annual meeting a priorit předsednictví UK
- info z jednání s vědeckou atašé paní Veronique Debord Lazaro, dohoda o vytvoření fellowships, webu
a joint PhD.
- schůze Executive Board Coimbra Group, příprava Closed Rector' s meeting a Rector' s Advisory Board
- nabídka členství v Advisory Board v U Multi Rank
- avízo setkaní s panem velvyslancem Kurfürstem dne 22.9. v 10,00, jednaní o projektu Eastern Partnership
prorektor Škrha
- info z předávání ocenění studentům SILK Tokyo fundation dne 17.9.
- info ze zasedání komise pro výběr postdoců, obsazeno 12 pozic, přihlášek 46, nutné, aby fakulty
prováděly předvýběr
prorektor Hála
- výběr CRP malých projektů 2021, materiál bude předložen na KR dne 29.9.
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prorektorka Wildová
- info o úspěšném průběhu konference „Nezapomeneme“ dne 16.9. a poděkování za spolupráci
- avízo zasedání RVH dne 23.9.
kvestor Horáček
- info k dědictví Santiago de Compostela, odkup podílu od jednoho spolumajitele
- UK získala prostor v Celetné 13, návrh na zřízení kanceláře zajištující centrální ubytování na všechny
koleje pro studenty UK
Mgr. Zima
- příprava zřízení odběrového místa (kontejneru) UK ve spolupráci s 1.LF a spol. SPADIA na Albertově
prorektorka Králíčková
- avízo setkání se studijními proděkany v rámci semináře IT dne 22.9.
prorektor Konvalinka
- k podávání žádostí do programu START na MŠMT a GA UK, dopis odejde na fakulty, jak řešit, když
uchazeč získá oba projekty
- avízo zasedání RVVI dne 25.9.
prorektor Bárta
- příprava nového čísla časopisu Forum
- info ze zasedání ediční komise
- k mediálním vyjádřením pana prof. Flégra
prorektor Royt
- příprava výstavy v rámci oslav sv. Ludmily v Křížové chodbě Karolina
- záštita primátora na panelovou výstavu k 400. výročí bitvy na Bílé hoře

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v úterý 29. září 2020 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina
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