Zápis z 6. zasedání kolegia rektora dne 30. listopadu 2020 konaného hybridně
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
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – 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
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí 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.

Návrh ocenění na Cenu Jaroslava Jirsy za rok 2019
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora navrhuje na ocenění publikací Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku
2019:
v oborech lékařsko-farmaceutických: ZÁMEČNÍK, Josef (ed.) – Patologie (svazek 1-3)
-

4.

v oborech společenskovědních: ANDĚL, Jiří – BIČÍK, Ivan – BLÁHA, Jan Daniel - Makroregiony
světa
v oborech přírodovědných matematicko-fyzikálních: MAREŠ, Petr, RABUŠIC, Ladislav,
SOUKUP, Petr – Statistická analýza sociálněvědních dat

Změna Zásad programů Progres
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jej postoupit Vědecké radě UK.

5.

Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 10. 11. 2020
(prorektor Škrha)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.
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6.

Elektronizace mobilit na Univerzitě Karlově
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje pokračovat v realizaci kroků
dle navrženého harmonogramu. Zároveň doporučuje harmonogram zkrátit, aby implementace
zahraničních a domácích služebních cest byla ukončena do konce roku 2021.
Kolegium rektora doporučuje předložit materiál také na příští zasedání Rozšířeného kolegia rektora, a dále
seznámit se zněním materiálu vedoucí zahraničních oddělení fakult/součástí.

7.

Aktualizace opatření rektora č. 51/2015 – Statut Stipendia Václava Havla
(prorektor Škrha)
Závěr: KR projednalo daný materiál a po doplnění doporučuje vydat jako nové OR – Statut Stipendia
Václava Havla.

8.

Jednání o možnosti zřízení Chair of Indian Studies na Univerzitě Karlově
(prorektor Škrha)
Závěr: KR doporučuje zřízení Chair of Indian Studies na Univerzitě Karlově.

9.

Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025
a souhlasí s jeho předložením rozšířenému kolegiu rektora, Vědecké radě, Akademickému senátu
a Správní radě Univerzity Karlovy.

10. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh Plánu realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro
rok 2021 a souhlasí s jeho předložením rozšířenému kolegiu rektora, Vědecké radě, Akademickému
senátu a Správní radě Univerzity Karlovy.
11. Sdělení rektora
-

poděkování všem organizátorům (OVV, UK Point, ÚVT, studijní odbor atd) za úspěšnou páteční akci
„Noc vědců“ a celodenní sobotní akci pro budoucí uchazeče „Na Karlovku“
info z dnešního zasedání Krizového týmu, implementace nových vládních opatření
info o jednání s ministrem Plagou, předběžně plánováno předávání profesorských dekretů v lednu 2021
ve Velké aule Karolina
návrh na rozdělení RVO podle výsledků hodnocení M17+
poskytnuto logo UK na podporu čerpání financí z EU „Rescue Horizon Europe Initiative“, iniciativa
studentky z Uni. Cambrige
k auditu VZ na FTVS, avízo jednání s pí. děkankou dne 4.12. v 11,00 hod.
ke kauze Ph.D. studenta JB ve vztahu k PedF UK
Evropská konsorcia – koordinační schůzka dne 15.12. ve 12,00 na ČVUT, účast pror. Rovná
k EXPO 2020, čekáme na bližší informace
avízo podpisu Partnerská smlouvy pro Centrum BIOCEV dne 14.12. ve 12,30 hod., účast p. rektor, pror.
Konvalinka
avízo jednání s děkany fakult MFF, PřF, 1. LF ve věci Kampus Albertov dne 8.12. od 14,30 hod., účast
p. rektor, pror. Konvalinka
avízo diskuzní platformy Česko! A jak dál? webinář na téma „Vakcína proti covid-19. A jak dál? dne
3.12.2020 16,00-17,00 hod.
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-

avízo vánoční prezentace knih vydaných Nakladatelstvím Karolinum dne 16.12. od 17,00 hod. v Repre
prostorech Karolina
domluvit termín tradičního novoročního lednového setkání vedení UK se zástupci diplomatických sborů
v ČR, zodp. zahraniční odbor

12. Sdělení členů kolegia
kancléř Prášil
- předložil materiál „Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2021“, Závěr: KR
projednalo materiál a souhlasí s vydáním formou nového OR a zveřejněním na webu UK.
prorektorka Wildová
- info z 1.zasedání RVH v novém složení, neschválen Ph.D. studijní program FF UK Anglistiky
- avízo zasedání RVH dne 16.12. od 12,00 hod.
- příprava zprávy pro NAÚ, řešen zimní a letním semestr 2020/2021 a distanční vzdělávání
- info z proběhlého 25. ročníku veletrhu Schola Pragensis 2020 ve dnech 26. - 28.11., v rámci něhož
jednala paní prorektorka s předsedou RVŠ
profesor Zahálka
- dnes uzavřen seznam studentů žádající o sportovní stipendia, termín pro podání do 15.12.2020, bude
předloženo na KR dne 7.12.2020
prorektor Konvalinka
- předloženy požadavky z fakult v rámci Převodu prostředků zakázky 412 211
- lze zasílat panu prorektorovi návrhy na nový název programu navazující na Progres
prorektorka Rovná
- avízo slyšení u Evropského parlamentu dne 2.12.2020
- zájem o setkání nového francouzského velvyslance v ČR s panem rektorem, bude domlouván termín
prorektorka Králíčková
- harmonogram promocí ve vztahu k umístění republiky v stupni PES, materiál na KR 21.12.
- byl spuštěn dotazník v rámci SIS mezi studenty UK týkající se duševního zdraví
- avízo vystoupení a prezentace Aliance 4UE+ v rámci projektu Aurora v Olomouci
prorektor Bárta
- do tisku odesláno nové číslo časopisu Forum
- zájem o zapojení National Geographic na přípravě výstavy „K pramenům Amazonky“, otevření prosinec
2020/leden 2021
MUDr. Fontana
- probíhá jednání týkající se dtb Kramérius
profesor Lášek
- avízo zasedání Rady KaM dne 9.12.
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná hybridně v pondělí 7. prosince 2020 ve 13,00 hod. v Malé aule Karolina
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