Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 15. března 2021 konaného on-line
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Prof. 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
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – člen 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
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
1.

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

2.

Vědeckopedagogické tituly - HŘ
(prorektor Gerloch)
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Jiří K u b e š, Ph.D.
MUDr. Laura K r e k u l o v á, Ph.D.
MUDr. Petr V a n ě k, Ph.D.
MUDr. Gabriela M a h e l k o v á, Ph.D.(druhé KR)
RNDr. Pavel D v o ř á k, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Z e m a n, Ph.D
.(druhé KR)
JUDr. Jan K u d r n a, Ph.D.
PaedDr. Luboš M e r h a u t, CSc.
ThLic. Mgr. Denisa Č e r v e n k o v á, Ph.D.
PhDr. Viktor K u b í k, Ph.D.
PhDr. Aleš K a p l a n, Ph.D.

1. LF
1. LF
1. LF
2. LF
LF HK
LF HK
PF
FF
KTF
KTF
FTVS

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem,
vyjma MUDr. Jaroslava Zemana, Ph.D, kde bude jednání dokončeno na následném zasedání KR.
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3.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medailí UK:
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., LF HK, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile
UK
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., LF HK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková, KTF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., PF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
Závěr: KR souhlasí s návrhy na udělení medailí UK.

4.

Věcný záměr - Návrh podmínek pro poskytnutí úlevy na poplatku za delší studium (pracovní
povinnost a dobrovolnictví)
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora projednalo se souhlasem předložený materiál a doporučuje připravit ve formě
novely OR 23/2020 a informovat děkany fakult.

5.

Návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených nákladů souvisejících se
studiem studentů se speciálními potřebami v roce 2021
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozpočtu příspěvku MŠMT na podporu financování zvýšených
nákladů UK na studium studentů se speciálními potřebami pro rok 2021.

6.

Promoce v akademickém roce 2020/2021: náhradní termíny promocí za nekonané promoce či
případné rušení z důvodu epidemiologické situace
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje předložit dopracovaný materiál a rozpis
promocí v měsících (květen, spíše pak červen až září 2021) a příští jednání KR a následně na jednání
RKR. Ukládá zahájit nutné úpravy v systému SIS a v rámci Vnitřního předpisu imatrikulací a promocí
UK.

7.

Zásady programu Cooperatio
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh OR Zásady programu Cooperatio, doporučuje po zapracování
připomínek zaslat dotčeným institucím k připomínkám a následně předložit na KR, RKR, VR UK a AS
UK.

8.

Financování vědecké práce z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
a dalších prostředků přidělených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrhy financování vědecké práce z prostředků na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumných organizací a dalších prostředků přidělených ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v roce 2021, 2022 a doporučuje zapracovat body do Principů 2022. Dále ukládá
předložit samostatně zpracovaný materiál „Strategický fond rektora na podporu tvůrčí činnosti“ na
jednání KR. Poté bude celý materiál předložen na RKR a AS UK.
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9.

Návrh na využití zbylých prostředků na internacionalizaci (ukazatel D)
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium projedná a schválí navrženou metodiku využití prostředků.

10. Elektronické značky dokumentů a autorizovaná konverze – doporučené postupy
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. Kolegium rektora doporučuje
informovat fakulty a součásti a předložit materiál na RKR dne 19.4.
11. Zprávy o činnosti: ÚJOP, ÚDAUK
(ředitelé součástí)
Závěr: KR vzala předložené zprávy na vědomí.
12. Sdělení rektora
-

-

probíhá povinné testování zaměstnanců na RUK a fakultách, tak aby od 17.3. byli do budov vpuštěni
zaměstnanci jen s negativním testem na covid, od 15.3. je spuštěn rezervační systém pro testování na
Albertově a dále jezdí mobilní týmy na fakulty, velké poděkování za koordinaci Mgr. Zimovi
odešel dopis ministru Plagovi týkající se INTER-EXCELENCE II., jež je v mezirezortním
připomínkovém řízení
info z MŠMT týkající se Rozhodnutí 17-RVO/2021 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České
republiky na léta 2021–2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
info o zisku 5 ocenění pro UK v rámci udílení Cen Wernera von Siemens, čtyřem laureátům odešly
blahopřejné dopisy, jelikož jedna oceněná získala dvě ceny
info o vývoji dědického řízení ve věci nemovitostí Santiago de Compostela, poděkování pror. Rovné,
která zajistila pomoc pana velvyslance ČR ve Španělsku, zodp. p. kvestor
info o vyhlášení Ceny JACQUES DERRIDA FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2021,
návrhy možno podávat na francouzskou ambasádu do 21.3., zodp. odbor vědy
UK definuje, co lze považovat za oficiální stanovisko univerzity/fakulty a co naopak je vyjádřením
soukromého názoru konkrétní osoby, přestože má afiliaci k UK
UK obdržela hodnocení v Modulech 1 a 2, příprava dopisu děkanům fakult, zvýšit výkon v oblastech,
s hodnocením B-C, info na RKR dne 19.4., zodp. pror. Konvalinka
MŠMT zašle v tomto týdnu na sekretariát rektora profesorské dekrety pro nově jmenované akademiky,
předávat bude pan rektor Zima, zodp. pror. Gerloch
avízo docentské promoce, v případě, že to vládní nařízení budou umožnovat, byl stanoven na 7.6.2021
od 10,00 a 12,00 hod. (vždy po 40 nově jmenovaných docentech)
potvrzena účast na 2021 Global University Leaders Council Hamburg, zodp. Dr. Shavit

13. Sdělení členů kolegia
prorektorka Rovná
- avízo online jednání p. rektora s general secretary Aliance 4EU+ paní I. Kratz dne 18.3. v 11,00 hod.
- k plánovanému setkání s francouzským velvyslancem v ČR, nutné stanovit termín
prorektor Konvalinka
- Mezinárodní rada UK zaslala své návrhy na Cenu Donatio, bude předloženo na KR dne 22.3.
prorektor Royt
- avízo online konference k připomenutí 1100. výročí umučení Sv. Ludmily dne 26. - 28.5.2021
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prorektorka Králíčková
- avízo setkání se studijními proděkany dne 16.3., na programu příprava letošního přijímacího řízení, snaha
o dokončování studijních programů v co největší míře (posun do letních měsíců) vs. úlevy z nemožnosti
konání studia, k ochraně osobních údajů v souvislosti s distanční výukou
- k pracovním povinnostem studentů, info poskytují Magistrát a kraje, kterým UK údaje poskytla, nikoliv
fakulty
- info o nabídce Centra Carolina týkající se duševního zdraví, UK point obdržel první žádost od studenta
v akutní tíživé situaci
prorektorka Wildová
- probíhá dotazníkové šetření Kvality distančního vzdělávání II. a to české i v anglické mutaci
- info o jednání týkající se úpravy SP všeobecné lékařství – praktická sestra, avízo schůzky s koordinátory
LF dne 29.3.
- k Expo 2020 Dubai, avízo jednání koaliční rady MHMP dne 15.3.
MUDr. Fontana
- NK poskytla údaje, o jaké tituly mají studenti největší zájem z dtb. Kramerius, která je zdarma přístupná
zatím jen do 30.6. 2021

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc..

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 22. března 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS
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