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Zápis z 20. zasedání kolegia rektora dne 22. 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. Nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2020 

(prorektor Gerloch) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a nominuje na Cenu Bedřicha Hrozného za 

tvůrčí počin: 

 FF - doc. PhDr. Marie Rakušanová – editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta 

a Evropa  

 LF3 - Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC – Národní 

multicentrická prospektivní randomizovaná studie prevence cévní mozkové příhody pomocí 

implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“)  

 PřF - Čmoková A. a kol. (2020): Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the 

Trichophynton benhamiae complex  

 FF - vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou – monografie Sluneční králové  

 

3. Návrh komise pro udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2020  

(prorektor Bárta) 

 

Závěr: Kolegium rektora rozhodlo udělit Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2020 autorskému 

týmu projektu Nezapomeneme a členům týmu Charles University Innovations Prague s.r.o. (Mgr. 

O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková) 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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4. Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ 2021 

(prorektor Konvalinka) 

 
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a navrhuje ocenit tyto kandidáty 

(v abecedním pořadí): 

 doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.  

 prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. 

 prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.  

 prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. 

 prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. 

 

5. Promoce v akademickém roce 2020/2021: náhradní termíny promocí za nekonané promoce a Bc. 

promoce v náhradním prostoru Betlémské kaple 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo daný materiál a ukládá oslovit fakulty, aby zaslali počty studentů, 

kteří mají o Bc. promoci zájem. Dále ukládá upravit vnitřní předpis Řádu promocí a imatrikulací 

a předložit ho na KR dne 29.3. a  dále připravit materiál s technických řešením konání promocí v dalších 

zvažovaných prostorech (Mensa 17. listopadu FHS a Magna aula PF UK) na KR dne 6.4. 

 

6. Start – vypořádání připomínek a technická novela Zásad 

(prorektor Konvalinka) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje dodatečné 

financování  projektů Start a vydání novely Zásad programu Start jako Opatření rektora. 

 

7. Hodnocení výzkumných organizací a jejich oborů podle metodiky 2017+ ve 3. roce implementace - 

výsledky Univerzity Karlovy 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí, doporučuje předložit ho na RKR dne 19.4. a připravit 

dopis děkanům fakult, u nichž je hodnocení oborů B, B/C. 

 

8. Vnitřní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově – předložení Executive summary a Hodnotících 

zpráv součástí 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí výsledky vnitřního hodnocení vědy na Univerzitě Karlově 

a doporučuje předložit materiál na RKR a AS UK a zpřístupnit upravené Executive summary (bez grade 

známek) akademické obci Univerzity Karlovy.  

 

9. Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo se souhlasem předložený materiál a doporučuje ho předložit na RKR 

dne 19.4. a rovněž tak ho zaslat jako informaci předsednictvu AS UK a EK AS UK. 

 

10. Virtuální mobilita a její procesní stav na UK 

(prorektor Škrha) 

 
Závěr: KR podporuje další rozvoj virtuálních/blended mobilit, které považuje za rovnocenné klasickým 

mobilitám.  

V případě, že je už nyní v průběhu AR 2020/2021 virtuální/blended mobilita spojena u pregraduálních 

studentů se získáním ECTS (prokázaným výpisem studijních povinností) či u doktorandů je školitelem 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1160010688170449/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1446160268176057/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1079518816624904/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1989330166296370/?lang=cs


 3 

schválenou náhradou fyzické mobility v ISP, KR schvaluje vykazování těchto mobilit skrze SIS tak, aby 

tyto byly mobility zohledněny ve sběru dat pro  SIMS a následně pro financování UK. Informace půjde 

na fakulty. 

 
11. Pasportizace objektů Univerzity Karlovy  

(prorektor Hála) 

 
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a souhlasí s inovací elektronické 

pasportizace objektů Univerzity Karlovy. 

 

12. Zprávy o činnosti: Nakladatelství Karolinum 

(ředitel součásti Mgr. Valo) 

 

Závěr: KR vzala předloženou zprávu na vědomí. 

 

 

13. Sdělení rektora 

 

- UK obdržela dopis od primátora Hl. m. Prahy s rozhodnutím, že Magistrát odstupuje od účasti na Expo 

Dubai 2020, Závěr: KR rozhodlo, že UK bez participace Hl. m. Prahy se rovněž na této akci nebude 

podílet 

- info od našeho strategického partnera univerzity Curych (UZH) týkající se krácení rozpočtu kvůli 

pandemii covidu, příprava odpovědi, zodp. pror. Škrha, zahr. odbor 

- britský investiční fond, řeší CUIP, CPPT, zodp. p. kancléř 

- avízo hybridní konference pořádané portugalským velvyslanectvím v souvislosti s předsednictvím 

Portugalska Radě EU v 1. pololetí 2021 dne 5.5. 2021 ve Vlasteneckém sále Karolina, zodp. zahr. odbor 

- info o spuštění Turing Scheme pro Velkou Británii nahrazující program evropský studentských výměn 

Erasmus+, nutné spojit se s našimi partnerskými univerzitami ve VB, zodp. zahraniční odbor 

- podnět z PřF k rozdělení likvidačního zůstatku Biocev z.s.p.o. a čerpání z Mikuláše na Biocev, příprava 

odpovědi, zodp. p. kvestor 

- avízo EUA výroční konference 22. - 23.4.2021, účast pror. Rovná 

- avízo zasedání EUA General Assembly dne 30.4., v rámci něhož proběhnou volby 3 členů do bordu EUA 

pro roky 2021-2025, zástup za p. rektora pror. Rovná 

- k udělení Ceny Karla IV. v tomto roce, bude svolána komise, na programu i nepředané ocenění 

M. Albrightové udělené v loňském roce, zodp. pror. Royt 

- avízo zasedání Governing boardu 4EU+ dne 1.4. 2021, zodp. pror. Rovná 

- příprava odpovědí na „frequently questions“ z fakult týkající se Cooperatio, zodp. pror. Konvalinka 

- k Národnímu plánu obnovy a vzniku Národního virologického ústavu, avízo dnešního jednání pror. 

Konvalinky se zástupci MŠMT a AV ČR 

- KR projednalo návrhy na jmenování docentem MUDr. Jaroslava Zemana Ph.D. a PhDr. Alice Němcové 

Tejkalové, Ph.D., Závěr: KR doporučilo rektorovi ke jmenování návrh na jmenování docentem PhDr. 

Alice Němcové Tejkalové, Ph.D, v případě MUDr. Jaroslava Zemana Ph.D. doporučilo předložit návrh 

na jmenování docentem k projednání na VR UK. 

 
14. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Prášil 

- aktualizovaný materiál „Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – 

navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové 

infekce“ byl zaslán do AS UK, materiál bude projednáván na mimořádném zasedání AS UK dne 9.4. od 

10,00 distanční formou 

- příprava návrhu Principů pro rok 2022, materiál bude předložen na KR dne 29.3. 
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prorektorka Rovná 

- info o zasedání komise na posuzování minigrantů dne 17.3., bude připraven materiál na KR 

- info o zasedání executive committe Europaeum dne 18.3., avízo konference dne 1.-3.10. v Madridu 

- avízo zasedání management committe 4EU+ dne 22.3. 

- avízo zasedání CELSA dne 21.5., možnost navrhovat osobnosti na udělení Ceny CELSA do 7.5. 

- Evropská komise připravuje vypsání nového kola evropských univerzitních aliancí v létě 2021 

 

prorektor Škrha 

- info o zasedání SR Nadačního fondu UK dne 18.3., avízo dalšího zasedání Správní rady NF dne 29.3., 

příprava zásad vyhlášení grantové soutěže Studenti proti pandemii 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo on-line setkání Mezinárodní hodnotící rady k vnitřnímu hodnocení vědy na UK dne 26.3. od 15,00 

hod., všichni členové KR jsou zváni, link pro připojení bude zaslán  

 

prof. Zahálka 

- avízo zasedání EK AS UK dne 29.3. od 15,30 hod. 

 

doc. Lopatková 

- info ze setkání s proděkany PhD stud. programů, diskutován problém prodloužených doktorských 

stipendií, bude předložen materiál na KR 

 

prof. Volf 

- podnět na evidenci větších projektů na partnerských univerzitách 4EU+ v rámci spuštění programů EU 

Horizont Europe, který nahrazuje Horizont2020 

 

prorektor Royt 

- info o zasedání ediční rady UK v minulém týdnu a avízo zasedání ediční komise dne 23.3. 

 

prorektorka Králíčková 

- Centrum Carolina obdrželo další dvě žádosti studentů v souvislosti s akutní tíživou situací, bude 

seznámen s případy pan rektor 

- spuštěn univerzitní portál se vzdělávacími akcemi na UK, bude představen na setkání tajemníků fakult 

- OSZS řeší čtvrté řízení o vyslovení neplatnosti udělení titulu, se závěry komise bude seznámen p. rektor 

- avízo setkání zástupců univerzit zapojených do projektu CRP na téma distančního vzdělávání dne 22.3. 

 

Mgr. Hájek 

- avízo akce Noc vědců 2021 v pátek 24. 9. 2021 od 17,00 hod; patrně hybridně s tématem ČAS 

- avízo akce Festival vědy dne 8. 9. 2021 od 9,00 hod. v Praze 6 Dejvice 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v pondělí 29. března 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


