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Zápis z 21. zasedání kolegia rektora dne 29. 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. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Gerloch, pror. Rovná) 

 

Návrh na udělení medaile: 
doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., návrh 3. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

Prof. Ludovic Thilly, prezident Výkonného výboru Coimbra Group, návrh rektora na udělení zlaté 

pamětní medaile UK 

Prof. Kurt Deketeleare, secretary-general LERU (UK člen LERU CE7), návrh rektora na udělení zlaté 

pamětní medaile UK 

Prof. Luciano Saso, prezident UNICA, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK 

Dr. Andrew Graham, prezident Europaeum emeritus, člen Board of Trustees, Europaeum, návrh rektora 

na udělení zlaté pamětní medaile UK 

 

Závěr: KR souhlasí s návrhy na udělení medailí UK. 

 

3. Materiál k dílčí novele Řádu imatrikulací a promocí 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje předložit návrh dílčí 

novely Řádu imatrikulací a promocí v předloženém znění k projednání na RKR a AS UK. 
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4. Podpora studentů a zaměstnanců UK v rámci duševního zdraví  

(prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí materiál o Podpoře studentů a zaměstnanců UK v rámci 

duševního zdraví. Doporučuje předložit na RKR, zveřejnit na webu UK a informovat o aktivitě studijní 

oddělení fakult, učitele a studenty UK. 

 
5. Problematika financování doktorského stipendia 

(docentka Lopatková) 
 

Závěr: KR vzalo zprávu na vědomí, bude projednáno na RKR dne 19.4. 2021 a následně se pan rektor 

obrátí na MŠMT. Ukládá oslovit předsedy oborových rad s žádostí o podání informace u PhD. studentů 

s délkou studia 12 a více let. 
 

6. Plán rovných příležitostí na UK 

(kancléř Prášil) 
 

Závěr: KR schvaluje předložený materiál a doporučuje postup ve střední variantě, role koordinátora 

projektového týmu se ujme pan kancléř. 
 

7. Organizační řády součástí UK 

(kancléř Prášil) 
 

Závěr: KR ukládá materiály předložit po zapracování připomínek na RKR a AS UK. 
 

8. Zpráva o činnosti CU Staff Welcome Centre 

(kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti CU Staff Welcome Centre a schvaluje 

navýšení jeho rozpočtu. 

 

9. Metodika financování EIZ na Univerzitě Karlově – kulatý stůl 

(ředitel součásti Dr. Římanová) 
 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje koncept celouniverzitního Kulatého stolu k metodice financování 

celouniverzitních a páteřních EIZ na UK s uspořádáním do poloviny května a následného předložení 

výstupů jako materiál na KR. 

 

10. Zprávy o činnosti: Ústřední knihovna UK 

(ředitel součásti Dr. Římanová) 

 

Závěr: KR vzala předloženou zprávu na vědomí. 

 

11. Sdělení rektora 

 

- UK obdržela dopis od ministra MŠMT s novým rozhodnutím prezidenta k nejmenování profesorem doc. 

Fajta a doc. Ošťádala, zodp. pror. Gerloch 

- minulý týden odešla odpověď UK prezidentovi republiky na jeho žádost k posouzení vakcíny Sputnik V 

- bylo vyhlášeno Evropskou komisí nové kolo Erasmus plus 2021-2027, zodp. pror. Rovná 

- info s předběžnými počty přihlášek do nového ak. roku 2021/22, na pěti fakultách je otevřeno podávání 

přihlášek do konce března, zodp. pror. Králíčková 

- Radou vlády bylo schváleno hodnocení v Modulu M3 a M5 

- info o jednání se zástupci MŠMT, RVŠ, ČKR nad celkovým hodnocením vysokých škol dle Metodiky 

17+ dne 26.3., Univerzita Karlova získala hodnocení A 
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- zveřejněna tisková zpráva k otevírání škol v rámci TT V21 dne 22.3.2021 

- žádost PřF o podporu na Min. živ. prostředí a MZ nové legislativy EU pro posuzování genomově 

editovaných plodin, zodp. Konvalinka 

- info o jednání s rektorem Semmelweis university, zájem o rozšíření spolupráce v oblasti vědy, avízo 

setkání se zástupci lékařských fakult naší a jejich univerzity a koncertu jejich orchestru ve Velké aule 

Karolina dne 24.9. 

- příprava Letter of Commitment k návrhům projektů ERC, zodp. pror. Konvalinka 

- avízo schůzky nad přípravou spolupráce v rámci The Eastern Partnership University Cluster – roadmap, 

osloveny odbory a ústavy UK, zodp. zahraniční odbor 

- avízo akce Světový den zvýšení povědomí o autismu - "Česko svítí modře" v noci ze dne 2.4. na 3.4., 

UK se zapojí a nasvítí Karolinum, zodp. ředitel SBZ p. Rezek 

- žádost radního Hl. m. Prahy p. Chabra týkající se posouzení kosterních pozůstatků sv. Michala, zodp. 

pror. Royt 

- avízo připomenutí 705. výročí narození Karla IV. dne 14.5. 2021, kladení věnce v kryptě Sv. Víta 

- avízo připomenutí 140. výročí od otevření ND dne 18.5.2021 

 
12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 31.3. od 14,00 hod., bude řešena integrace pregraduálních SP na mezifakultní 

úrovni 

- bylo ukončeno dotazníkové šetření II. k distanční výuce, návratnost 18%, probíhá analýza výsledků ve 

spolupráci s FSV 

- žádost o finanční podporu Studentského summitu ve výši 48 tis. Kč. Závěr: UK s žádostí souhlasí a akci 

podpoří 

- avízo předávání cen za 2. kolo výtvarné soutěže „Nezapomeneme“ a workshopu k problematice 

„Vzdělávání v roce covidu“ dne 26.5. v Karolinu 

 

prorektorka Rovná 

- probíhá příprava nové koncepce výroční konference Coimbra group v červnu na UK 

- info z účasti na konzultacích s EK ohledně trasformací pro VŠ Erasmus+ dne 25.3. 

- avízo zasedání management committe Aliance 4EU+ dne 1.4., bude navržen přeúčtovací mechanismus 

týkající se ročního poplatku hrazeného univerzitami 

- návrh udělení Ceny CELSA RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., Závěr: KR s návrhem souhlasí, paní 

prorektorka zašle návrh do 7.5. 

- avízo „100. výročí ruské pomocné akce“ organizované FF UK dne 25.-26.11.2021 v Černínském paláci 

- avízo setkání LERU CE7 dne 24.-25.9. 

 

prorektor Hála 

- MŠMT zaslalo Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku – na Institucionální plán UK 2021 jsme získali 100% 

požadované částky  

- info o ukončení kontroly na místě ze strany ŘO OP VVV projektu „Nábyteček“ VRR, kontrola je bez 

nálezu, tedy bez závad 

 

prorektor Škrha 

- info z dnešního zasedání SR Nadačního fondu UK a avízo vyhlášení grantové soutěže „Studenti proti 

pandemii“ dne 7.4.2021 

- žádost z vídeňské univerzity, jež letos koordinuje CENTRAL nad uspořádáním putovní výstavy 

„Vídeňského kroužku 1922-1936“ týkající se rasové diskriminace v termínu podzim 2021, Závěr: KR 

s uspořádáním výstavy souhlasí v Křížové chodbě Karolina, zodp. organizační odbor 

- avízo převzetí busty maršála Ramóna Castilly od peruánské velvyslankyně dne 6. 4. 2021 v 11,00 hod., 

busta bude umístěna v Rektorském klubu 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1814149628226142/?lang=cs
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prorektor Konvalinka 

- avízo plánovaného setkání IAB dne 4.6.2021 

- na fakultách probíhá výběr koordinátorů a zástupců koordinátorů vědních oblastí Cooperatio 

 

prof. Zahálka 

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

- oficiální pozvání na hokejový turnaj v Rumunsku dne 30.4.-2.5., Závěr: KR s účastí našeho hokejového 

týmu souhlasí v případě, že to covid situace dovolí, hrazena bude z našich zdrojů jen doprava autobusem, 

vše ostatní hradí organizátor 

- k chystané iniciativě pro spolky od SKAS na podporu online aktivit pro studenty týkající se dopadu 

covidu 

 

prorektor Royt 

- info o zasedání ediční rady, byl odsouhlasen ediční plán Nakladatelství Karolinum 

 

prorektorka Králíčková 

- info o změně ze strany MŠMT týkající se zpřístupnění rigorózního řízení pro absolventy zahraničních 

SP, informováni budou studijní proděkany na pravidelném setkání dne 30.3., příprava novely 

Rigorózního řádu UK, tak aby byla předložena na květnové AS UK 

 

prorektor Gerloch 

- námět na vydání brožury obsahující Osobnosti UK a orgány univerzity 

 

Mgr. Hájek 

- předložena Hodnotící zpráva k on-line konferenci Univerzity Karlovy „Rok s covid-19. A jak dál?“ dne 

24.3., poděkování OVV týmu p. Ayrera za organizaci 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 6. dubna 2021 ve 13,00 hod. ON-LINE přes MS TEAMS 


