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Zápis z 27. zasedání kolegia rektora dne 10. května 2021 konaného on-line 

 

 

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 

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 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

MUDr. Josef Fontana – 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 

 

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 profesorem: 
Doc. MUDr. Tomáš H u c l, Ph.D.    1. LF 
Doc. Mgr. Kateřina J i r s o v á, Ph.D.   1. LF 
Doc. MUDr. Jiří B r o n s k ý, Ph.D.    2. LF 
Doc. MUDr. Jiří P á r a l, Ph.D.    LF HK 
Doc. JUDr. Bc. Tomáš G ř i v n a, Ph.D.   PF 
Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian S c h e u, Ph.D. PF 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi postoupit návrhy na jmenování profesorem  

k projednání na VR UK. 

 

4. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

 (prorektor Gerloch) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 
Filozofická fakulta UK (1x) - Hudební věda 
 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádosti na akreditaci 

oboru habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

5. Úmysl předložit návrh navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR schvaluje úmysl předložit návrh navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 

fyzioterapie a postupuje ho k dalšímu projednání a schválení na RKR dne 24.5.2021. 

 

6. Žádost o zapojení UK do dotazníkového šetření Studenti a pedagogové českých VŠ v době pandemie 

 (prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR souhlasí se zapojením UK do dotazníkového šetření Studenti a pedagogové českých VŠ v době 

pandemie. 

 

7. Přihlášení součástí k vědním oborům programu Cooperatio 

 (prorektor Konvalinka) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo předložit jeho finalizovanou verzi 

na KR dne 18.5. a následně na RKR dne 24. 5. 2021. 

 

8. Způsob podávání žádostí o MSCA IF na UK 

(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložené opatření rektora s účinností od 14.5.2021. 

 

9. Rozdělení prostředků Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2021 

 (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

10. Informace o stavu přípravy Coimbra Group Annual Conference 2021 

 (prorektorka Rovná) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

11. Univerzita Karlova v žebříčku THE Impact Rankings 

 (kancléř Prášil) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o výsledcích Univerzity Karlovy v žebříčku THE 

Impact Rankings 2021. V zapojení do rankingu bude UK pokračovat i v dalších letech a bude probíhat 

diskuze o rozšíření impaktu o další oblasti. Materiál bude předložen na RKR dne 24.5. 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2020 

 (kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2020 se souhlasem na vědomí 

a doporučuje ji předložit Akademickému senátu UK ke schválení. Materiál bude předložen na RKR dne 

24.5. 

 

13. SMĚNNÁ SMLOUVA č. UKRUK/2564/2021  mezi UK a Hlavním městem Praha (HMP), v rámci 

připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra 

 (kvestor Horáček) 
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Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Směnné smlouvy o provedení směny pozemků ve vlastnictví 

HMP - parc.č. 1420/2, 1427/4 o celkové výměře 177 m2 (oddělené pozemky dle geometrického plánu 

č. 2602-33/2020 viz příloha č. 1 Směnné smlouvy) a pozemku ve vlastnictví UK – parc. č. 1434/11 

o celkové výměře 177 m2 (oddělený pozemek dle geometrického plánu č. 2620-181/2020 viz příloha č. 2 

Směnné smlouvy), v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov - objektu Globcentra. Kolegium 

rektora doporučuje tuto smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat 

ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. 

 

 

14. Sdělení rektora 

 

- od 1.6.2021 začnou probíhat promoce na UK (ve Velké aule a v Profesním domě) 

- info o nabytí právní moci územního rozhodnutí na Globcentrum 

- avízo svolání monitorovacího výboru Kampus Albertov na 24.5. od 12,00 hod. nutné, aby se podala 

žádost na stavební povolení do konce tohoto roku, zodp. p. kvestor, Ing. Kurzová 

- info o odchodu Ing. Papírníka k 31.7. z pozice ředitele ÚVT, stal se ředitelem Cesnetu, pověřen řízením 

bude od 1.8. Mgr. Maňásek, bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele, zodp. p. kvestor 

- přijetí pozvání eurokomisařky Margrethe Vestager na konferenci “EU Antitrust – Hot Topics & Next 

Steps“, která se uskuteční 17.1. 2022 na UK, zodp. pror. Rovná, zahr. odbor 

- avízo jednání s vedením University Vídeň prof. Tyranem dne 12.5. v 11,30 online 

- info o získání projektu FSV - Central European Digital Media Observatory CEDMO, bude 

komunikováno, zodp. OVV 

- k Centru excelence Artificial Ingelligence (UK, MU, ČVUT), zodp. CPPT Mgr. Kosová 

- příprava odpovědi předsedkyni AV ČR k úvazkům u expertní skupiny pro ERC, zodp. pror. Konvalinka, 

odbor vědy 

- k  financování Biocev, zodp. pror. Konvalinka  

- vydání aktualizovaného telefonního seznamu zaměstnanců RUK a nových vnitřních předpisů se 

uskuteční se začátkem nového ak. roku, zodp. OVV, ředitel Valo 

- avízo konference Climate Action and Sustainability pořádané Britsh Embassy v Bratislavě dne 19.5., 

účast p. rektor 

- avízo schůzky s rektorem UP v Olomouci dne 17.5. 

- příprava setkání rektorů Asociace výzkumných univerzit 

- příprava blahopřejných dopisů k 130. výročí otevření Národního muzea a 100. výročí založení Čs. obce 

legionářské, zodp. OVV 

- změna konání příštího KR z důvodu pracovního programu pana rektora a to na úterý 18.5. od 11,00 hod. 

 

 

15. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Konvalinka 

- avízo dnešního jednání s nám. Dolečkem ve věci NPO neurovědy 

- k finanční kompenzaci za sekvenování genomu 

- info ze zasedání tří panelů Primusu (podáno 47 přihlášek, nejvíce z lék. oblasti), avízo druhého kola ve 

dnech 26. - 27.5., následně budou předloženy výsledky na KR 

- přišlo vyjádření FSV k vnitřnímu hodnocení vědy na UK, příprava odpovědi 

 

docentka Lopatková 

- analýza Ph.D. studentů s překročenou maximální délkou studia 

 

prorektorka Wildová 

- spuštění pilotního výzkumu na kvalitu studijních programů se o týden odkládá z důvodu komplikací 

s dtb. SIS 

- info z dnešního jednání s ředitelem Českých center nad přípravou projektu „Evropa, evropanství“, bude 

předloženo po ujasnění všech podmínek na KR 
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- avízo vystoupení a prezentace paní prorektorky a Mgr. Tomáška na akci určené pro slovenské VŠ na 

téma mezinárodního hodnocení EUA, vnitřní akreditace, přihlášeno cca 600 účastníků 

- avízo přípravy v příštím týdnu nad článkem pro publikaci EUA Inovace ve vzdělávání na VŠ k výročí 

založení organizace 

 

prorektorka Rovná 

- avízo 20. výročí založení EUA, příprava video-medailonku 

- info z online účasti ve Štrasburku v rámci „Den Evropy“ dne 9.5. za účasti vystoupení prezidenta 

Macrona, a předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové  

- oslavy 30. výročí založení CEFRES dne 27.- 28.5, původně plánováno v AV ČR, z důvodu covidu prosba 

o zapůjčení prostor v Karolinu v pátek 28.5. 

- příprava prezenčního setkání rektorů Governing Board 4EU+ 29. - 30.6. v Praze 

- příprava meetingu v září 24.- 25.9. v Praze; 24. 9. za účasti všech asociací a jejich představitelů: EUA, 

Coimbra Group, LERU, UNICA, Europaeum a 25. 9. setkání rektorů LERU a LERU CE7 

 

prorektor Škrha 

- avízo odhalení busty věnované peruánským velvyslanectvím dne 24.5. od 13,00 hod., po té začne KR 

 

kancléř Prášil 

- nutnost do konce roku 2021 jmenovat pověřence pro kyberbezpečnost na UK  

- dne 7.5. skončila lhůta pro podání připomínek k Principům 2022, nyní probíhá jejich vypořádání, bude 

předložen materiál na KR dne 18.5. 

 

profesor Zahálka 

- info o proběhlé koordinační schůzce ke sportovním stipendiím 

 

Mgr. Zima 

- k jednorázovým kompenzacím za testování studentů, platby MŠMT bude vyplácet až následně, hledají 

se partneři na zajištění testování v budoucnosti (EUC, Spadia, VFN) 

- testování zaměstnanců představuje cca 25% ze všech provedených testů a zde finanční kompenzace UK 

nedostává  

 

MUDr. Fontana 

- info o proběhlém kulatém stolu EIZ v minulém týdnu, na podzim bude předložen návrh na nákup databází 

pro UK 

 

prorektor Gerloch 

- info o jmenování nových profesorů prezidentem Zemanem dne 8.5., za UK bylo jmenováno 19 profesorů, 

probíhá komunikace organizačního odboru a MŠMT nad zvolením termínu pro předání dekretů 

- avízo předávání profesorských dekretů (z prosincového jmenování) za účasti ministra Plagy dne 23.6. od 

11,00 hod. 

- návrh termínů konání VR UK v ak. roce 2021/2022, bude projednáno na KR dne 18.5. a následně na 

RKR 

 

prorektor Hála 

- info o schválení výročních zpráv v rámci dvou monitorovacích výborů (OP VVV – OP JAK, Praha Pól 

růstu) 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektora se koná v úterý 18. května 2021 v 11,00 hod. HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina 

a on-line přes MS TEAMS  


