Zápis z 29. zasedání kolegia rektora dne 24. května 2021 konaného hybridně
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
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
Omluveni:
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor 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 docentem:
MUDr. Petr F u l í n, Ph.D.
MUDr. Radek K a i s e r, Ph.D.
MUDr. Miroslav Š p a č e k, Ph.D.
PharmDr. Magdaléna Š u s t k o v á, CSc.
MUDr. Lucie Š r á m k o v á, Ph.D.
MUDr. Peter G i r m a n, Ph.D.
MUDr. Eva S t i c o v á, Ph.D.
MUDr. Igor S i r á k, Ph.D.
MUDr. Milan V o š m í k, Ph.D.
RNDr. Jakub H o f m a n, Ph.D.
Dott.ric. dott. Mag. Alessandro F a b b r i z i o (druhé kolegium) PřF
RNDr. Martin Ž o f k a, Ph.D.
Marek K a p i č k a, Ph.D.
PaedDr. Tomáš M a l ý, Ph.D.

1. LF
1. LF
1. LF
1. LF
2. LF
3. LF
3. LF
LF HK
LF HK
FaF
MFF
FSV
FTVS
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.
4.

Nominace na Dimitris N. Chorafas Prize 2021
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na cenu Dimitris N. Chorafas nominuje
Mgr. Lenku Quaiserovou, Ph.D. z 2. LF UK.

5.

Návrh rozdělení finančních částek na podporu uskutečňování mezinárodních studijních programů
ve spolupráci se zahraničními VŠ
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR souhlasí s návrhem a pověřuje odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací, aby v součinnosti
s ekonomickým odborem RUK zajistil vyplacení příslušných částek fakultám.

6.
-

7.

Sdělení rektora
pan předseda Senátu PČR dal záštitu na Zahradní slavnost UK ve Valdštejnské zahradě dne 21.6. od
18,00 hod.
implementace výstupů pro Krizový štáb dle nových nařízení vlády ve věci testování zaměstnanců, netýká
se již osob 22 dní po prvním očkování, 180 dní ochrana po covidu, zodp. p. kvestor
info z dnešního jednání s organizátory akce „Díky, že můžeme“ a 8. ročník Korzo Národní, podpora akce
50 tis. Kč, osvícení budov
přišla odpověď od nám. Dolečka z MŠMT týkající se doktorských studií, příprava dopisu děkanům
a předsedům oborových rad nad zkvalitněním procesu hodnocení doktorandů, zodp. doc. Lopatková
příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií z MŠMT byla rozeslána
materiál Strategický fond bude projednán na AS UK v červnu 2021
přislíbena účast prezidenta EUA prof. Murphy na Summitu v Praze dne 23.-26.9., příprava medaile, zodp.
pror. Rovná
info z dnešního monitorovacího výboru Kampus Albertov, financování menzy, příprava výběrového
řízení, zodp. p. kvestor
připravit návrh na mimořádné stipendium rektora pro studenty, kteří se podíleli jako koordinátoři,
dobrovolníci při pandemii covid-19, zodp. pror. Králíčková, Mgr. Zima
příprava dotazníku zjišťující spolupráci VŠ ČR s vysokými školami rozvojových zemí do 25.5. zaslat
ČKR, zodp. zahr. odbor
avízo přijetí Svjatlany Cichanouské s delegací v ČR na UK 8.6. od 17,00 hod, zástup za p. rektora pror.
Royt, účastní se rovněž pror. Konvalinka, pror. Rovná
Global University Leaders Council Hamburg 2021dne 3.6.2021, zodp. Dr. Shavit
avízo Advisory board - kickoff meeting 4EU+ dne 22.6.2021, zodp. pror. Rovná
avízo večeře s rektory a prorektory 4 EU + dne 29.6. od 19,00 hod., účast p. rektor, pror. Rovná, pror.
Wildová, pror. Králíčková, pror. Konvalinka
Sdělení členů kolegia

prorektor Konvalinka
- avízo zasedání Mezinárodní rady UK – IAB meeting se uskuteční online v pátek 4. 6. 2021 od 10-12,00
a odpolední část od 13-15,00 hod.
- avízo druhého kola projektů Primus dne 26.-27.5., kde bude stanoveno pořadí, následně bude připraven
materiál na KR
- Rada Biocev, příprava Partnerské smlouvy
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prorektorka Králíčková
- úprava OR Ceny rektora, změna finančního ocenění na 20tis. pro bakalářský stupeň a 40tis. magisterský
stupeň
prorektorka Wildová
- příprava dopisu týkající se hodnocení absolventů
prorektorka Rovná
- info ze "Synergy konference 4EU+” za účasti ostatních aliancí
- info ze zasedání Executive committee dne 20.5.
- avízo zahájení konference CEFRES na AV ČR na Národní třídě dne 27.5., účast pan rektor, pror. Rovná
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 27.5. v Malé aule, po ukončení rekonstrukce budovy RUK se plánuje, že se budoucí
VR v novém ak. roce budou konat v Modré posluchárně
Mgr. Hájek
- avízo připomenutí popravy 27 českých pánů dne 21.6. ve 12,00 hod či 17,00 hod., bude upřesněno,
- předávání Cen rektora dne 22.6. od 14,00 bude pořízen audio-video záznam z Velké auly, zajistí: RTL
FSV
- příprava TK ke Kampusu Albertov, termín bude zvolen
prorektor Hála
- avízo 8. jednání Pražské inovační rady dne 25.5.
profesor Volf
- příprava hodnotících zpráv z GAUK
- avízo materiálu na KR týkající se změn zásad GAUK
prorektor Royt
- ve dnech 26.-27.5. se koná v Karolinu on-line mezinárodní konference „Sv. Ludmila - ŽENY
V CHRISTIANIZACI STŘEDNÍ EVROPY“, 26.5. zahájení v 9,00 hod. za účasti pana rektora

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

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 31. května 2021 ve 13,00 hod. HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina
a on-line přes MS TEAMS
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