Zápis z 33. zasedání kolegia rektora dne 21. června 2021 konaného hybridně
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. 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
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka 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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka 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.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Návrh na udělení medaile:
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., PřF, návrh rektora na udělení historické pamětní medaile UK
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., 1.LF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., MFF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., PřF, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., rektor Univ Prešov., ext. člen VR UK, návrh rektora na udělení zlaté
pamětní medaile UK
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, HTF, návrh rektora na udělení historické pamětní medaile UK
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D., HTF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., LFHK, návrh rektora na udělení zlaté pamětní medaile UK
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., LF Plzeň, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., HTF, návrh rektora na udělení stříbrné pamětní medaile UK
Závěr: KR souhlasí s udělením medailí UK.
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4.

Nominace kandidátů na ocenění Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací pro rok 2021
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a na ocenění Národní ceny vlády Česká
hlava za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoj inovací pro rok 2021 nominuje:
prof. RNDr. Blanku Říhovou, DrsC. – 1. LF UK
prof. MUDr. Jana Starého, DrSc. – 2. LF UK
prof. PhDr. Annu Houskovou, CSc. – FF UK
A dále se připojuje k nominaci AV ČR s návrhem na udělení Národní ceny prof. RNDr. Janu
Konvalinkovi, CSc.

5.

Příkazní smlouva pro externí školitele a sjednocení agendy školitelů doktorských studijních
programů na Univerzitě Karlově
(docentka Lopatková)
Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a schválilo využití návrhu příkazní smlouvy, ukládá
připravit novelu OR v létě 2021 s účinností od nového ak. roku.

6.

Zpráva o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2020
a shrnutí podpory koordinačních rad
(členka KR doc. Lopatková)
Závěr: Kolegium rektora vzalo zprávu na vědomí.

7.

Návrh prezentace studijní nabídky UK pro uchazeče o studium v rámci ČR v roce 2021/2022
(členka KR Dr. Shavit)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh prezentace studijní nabídky pro uchazeče o studium v rámci ČR
v upravené variantě č. 2.

8.

Zapojení Univerzity Karlovy do THE Impact Rankings 2022
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zapojením Univerzity Karlovy do žebříčku THE Impact Rankings
2022 v navržené podobě.

9.

Strategické priority UK pro operační program J. Á. Komenský a související dotační zdroje na léta
2022 – 2026 (resp. 2028) – 2. verze
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí beze změn s navrženým základem strategických priorit UK pro operační
program J. Á. Komenský (OP JAK) a související dotační zdroje a s realizací dalších kroků.

10. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a s dějinami České republiky
o očekávané události na ROK 2022
(prorektor Bárta)
Závěr: KR se seznámilo s daným materiálem, doporučuje ho dopracovat a předložit na KR dne 2.8. 2021.
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11. Návrh rozdělení vráceného přeplatku na dani z příjmů PO
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh rozdělení vráceného přeplatku na dani z příjmů právnických
osob.
12. Sdělení rektora
-

-

MŠMT vyhlásilo výzvu k předložení návrhů na Cenu ministra MŠMT pro vynikající studenty
a absolventy a za mimořádné činy studentů pro rok 2021, termín pro podání návrhů 31.8.2021, zodp.
OSZS
obdrželi jsme z ČKR Plán realizace Strategického záměru pro oblast VŠ 2022, vyhlášení
Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2022, bylo přeposláno členům KR
info o vyjasnění společného postupu vedení univerzitních lig, ČAUS a UK, bude projednáno i na zasedání
UNIS dne 30.6., zodp. prof. Zahálka
diskuze k přípravě plánované konference k situaci v Bělorusku
info o udělení Ceny Marka Moravce Bydžovského z Florentina Univerzitě Karlově městem Nový
Bydžov dne 19.6., cenu převzal pan rektor
info z Milánské university vyjadřující zájem participovat na pilotním projektu „The Eastern Partnership
University Cluster“, zodp. pror. Rovná
ideový záměr na rozšíření tematického záběru akademického TT IDEA při CERGE-EI, příprava
odpovědi, zodp. pror. Konvalinka
aktualizace BCA, příprava materiálu na KR dne 28.6., zodp. pror. Konvalinka
info o zřízení pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV, zodp. pror. Konvalinka
avízo zasedání Advisory boardu 4UE+ dne 22.6., účast p. rektor, pror. Rovná
avízo zasedání Governing boardu 4EU+ 30.6.2021 9,00 - 12,00 hod., účast p. rektor, pror. Rovná
avízo zasedání Dozorčí rady CzBI dne 11.8. 13,00 - 16,00 hod., zástup za p.rektora pror. Konvalinka
avízo TK ke Kampusu Albertov dne 29.6. od 9,00 hod. za účasti premiéra ČR
avízo konání letošního vánočního koncertu UK se uskuteční dne 21.12.2021

13. Sdělení členů kolegia
prorektorka Wildová
- obdrželi jsme z MŠMT žádost na vyplnění dvou anket zjišťující zásadní dopady pandemie COVID-19 na
studenty a akademické pracovníky VŠ zejména z hlediska jejich studijních (resp. pracovních) a životních
podmínek, odkazy na oba dotazníky budou přeposlány na fakulty
- avízo 2. ročníku konference “DNY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 2021” pořádanou
MŠMT ve dnech 9. - 10.9. v NTK, účast za UK paní pror. Wildová
- probíhá příprava stanoviska k využití distančních prvků výuky během prezenční výuky v nadcházejícím
ak. roce, do konce června 2021 odejde info na fakulty
prorektorka Rovná
- info z proběhlého zasedání Coimbra Group dne 17. - 18.6., velké poděkování za průběh zasedání celému
zahraničnímu odboru, jmenovitě panu Mgr. Kozákovi, dále Odboru vnějších vztahů a IT odboru
- avízo zasedání Governing boardu 4EU+ dne 30.6., General Secretary paní Isabelle Kratz bude
představena na KR dne 28.6.
prorektor Gerloch
- avízo VR UK dne 24.6. od 13,00 v Malé aule Karolina
Mgr. Hájek
- příprava tiskové zprávy k tématu protivlivového manuálu (MV ČR), vydání dne 23.6.
- avízo položení věnce k uctění památky popravy M. Horákové dne 25.6. v 9,30 hod. v Karolinu
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Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc..
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 28. června 2021 ve 13,00 hod HYBRIDNĚ v Malé aule Karolina
a on-line přes MS TEAMS

4

