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Zápis z 30. zasedání kolegia rektora dne 23. července 2018 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – 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 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

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

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

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

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 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. Návrhy na Ceny Arnošta z Pardubic 2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. KR rozhodlo o udělení ceny  

v Kategorii vynikající vyučující UK panu Prof. MUDr. Michalu Andělovi, DrSc. z 3. LF UK a v Kategorii 

vynikající počin o udělení ceny Katedře didaktiky fyziky za aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj 
fyzikálního vzdělávání na školách, MFF UK. Ceny budou předány dne 17. 11. 2018. 

 

4. Zavedení systému pro prevenci plagiátorství a podpory zpětné vazby Turnitin na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí, doporučuje v průběhu srpna doplnit materiál  

o stanovisko právního odboru a dopracovat kroky ohledně GDPR, ukládá předložit návrh OR  

s implementací Turnitinu na KR v termínu září-říjen 2018 s účinností od 1.1.2019. 

 

5. Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy  

(prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a doporučuje k vydání Opatření rektora 

s účinností od 1.8.2018. 
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6. Informace o stavu realizace projektů Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě 

Karlově - VRR/MRR 

(prorektor Hála) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů Podpora 

rozvoje studijního prostředí na UK – VRR/MRR. Ukládá předložit další info na KR dne 27.8. 

 

7. Strategie IT_07_18 

(rektor Zima) 

 
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál. 

 

8. Průběh implementace zásad a pravidel ochrany osobních údajů a návrh dalšího postupu 

(rektor Zima) 

 

Závěr: KR bere předkládaný materiál na vědomí a doporučuje postupnou realizaci navržených kroků. 

Dále doporučuje dopracovat konkrétní seznam činností zahrnujících využití osobních údajů 

nepodložených oprávněným zájmem, ale nezbytných pro prezentaci a propagaci univerzity, u kterých 

je nutný vyžádat souhlas studentů. 

 

 

9. Sdělení rektora 

- k  studijnímu programu fyzioterapie 3. LF v Karlových Varech 

- k  stanovisku ÚHOS v kauze Mephared II. 

- urychleně zpracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě týkající se objektu v ulici M.D. Rettigové, 

zodp. právní odbor a Ing. Kurzová 

- KR doporučuje používat český akronym GA UK i na anglických webových stránkách UK 

- info o stříbrné medaili, kterou získal smíšený tým UK (Lucie Kohutová 1. LF a Erik Klemš PF) na 

bridžovém juniorském evropském šampionátu  

- k postavení UK v rámci Global Ranking of Academic Subjects (součást ARWU), 29 oborů mezi 

nejlepšími - meziroční zlepšení o 9 oborů, stanovisko UK ohledně multirankingů nezměněno 

- vyjádření Předsednictva ČKR ke kauze plagiátorství 

- odeslán návrh do PSP ČR na úpravu legislativy týkající se GDPR 

- k omezené funkčnosti systému Theses 

- ke Kampusu Albertov 

- k studentu Bc. Karlu Světničkovi 

- dopracovat revizi a vyřadit neúčinná Opatření kvestorky, zodp. p. kancléř 

- k nominaci do hodnocení výzkumných organizací (CESNET, Technologické centrum AV ČR) 

- návrhy členů do Vědecké rady GA ČR, předložit p. rektorovi do 24.7., zodp. pror. Konvalinka 

- k počtu přijatých a zapsaných studentů na fakultách k 16.7. (stav dle SIS a fakultních údajů), nová 

žádost o informaci o aktuálních počtech bude na fakulty rozeslána v průběhu září, zodp. pror. 

Králíčková 

- pozvání na oslavu k 210. výročí založení Univerzity v Bělehradě ve dnech 12. - 13. 9. 2018, zástup za 

p. rektora pror. Wildová 

- avízo mezinárodní konference na téma spolupráce sportovních organizací a univerzit ve dnech 22. – 

24. 9. 2018, zahájení 23. 9. 2018 v 9,00 hod., zástup za p. rektora pror. Wildová 

- avízo 3. výroční konference Česko-čínského centra UK dne 25.9. a účast na číši vína dne 24.9. od 

17,00 hod., zástup za p. rektora pror. Wildová 

- oslava 130 let od založení Univerzity St. Kliment Ohridski v Sofii dne 8. 12. 2018, zástup za p. rektora 

pror. Škrha 

- změna času konání KR dne 3.9. a to v 10,00 hod., z důvodu inaugurace nového děkana LF HK 

v odpoledních hodinách v Hradci Králové 
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10. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Wildová 

- info ze zahájení 1. LŠ čínských studentů organizované Centrem pro bezpečnostní politiku 

- k přípravě společného koncertu UK a fakulty PedF a FF v Rudolfínu v rámci Palachova týdne, termín: 

leden 2019 

- info o tom, že Senát schválil poslaneckou novelu dávající oprávnění VŠ k zajišťování některých 

nynějších studijních programů s prodloužením zhruba o pět let - příprava dopisu na fakulty s původním 

stanoviskem UK k implementaci IA a požadavkem na dodržení původního harmonogramu 

nastaveného do roku 2021 

 

prorektor Škrha 

- avízo návštěvy indického prezidenta na UK dne sobota 8.9. od 9,30-10,30 za účasti p. rektora, pror. 

Wildové, pror. Royta 

- k možným termínů návštěvy z The Tokyo Fondation na UK 

 

prorektor Hála 

- odejde dopis prorektora na fakulty a součásti s urgencí na včasné plnění průběžného milníku týkající 

se ostatních projektů OP VVV (ESF a HR Awards) 

- bude připravena informace o stavu čerpání ostatních projektů OP VVV na KR dne 3.9. 

 

prorektorka Králíčková 

- info ze schůzky na MFF k připravované letní Ph.D. škole, další design následných běhů bude upřesněn 

- podnět od p. prorektora prof. Ing. J. Hnilici z VŠE týkající se výměny studentů v rámci veřejných VŠ. 

Závěr: KR souhlasí a je otevřeno pohybu studentů v tomto prostoru, za předpokladu, že budou známy 

konkrétní návrhy této spolupráce 

 

prorektor Konvalinka 

- p. prorektor předložil Bibliometrickou zprávu pro Hodnocení výzkumných organizací M17 za léta 

2012-2016 s komentářem k výsledkům UK 

 

prorektor Royt 

- členové KR obdrží v nejbližších dnech e-mailem návrh pamětní desky J. Palacha, která bude 

instalována v Karolinu v místě, kde byla v lednu 1969 vystavena rakev s ostatky J. Palacha 

 

 

 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v pondělí 27. srpna 2018 v 9,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina a 

následně bude KR pokračovat výjezdním zasedáním na Zámku Maleč. 
 


