
Zápis ze 7. zasedání kolegia rektora dne 9. prosince 2013 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Doc. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., MBA – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 
 Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

    
1. Akce v historické budově 

 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2. Návrh na změnu Opatření rektora č. 8/2007, 28/2007 a 17/2012 
 (prorektor Jakubec) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje - po zapracování připomínek - předložit tabulkovou část 
společně s částí o H-indexech na VR UK. Problematika H-indexů bude ještě projednána  s děkany 
přírodovědných a lékařských fakult. 

   
3. Návrh na změnu Opatření rektora č. 10/2003 

Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním 
programu 
(prorektor Jakubec) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál po zapracování připomínek znovu předložit k 
projednání. 

 
4. Výhled předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních oborů na 

fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro r. 2014 
 (prorektor Prudký, prorektor Jakubec) 

 
Závěr: Kolegium rektora  bere na vědomí předložený soupis žádostí o akreditaci nových studijních 
programů a studijních oborů, jejichž předkládání je plánováno na rok 2014, a s dílčími úpravami jej 
postupuje k projednání na poradu děkanů s tím, že u některých studijních programů vyjádřilo KR 
pochybnosti. 

 
5. Návrh komise pro udělení Bolzanovy ceny na ocenění studentských prací v roce 2012/2013   

(20. ročník soutěže) 
 (prorektor Prudký) 
 
 Kategorie přírodovědná 
 Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.: 
 „Taxonomy, ecology and biogeography of aquatic and limno-terrestrial diatoms (Bacillariophyta) 
  in the Maritime Antarctic Region“ 
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 Obor: Ekologie  (PřF) 
 
 Kategorie lékařská 
 PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.: 
 „Functional-imaging and electrophysiological correlates of obsessive-compulsive disorder and their  
 potential use in neurofeedback intervention“ 
 Obor: Neurovědy  (3. LF) 
 
 Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů 
 PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D. 
 „O slovosledu z komunikačního pohledu“ 
 Obor: Filologie, český jazyk  (FF) 
  

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh komise se souhlasem na vědomí. Předání diplomů 
a udělení Bolzanovy ceny navrženým kandidátkám, včetně jednotné finanční odměny Kč 40.000,- , 
proběhne na VR UK dne 19.12.2013. 

  
6. Hodnocení výuky studenty UK v Praze v bakalářském a magisterském studiu 

 
Návrh novely vnitřního předpisu Univerzity Karlovy v Praze 
Řád hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze 
(prorektor  Prudký) 
 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál s úpravami znovu předložit .  
 
 Metodický rámec hodnocení výuky studenty UK v Praze v bakalářském a magisterském studiu 
 (prorektor Prudký) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí a postupuje jej k dalšímu řízení. 
   
7. Změna koordinátorů Programů rozvoje vědních oblastí na UK P01 Teologie jako způsob 

interpretace dějin a kultury a P11 Český národní korpus 
(prorektor Volf) 

 
Závěr: 

             1)  Kolegium rektora projednalo změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na UK  
PO1 Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury a doporučuje předložit návrh VR UK: 
Prof. ThDr. Pavla Filipiho nahradí ve funkci koordinátora Doc. ThDr. Martin Prudký 
s účinností od 1.2.2014. 

2) Kolegium rektora projednalo změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na UK 
 P11 Český národní korpus a doporučuje předložit návrh VR UK:  Prof. PhDr. Františka 
Čermáka nahradí ve funkci koordinátora Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. s účinností od 
1.2.2014. 

 
8. Vlastní hodnotící zpráva Univerzity Karlovy za léta 2004 - 2012 
 (prorektor Štech)  

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje po zapracování připomínek předložit na KR dne 16. 12. 2013 
upravenou a souhrnnou verzi tak, aby bylo po dalším projednání možno materiál dne 18.12. 2013 
rozeslat děkanům fakult, na AS UK a na VR UK. 

 
9. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 20. 11. – 4. 12. 2013 
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Informace o přijetích plánovaných v termínu od 9. 12. 2013  
 (prorektor Škrha) 
  

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 

10. Sdělení rektora 
 
 - informace k výhledu rozpočtu na r. 2014 
 
  
11. Sělení členů kolegia rektora 
  
 prorektor Škrha 

- informace a výstupy ze služebních cest (Hamburk, Německo a Melbourne, Austrálie)  
 
 prorektor Tichý 

- informace k projektům VaVPI   
 
 prorektor Volf 

- informace k výzvě v souvislosti s posílením výzkumných kapacit 
 
   
 
 
 Zapsala: Monika Samcová 
 
 Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 16. prosince 2013 ve 13 hodin. 


