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Zápis z 18. zasedání kolegia rektora dne 27. - 28. února 2017 - výjezdní zasedání 

 

Přítomni: 

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

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

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

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

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

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

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK  

 

Omluveni: 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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. Harmonogram akademického roku 2017/18 

          (prorektorka Králíčková) 

   

 Závěr:  Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí, doporučuje vydat OR s účinností od 1.3. 

 

4. Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19 

         (prorektorka Králíčková) 

        

 Závěr:  Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí, doporučuje vydat OR s účinností od 1.3. 

 

5. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách 

UK za akademický rok 2015/2016 

  (prorektorka Wildová) 

 

Závěr:  Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí, doporučuje informovat RKR a AS UK. Rektor 

UK se dále obrátí na fakulty a upozorní ty fakulty, které nemají vypracovány  předpis pro hodnocení, 

aby tak neprodleně učinily, např. formou opatření děkana. 

   

6. Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK 

(prorektor Konvalinka) 

         



 2 

 

Závěr:  Kolegium rektora schválilo předložený materiál a doporučuje vydat OR s účinností od 

1.3.2017. 

 

7. Návrh opatření rektora „Standardy studijních programů Univerzity Karlovy“ 

(prorektorka Wildová) 

 
Závěr:  KR schvaluje předložený materiál po zapracování připomínek a pověřuje paní prorektorku 

Wildovou,  aby předložila materiál Radě pro vnitřní hodnocení ke schválení a dále na jednání RKR 

dne 20.3. 

 

8. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2017 

(člen kolegia prof. Volf) 

 

Závěr:  Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje 

financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích a finančních 

limitech. 

 

9. Hodnocení vědy na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr:  Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí, doporučuje pro pracovní skupinu 

vytvořit soupis připomínek, který vyplynul z diskuze. Dále KR ukládá vypracovat bibliografické 

hodnocení fakult UK na základě pilotní studie na UK. Dále ukládá ověřit, jak RIV body vstupují do 

výpočtů pro VŠ např. RVO, faktor K. 

 

10. Poplatky spojené se studiem 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí informaci k poplatkům. Konstatuje, že 

postupuje v této záležitosti v souladu se zákonem. Doporučuje provést jen technické změny a dále 

ukládá materiál projednat v sociální komisi AS UK. 

 

11. Stipendijní řád 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr:  Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí informaci k stipendijnímu řádu, ukládá 

vypracovat přehled neúspěšnosti u doktorského prezenčního studia  v 1.-3.ročníku (resp. 3+1), zjistit 

možnosti hrazení z univerzitních či fakultních zdrojů, informaci po dopracování znovu předložit na 

jednání KR dne 20.3. a dále na AS dne 31.3. 

 

12. Stipendia – podpora ubytování 

(prorektorka Králíčková) 

 

Závěr:  Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí informaci, ukládá vypracovat aktualizovanou a 

dopracovanou verzi na základě připomínek  a předložit ji na KR 20.3. 

 

13. Oslavy spojené se 100. výročími roku 2018 „1918-2018 - Univerzita a republika“ 

(prorektor Kovář) 

 

Závěr:  Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí návrh projektu, doporučuje jej dopracovat na 

základě připomínek a aktualizovaný návrh předložit dne 20. 3. na jednání RKR i KR.   
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14. Sdělení rektora 

- investiční akce (sportovní centrum Hostivař) 

- výstava Člověk v náhradách, vernisáž 9.5. v 18 hod, NTM 

- Císařský sál, 3.5. v 9.30 hod, konference Sinologického centra, zástup pana rektora: pror. Kovář 

- k novele Zákona o podpoře výzkumu a vývoje 130/2002 Sb., novela byla schválena 

- koncert k uctění prof. J. Patočky, 9.3. od 19 hod, účast: pror. Gerloch 

- příprava egyptologické výstavy ve spolupráci s NM, příprava dopisu ministrovi kulturu Hermanovi 

- Nadace Christiana Dopplera, konference k tématice aplikovaného výzkumu v Česku a Rakousku, dne 

5.4 od 9 hod, zodpovídá: kancléř Prášil 

- revize a aktualizace OR dle výstupu z KR 20.2. do konce března 2017 

- návštěva generální ředitelky CERN paní Fabioly Gianotti dne 27. 3., v 10.30 h přijetí (pror. Škrha, pror. 

Hála), od 11 hod přednáška v Modré posluchárně, zodpovídá: pror. Hála 

- timing rekonstrukcí objektů Celetná 13 a Celetná 20 

- seminář UNICA za účasti čínských rektorů v Lisabonu ve dnech 4. - 6. 5. 2017, účast za UK: pror. 

Wildová 

- program PROGRES pro rok 2018, procentuální výši podílů na jednotlivých fakultách vyjasnit do 17. 3. 

2017, pro další období změnit Pravidla programu Progres a Principy rozpisu tak, aby fakulty mohly 

každoročně upravovat procentuální poměry dělení prog. Progres a zasílat je na RUK do stanoveného 

data. Schválení fakultními senáty zůstává zachováno. V Principech rozpisu bude v rámci úprav 

navrženo dopočítání bonifikací tak, že bonifikace nebudou vstupovat do výpočtu koheze, zodpovídá: 

kancléř Prášil, pror. Konvalinka 

- ortopedický kongres dne 18.5., TopHotel, účast: pror. Škrha 

- návrhy osob (max 4) pro platformu humanitních oborů v RVVI 

- jednání s RVŠ 

- jednání s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci objektu Rytířská 

- Mgr. Hülle, Prague Summer School, ošetřit používání znaku-loga UK 

- nominace na studentské členy do KR, připravit jmenovací dopis pana rektora pro Michala Zimu, 

s účinností od 1.3. 

- pověřovací dopis pana rektora  pro Mgr. Hurného, s účinností od 1.3., ve věci koordinace studentských 

činností 

- jednání KR dne 3.4. bude od 10 hod 

 

15. Sdělení členů kolegia  

 

kancléř Prášil 

- předpokládané zvýšení podmínek pro ochranu osobních údajů od 5/2018 

- konference SAFEA ve dnech 15.-16.4., účast: pror. Škrha, Mgr. O. Sláma (CPPT) 

- veletrh ABSOLVENT, předpokládaný termín:  28.11.2017 

 

prorektorka Rovná 

- zasedání pracovní skupiny Coimbra Groupe-mobilita 

- setkání CEFRES v Paříži dne 28.2. 

- příprava na oslavy LERU v Bruselu 

- jednání s náměstkem Staškem dne 9.3. 

 

prorektorka Wildová 

- scénář přípravy institucionální akreditace 

- příprava formulářů pro akreditaci SP (pokud fakulty nedosáhnou na tzv. Institucionální akreditaci) 

- dne 16.2. proběhlo jednání s fakultami za účasti SP a proděkanů pro studium 

 

prorektor Hála 

- výzva pro návrhy (přístroje 50 mil Kč) 

- žádost FSV o zapsání projektu na zateplení budovy Jinonice do investičního plánu 
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člen kolegia rektora prof. Volf 

- probíhá hodnocení GA UK 

 

členka kolegia rektora  Dr. Němcová Tejkalová 

- jednání ve věci vstupu do Karolina, bezbariérový vstup 

- jednání s kontaktními osobami pro studenty se speciálními potřebami, centralizované aktivity 

 

prorektorka Králíčková 

- podpora cizojazyčných SP na fakultách, příprava propagačních tiskovin  

- dotazy ze strany fakult ve věci americká institucionální akreditace 

 

prorektor Konvalinka 

- výstupy z jednání RVVI 

- služební cesta do Izraele 

 

prorektor Royt  

- nový repozitář dspace.cuni.cz pro vkládání habilitačních prací 

 

kvestorka Oliveriusová 

- jednání s katastrem ve věci vlastnictví Celetná 13 

 

 prof.Lášek 

 - zasedání mezinárodního výboru konference REFORMACE v Budapešti dne 24.6. 

 

 

 

 

      Zapsal: Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK 

      Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se koná ve dnech  6. března 2017 ve 13,00 ve Vlasteneckém sále Karolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


