
 
Zápis ze 4. zasedání kolegia rektora dne 22. října 2012 

 
 
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, DrSc. – 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 
 

Omluven:  Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 
 
   
1. Akce v historické budově 
 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2.  Institucionální rozvojový plán Univerzity Karlo vy pro rok 2013 - příloha ADZ UK 2013 
   (prorektor Štech) 
 

Závěr:  Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o Institucionálním rozvojovém plánu UK pro 
rok 2013, jako příloze ADZ UK 2013 a doporučuje po zapracování připomínek (do 24. – 25.10) 
jeho předložení na MŠMT ČR. 

 
3.  Změna Opatření rektora č. 28/2007 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení 

a řízení pro jmenování profesorem 
  (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: Kolegium rektora po zapracování připomínek doporučuje vydání změny opatření rektora 
č.28/2007. 

 
4.  Změna opatření rektora č. 36/2007 - Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze 
 (prorektor Volf) 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje, aby po zaslání připomínek a návrhů (termín 5. 11. 2012) a po 

jejich zapracování, byl materiál znovu předložen k projednání na kolegium rektora.  
 
5.  Analýza habilitačního a jmenovacího řízení na UK v období 2007 – 2011 
 (prorektor Jakubec) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí jako úvodní podklad s tím, že jeho další 

zpracování proběhne v koordinaci s p. prorektorem Štechem. 
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6.  Vyhodnocení využitelnosti státních maturit pro přijímací řízení na UK 
  (prorektor Prudký) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje materiál dopracovat dle vznesených připomínek a následně 
zaslat k vyjádření fakultám.  
   

7. Návrh na změnu klasifikační stupnice (ECTS grading) 
(prorektor Prudký) 
 
Závěr: Kolegium rektora na základě doporučení p. prorektora Prudkého nedoporučuje návrh 
přijmout, neboť pro navrhovanou změnu, jež by znamenala náročný zásah do pravidel a tradic 
klasifikačního systému, neshledává přesvědčivé důvody. 

  
8.  Návrh na udělení pamětních medailí Univerzity Karlovy 

(prorektor Jakubec) 
 
  Prof. Peter Demetze   FF  
   Prof. Ravinder Maini    1. LF 
 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a souhlasí s udělením 
stříbrné pamětní medaile UK prof. Mainimu. Ohledně prof. Demetzeho doporučuje kolegium 
vyžádat doplňující informace od fakulty. 

  
9.  Návrh Spisového řádu UK a Spisového a skartačního plánu UK 

(kancléř Jelínek) 
 
 Závěr: Kolegium rektora bere materiál s připomínkami na vědomí a doporučuje jej   
 předložit – s jednoměsíční lhůtou – k vyjádření fakultám a dalším součástem UK. 
 

10.  Podklady k modelu kariérního růstu na Univerzitě Karlově v Praze 
(prorektor Jakubec) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál s tím, že po zapracování připomínek a celkovém 
dopracování doporučuje jeho opětovné předložení.   
  

11.  Informace o zasedání Univerzitní komise týkající se podpory pobytů tzv. „post-doc“ 
(prorektor Škrha) 
 
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o zasedání Univerzitní komise týkající se 
poskytnutí příspěvku z programu na Podporu pobytů tzv. „post-doc“ mladým zahraničním 
výzkumníkům a rovněž vzalo na vědomí doporučení návrhů komise rektorovi. 

 
12.  Manuál jednotného užívání loga UK 

 (prorektor Šobr) 
 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje po dopracování materiál předložit na příští kolegium rektora 
a poté na zasedání Akademického senátu UK. 

  
13. Informace o přijetích uskutečněných v termínu od 27. 9. – 15. 10. 2012 

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 22. 10. 2012 
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(prorektor Škrha) 
  
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 

 
14.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
 Rektor Hampl 
 - příprava nové metodiky hodnocení vědy 
 - závěry z jednání Reprezentativní komise MŠMT 
 - katalog změn k novele vysokoškolského zákona předložený ministerstvem školství 
 - informace z říjnového zasedání Akademického senátu UK 
 
 Prorektor Volf 
 - změna koordinátorů u: PRVOUKu č. 46 (doc. Čepek) a u UNCE #42 (doc. Šulc) 
 
 Prorektor Prudký 
 - informace z konference Q-Ram dne 19. 10. 2012 
        
 
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 29. 10. 2012 ve 13 hodin. 
 
 
 
 
 


