
     Zápis z 22. zasedání kolegia rektora dne 17. června 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, DrSc. – 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.  Vědeckopedagogické tituly 
  (Prorektor Jakubec) 
 
  Návrh na jmenování profesorem: 
   
  Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.   1. LF 
  Doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.    PřF 
  Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.    FF 
   
    Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na 
    jmenování profesorem. 
 
  Návrhy na jmenování docentem: 

 
MUDr. Eva Honsová, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.     2. LF 
MUDr. Jana Prausová, Ph.D.    2. LF 

      MUDr. Jan Polák, Ph.D.     3. LF 
RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.    MFF 

  RNDr. Ivo Křivka, CSc.     MFF 
RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.   PřF 
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.    PřF 
JUDr. Helena Prášková, CSc.    PF     

 
Závěr: Kolegium rektora  návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo, vyjma návrhu 
MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D. – bude požádána prof. Illnerová o analýzu disertace a návrhu MUDr. 
Jany Prausové, Ph.D., kde doporučuje předložení na VR UK (publikační činnost). 
 
 
 

3. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace studijních programů 
 (Prorektor Jakubec) 
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 1) ETF – prodloužení akreditace na dostudování doktorského studijního programu Teologie se 

studijními obory Biblická teologie, Historická teologie a teologie Náboženství, Systematická a 
praktická teologie (P/K/3)  

 
 2)  3. LF – prodloužení akreditace na dostudování doktorských studijních programů Biologie a  

 patologie buňky, Experimentální chirurgie, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a 
patofyziologie člověka, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Neurovědy, 
Preventivní medicína (P/K/3)  

 
 3) LFPl – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Zobrazovací metody v lékařství  
  (P/K/ČJ/AJ – bez studijního oboru)   
 
 4)   FaF – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Farmacie se studijním oborem   

      Farmaceutická technologie (P/K/4/ČJ/AJ) 
 
5) FF – prodloužení akreditace na dostudování doktorského studijního programu Filologie se  

      studijním oborem Germánské jazyky a literatura  
 
 6) FF – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Filologie o studijní obor Germánské    
          jazyky (P/K/3)  
 
 7) FF – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Filologie o studijní obor Germánské 

literatury (P/K/3) 
 
 Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti postoupit MŠMT.    
 
 
4. Návrh žádosti o rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů 

 (Prorektor Prudký) 
 
 1) 1. LF – prodloužení akreditace na dostudování navazujícího magisterského studijního programu 

Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Intenzivní péče (P/2) 
 
 2) FF – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu 

Filologie se studijním oborem Fonetika (Bc/P/3+ NMgr/P/2/PhDr – dvouoborové studium) 
 
 3) FF – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie se studijním oborem 

Sinologie (P/3 – dvouoborové studium) 
 
 4) FF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy o 

studijní obor Egyptologie (P/2/PhDr – dvouoborové Studium) 
 
 5)  FF – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví 

se studijním oborem Informační studia a knihovnictví se studijním oborem Informační studia a 
knihovnictví (P/K/3/ jednooborové studium 

 
 6) PedF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední 

školy, studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední 
školy – hra na nástroj (P/2/PhDr – dvouoborové) o specializaci hra na violoncello 
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 7)  FTVS – prodloužení akreditace na dostudování navazujícího magisterského studijního programu 
Tělesná výchova a sport se studijním oborem Tělesná výchova a sport osob se specifickými 
potřebami (P/K/PhDr – jednooborové studium) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti postoupit MŠMT. 

 
5.  Sdělení rektora 

 
- výstupy z jednání RVVI 
- informace z jednání s ministrem školství 

 
 6.  Sdělení členů kolegia rektora 
 
kancléř Jelínek 
 

- příprava zákona o univerzitních nemocnicích 
- novela zákona o vysokých školách 

 
Prorektor Štech 
 
 - informoval o přípravě podkladového materiálu Strategický plán VŠ do projektu KREDO.  
 
Prorektor Tichý 
 

- informoval o došlých navrzích fakult na účast v operačním programu VaVpI PO4 ve struktuře 
stanovené MŠMT 

 
 Závěr: Kolegium rektora  KR doporučuje urychlené doplnění a dopracování návrhů. 
 
 
 Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 24. června 2013 ve 13 hodin. 
 
 


