
Zápis z 23. zasedání kolegia rektora dne 9. června 2014 
 
 
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 
 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 
 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora 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 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Ing. Josef Kubíček – člen kolegia rektora UK 

 Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
   
1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 

 
 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
3. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem 
  (prorektor Gerloch) 
 
  Návrh na jmenování profesorem 
 
  Doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.   1. LF 
 
  Návrhy na jmenování docentem 
 
  MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.  3. LF 
  MUDr. Marie Hubálek Kalbačová, Ph.D.  LF PL 
  RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.   MFF 
  RNDr. Radomír Čabala, Dr.   PřF 
  Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.   PřF 
  PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.  FF 
  PhDr. Ota Konrád, Ph.D.    FSV 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na jmenování profesorem 
a projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem.  
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4.   Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa 
 (prorektor Gerloch) 
 
 prof. Yosef Gruenbaum, Ph.D.   1. LF 
 
 Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo návrh k projednání na Vědecké radě UK. 
 
5.   Návrh na jmenování emeritním profesorem 
  (prorektor Gerloch) 
 
  Prof. PhDr. Noemi Rejchrtová   ETF 
 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním 
profesorem. 

  
6.   Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace – FF UK a MFF UK 
      (prorektor Štech) 
 

a) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie se studijním 
oborem Nizozemský jazyk a literatura (P/3 – jednooborové a dvouoborové studium) 

b) FF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie 
o studijní obor Řecká antická filologie (P/2/PhDr. – dvouoborové studium) 

c) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Filologie se studijním 
oborem Turkologie (P/3 – dvouoborové studium) 

d) MFF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Informatika se studijním oborem Diskrétní modely a algoritmy (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

e) MFF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Informatika se studijním oborem Matematická lingvistika (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

f) MFF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu     
Informatika o studijní obor Počítačová grafika a vývoj počítačových her (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

g) MFF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Informatika 
o studijní obor Softwarové a datové inženýrství (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

h) MFF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Informatika se studijním oborem Softwarové systémy (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

i) MFF UK  - prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Informatika se studijním oborem Teoretická informatika (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

j) MFF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Informatika 
o studijní obor Umělá inteligence (P/2/RNDr/Čj/Aj) 

  
Závěr: Kolegium rektora  doporučuje žádosti postoupit k dalšímu řízení,  u bodu j) kolegium rektora 
doporučuje zvážit doplnění předmětů z psychologie do studijního plánu. 

 
7. Univerzitní výzkumná centra (UNCE) – hodnocení průběžných zpráv za období let 2012-2013, 

návrhy na způsob hodnocení činnosti univerzitních výzkumných center 
 (prorektor Konvalinka) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo předložit jeho část týkající se 
hodnocení průběžných zpráv k projednání Vědecké radě UK. Kolegium dále doporučilo zavést do 
praxe návrhy na budoucí způsob hodnocení činnosti univerzitních výzkumných center. Kolegium 
doporučuje předložit VR UK návrh, aby centrům, u kterých došlo k porušení Zásad UNCE, byl snížen 
rozpočet na následující rok o částku, která byla vyčerpána v rozporu s platnými pravidly. 
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8. Souhrn změn v administraci Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlov ě 
 (PRVOUK) 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora  vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje materiál zveřejnit na 
webu UK a informovat o něm fakulty UK. 

 
9. Plánování postupu fakult v souvislosti s očekávaným demografickým poklesem 
     (doktorské studium) 
     (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí s tím, že na zasedání kolegia dne 30.6. bude 
připraven přehled počtu uchazečů, přijatých a zapsaných za uplynulé období a dále bude připraven 
materiál s možnostmi řešení demografického poklesu, který bude dán k dispozici fakultám. 

 
10. Shrnutí poptávky po startovacích bytech ze strany jednotlivých fakult a návrh 
 dalšího postupu 
 (PhDr. Němcová Tejkalová) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje rozšířit počet 
startovacích bytů a jejich možností. Ukládá také připravit úpravu OR 31/2009. Dále doporučuje posílit 
kvalitní ubytování pro zahraniční vědecké a akademické pracovníky přijíždějící na UK.  

 
11. Koordinace akcí k oslavě 700. výročí narození císaře Karla IV. 
       (prorektor Royt) 
 
       Závěr: Kolegium rektora vzalo předložené informace na vědomí. 
  
 
12. Sdělení rektora 

- informace z jednání AS UK dne 6.6.2014 
- seminář Coimbra Group (Horizont 2015 -2020) ve dnech 30.-31.10. 2014, účast: pror. Rovná, 
- pror. Konvalinka 
- zpráva o 6. jednání RIS3 Koordinační rady, připomínky do 12.6. 2014 
- informace ze setkání s ministrem Chládkem dne 3.6. 2014 na FTVS, výstavba sportovně-   

výzkumného areálu FTVS UK ve Vokovicích 
- informace o projektu U-Multirank, byly osloveny fakulty, setkání 7.7. 2014 
- informace k nutnosti učinit kroky v záležitosti pozemku na Albertově 
- informace k Jednotnému vizuálnímu stylu UK 
- udílení vědeckých cen na francouzské ambasádě dne 19.6., účast: pror. Štech 
- jednání EUA 12. – 13.6. 2014 Research Policy,  Brusel, účast: prof. Hampl 
- avizo jednání univerzit v Evropském parlamentu ve dnech 13. – 14.11. 2014 
- pozvání do Říma 15.7. 2014, téma doktorandské vzdělávání, příprava Evropského projektu za 

účasti sedmi univerzit, zvažovaná účast: prof. Hampl 
- informace k hodnocení infrastruktur, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- informace k požadavku ČSSZ 
- informace k Mezinárodní ceně Karla IV. 
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13. Sdělení členů kolegia rektora 
 
       pror. Rovná 

- návrh na zřizovací listinu  Rady absolventů Univerzity Karlovy, materiál se zapracovanými 
připomínkami bude předložen na KR dne 16.6. 2014, členové kolegia rektora obdrží materiál 
elektronicky a následně mohou zasílat připomínky a návrhy k rukám pror. Rovné a 
Dr. Urychové, termín: do 11.6.2014 

 -    informace ke 100. výročí založení univerzity ve Frankfurtu 
 
       pror. Škrha 

- informace o výroční konferenci a vzdělávacím veletrhu EAIE 16.-19.9. v Praze 
- informace k večeru při příležitosti 75. výročí založení Spolku lékařů českých dne 24.11. 

v Lékařském domě, účast: pror. Konvalinka 
 

      pror. Gerloch 
- dotaz k možnosti elektronického hlasování komisí při habilitačním a jmenovacím řízení  
 

      pror. Hála 
- informace k Institucionálnímu plánu 2015, na jednání KR dne 16.6. bude předložen materiál 

s návrhem dalšího postupu 
 

      PhDr. Nigrin 
- poděkování za podporu činnosti Akademického senátu UK 

 
      MUDr. Fontana 

- dotaz k k Institucionálnímu plánu 2015 
 
      PhDr. Tejkalová Němcová 

- problematika bezbarierového přístupu do prostorů muzea UK 
- návrh na uspořádání veletrhu kurzů celoživotního vzdělávání, termín: sobota 11.10.2014 

 
      pror. Králíčková 
 -    informace z 1. zasedání Rady pro celoživotní vzdělávání 
 
      pror. Konvalinka 
 -    informace k HORIZONT 2020 

-    informace ke koncepci akce TÝDEN VĚDY, termín: listopad 2014, zapojení fakult 
 

      pror. Royt 
- dne 30.5. schválila RVVI  Metodiku hodnocení vědeckých výsledků  
- informace k restaurování Graduálu mistra Václava 

  
     pror. Kovář 

- proběhl 3. kulatý stůl UK - Amerika a Evropa - Pouta která spojují, další se koná dne 30.9.- 
Spisovatel a jeho duše (J. Škvorecký) 

- informace k plánovaným výstavám v Křížové chodbě 
- plánovaná pravidelná snídaně pana rektora se zástupci médií, termín: 17.6.2014 
- informace k připravované repezentativní publikaci Karel IV. 
- informace k připravovanému nástěnnému kalendáři UK pro rok 2015 
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    prof. Lášek 

- informace k připravovanému dokumentu České televize – Husovo výročí, příprava 
dokumentu s panem režisérem Pojmanem  

 
 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne 16. června  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


