
                                   Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 10. listopadu 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, DrSc. – prorektor UK 

 MUDr. Josef Fontana – 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 

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  hostujícím profesorem  

      (prorektor Gerloch) 

 

  Prof. Rudolf Beran     MFF 

  Ass. Prof. Walter Binder, Ph.D.    MFF 

  Prof. Eva Bjorn VedelJensen, D.Sc.   MFF 

  Prof. Andrea Cianchi     MFF 

  Prof. Pavol Hell, Ph.D.     MFF 

  Prof. Dr. Willy Jager, Dr.h.c., mult.   MFF 

  Ass. Prof. Patrice Ossona de Mendes, Ph.D.  MFF 

  Prof. Petr Pančoška, Ph.D.    MFF 

  Prof. Vojtěch Rodl, CSc.     MFF 

  Ass. Prof. Nicos Marantzidis    FSV 

 

 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím 

profesorem. 
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4.   Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 
 (prorektor Gerloch) 

  

 Sociální a kulturní antropologie    FHS 

 

Závěr: Kolegium  rektora  projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě návrh na akreditaci 

oboru habilitačního a jmenovacího řízení s tím, že je nutné, aby fakulta ověřila a vysvětlila počty 

absolventů příslušného doktorského studijního programu. 

  

 

5.   Návrh žádosti o rozšíření akreditace FaF UK a FF UK 

  (prorektor Štech) 

 

  FaF – rozšíření akreditace magisterského studijního programu Pharmacy se studijním oborem 

  Pharmacy (P/5/PharmDr./AJ) na dislokované pracoviště MBS College of Crete, Kréta, Řecko 

 

  FF -  rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní 

  obor Tibetanistika (P/2/Čj, Aj – jednooborové a dvouoborové studium) 

 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo a doporučilo  žádosti postoupit  MŠMT, v případě návrhu FF 

pověření, že splňuje akreditační standardy a po jeho projednání panem rektorem s pí děkankou  FF. 

 

  

6.   Analýza horizontální prostupnosti studia na Univerzitě Karlově v Praze 

      (prorektor Štech) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí s tím, že je třeba 

- uskutečnit jednání s představiteli fakult o možnostech využívání volných kapacit napříč 

univerzitou, poté informovat kolegium rektora 

- upozornit fakulty na vhodnost důsledného využívání prerekvizit u klíčových předmětů 

- upozornit fakulty na penzum 5-10 procent volitelných předmětů ve studijních plánech a na hranici 

15% při započítávání kreditů z těchto předmětů při ročních kontrolách studia 

- navrhnout modelové řešení finanční kompenzace (pokud půjde o transfer vyšší než 100 osob) 

- do konce roku vypracovat metodiku pro fakulty a informaci pro studenty 

 

7. Elektronizace zápisů o státní závěrečné zkoušce na UK 

 (prorektor Štech) 

 

Závěr: Kolegium rektora  vzalo informaci na vědomí a ukládá neprodleně zahájit přípravu postupné 

elektronizace SZZK na všech fakultách s tím, že na jaře  (cca březen 2015) bude svolána schůzka za 

účasti fakult a ÚVT a poté vypracován harmonogram. Předpokladem je, že plně elektronický systém 

pro SZZK bude na celé UK v provozu od AR 2017/18. 

 

8. Změna koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) P10 

 Lingvistika a Změna názvu P08 Orientalistika a afrikanistika 

 (prorektor Royt) 

 

 Závěr:   

 1)  Kolegium rektora projednalo návrh na změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí 

      na UK P10 Lingvistika a doporučuje předložit tento návrh Vědecké radě UK. 

 2)  Kolegium rektora projednalo změnu názvu Programu rozvoje vědních oblastí na UK P08 
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      z „Orientalistika a afrikanistika“ na přesnější název „Orientalistika“ a doporučuje předložit 

      tento návrh Vědecké radě UK. 

 

9.   Hodnocení projektů GA UK v roce 2014 

 (prof. Volf) 

 

 Závěr: Materiál byl projednán dne 10.11. 2014 na rozšířeném kolegiu rektora.  

 

10.  Revize knihovního řádu 

  (prorektor Royt) 

 

Závěr: Kolegium rektora  doporučuje dopracování materiálu a jeho předložení na poslední prosincové 

nebo první lednové zasedání kolegia rektora.  

 

11.  Informace o zasedání Univerzitní komise za účelem předložení návrhů rektorovi UK  

   o poskytnutí příspěvku z programu na Podporu pobytů tzv. „post-doc“ mladým 

   zahraničním výzkumníkům. 

   (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci o zasedání Univerzitní komise a doporučení jejich návrhů 

rektorovi UK na vědomí, souhlasí s pokytnutím příspěvků. 

 

12.  Nová platforma CEFRES 

  (prorektorka Rovná) 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  projednalo a schvaluje předložený materiál, ukládá vypracovat přehled 

možné spolupráce s CEFRES a propagovat jej napříč fakultami. Kolegium rektora dále navrhuje za 

členky  Vědecké rady CEFRESu: pror. Prof. L. Rovnou a děkanku doc.  M. Friedovou. 

 

13.  Akce pro absolventy 

      (prorektorka Rovná) 

 

      Závěr: Kolegium rektora  schvaluje – po zapracování připomínek - navrhované akce a termíny akcí. 

 

14.  Informační prospekt k oslavám 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. 

  (prorektor Royt, prorektor Kovář) 

 

  Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace. 

 

15.  Návrh dohody mezi UK a odborovými organizacemi o pravidlech jiného postupu při 

  uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou 

  (kancléř Jelínek) 

 

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh dohody UK s výbory ZO VOS na UK zastoupené 

Koordinační odborovou radou VOS UK a dalšími výbory ZO OSZSP na UK se souhlasem na vědomí 

a doporučuje – po vyjádření VOS UK - návrh zaslat k vyjádření děkanům fakult. 

 

16.  Sdělení rektora 

  

- žádost o předložení stipendijních fondů v tabulkách a číslech na KR 19.11. 2014, materiál    

předložit i pro jednání AS UK 

- informace o žádosti prof. Hampla o uvolnění z funkce člen  kolegia rektora, poděkování za 



 4 

spolupráci 

- informace o jmenování nového vedoucího studijního odboru UK Mgr. Víta Engelthalera 

- žádost o přípravu dopisu děkanům v souvislosti s cizojazyčnými programy, zodpovídá: pror. 

Králíčková 

- problematika excelentních výsledků v mezinárodním kontextu 

- informace k podpisu memoranda 11.11. 2014 o výstavbě sportovního centra FTVS 

- informace k jednání s Three brothers s.r.o, oslavy narození Karla IV. 

- diskuze k rozsudku Nejvyššího správního soudu (zveřejňování informací) 

- informace k stanovisku ÚOOÚ ve věci pořizování záběrů ve Velké aule Karolina,  neprodleně   

informovat fakulty  

- informace k BIOCEVU 

- informace k nabídce nakladatelství Karolinum – e books 

- informace k probíhající revizi vnitřních předpisů 

- informace k umístění UK v novém ratingu Best Global Universities Rankings 

- informace k očekávaným akcím - čestný doktorát na MU, Brno, 26.11. v 11. 00 hod, účast:  pror. 

Kovář 

- informace k hodnocení vědy 

- tematika trestněprávní odpovědnosti právnických osob ve vztahu k UK, spolupráce s PF UK  

- informace k mezinárodní radě UK, příprava jmenovacích diplomů, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- jednání k Dlouhodobému záměru MŠMT, 24.11., účast kancléř Jelínek 

- informace k IPN Metodice 

- informace k schůzce vědní politika 

- informace k průběhu listopadových oslav 

- informace z jednání ve věci sponzoringu UK 

- informace k nutnosti aktualizovat právní vady, předložit na KR dne 26.11., zodpovídá: ing. 

Oliveriusová 

- jednání s Mc Gill University, 2.12. ve 14.00 hod, účast: rektor Zima, pror. Škrha 

- informace k udílení cen ministra školství studentům dne 18.11., účast: rektor Zima, zodpovídá: 

pror. Štech 

- informace k exceletním výsledkům, příprava dopisu děkanům, zodpovídá: pror. Konvalinka 

- informace k smluvnímu výzkumu, připravit dopis na fakulty, zodpovídá: pror. Royt, pror. 

Konvalinka, MUDr. Prášil 

- zajištění zázemí pro děkanky a děkany v Karolinu dne 17.11., 17-19 hod, zodpovídá: Ing. 

Oliveriusová 

 

   

17.  Sdělení členů kolegia rektora 

 

  kancléř Jelínek 

- problematika rozšíření sociálního fondu (tzv. školkovné) 

- informace z 1. jednání o dlouhodobém záměru MŠMT 

  

 prorektorka Rovná 

- informace z workshopu Coimbra Group v Benátkách  29. – 30.10. 2014 

- informace ze setkání v Oxfordu za účasti prof. Halíka 

 

 prorektor Gerloch 

- návrh programu VR UK dne 27.11. 

- informace z udělení medailí prof. Randy 

 

       prorektor Škrha 

- informace z mise do Indie 26.10. – 5.11. 2014, prohlídka 11 univerzit v 6 městech 

mailto:studijni@ruk.cuni.cz
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 prorektor Hála 

- konference VERA 

 

 kvestorka Oliveriusová 

- informace z jednání s náměstkem Ziklem z MŠMT 

 

 prorektorka Králíčková 

- problematika konkurenceschopnosti a přehled zahraničních studentů, žádost od Svazu  

průmyslu a dopravy 

 

 prorektor Konvalinka 

- informace k zvolení vědecké rady GA ČR 

- informace k výsledkům 2. pilíře 

 

 prorektor Royt 

- informace k NAKI 

- informace k Muzeu UK 

- informace k DISCOVERY 

 

 prorektor Kovář 

- informace k nástěnnému kalendáři UK na rok 2015 

- informace k tištěné podobě časopisu FORUM 

 

 děkan Lášek 

- informace k prezentaci UK na veletrhu Gaudeamus, Brno 

 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 19. listopadu  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


