
    Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 17. prosince 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 
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. Martina Řezáčová, Ph.D.   LF HK 
  Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.    MFF 
  Doc. Mgr. Martin Putna, Dr.    FHS 
 
    Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na 
    jmenování profesorem. 
 
  Návrhy na jmenování docentem: 

 
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jan Martínek, Ph.D.    1. LF 
MUDr. Jiří Kettner, CSc.     LF HK 
MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.    LF HK 
MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.    LF PL 
RNDr. Robert Černý, Ph.D.    MFF 
PhDr, Adam Geršl, Ph.D.     FSV 
 
Závěr:  Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem vyjma návrhu 
MUDr. Kettnera (bude postoupen na VR UK z důvodů nižší pedagogické činnosti a nižší vědecké 
činnosti mezinárodního charakteru), u návrhu MUDr. Raiskupa  bude ověřen obsah habilitační práce 
vzhledem k tomu, že má shodný název s prací dizertační, návrh MUDr. Fikrleho bude postoupen na 
VR UK (z důvodů nižší vědecké činnosti), návrh RNDr. Černého bude znovu předložen na KR 
(kontrola počtu citací). 

 
3.  Návrh na jmenování emeritním profesorem 

(prorektor Jakubec) 
 
Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.              PF 
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  Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním 
  profesorem. 
    
4.  Návrh na jmenování hostujícím profesorem UK 

(prorektor Jakubec) 
             
prof. Endre Süli      MFF 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jmenovat prof. E.Süliho 
hostujícím profesorem Univerzity Karlovy v Praze.  

  
5.  Hostující profesoři na Univerzitě Karlov ě v Praze 
  (prorektor Škrha)  
 
  Závěr: Kolegium rektora doporučuje analýzu postavení hostujících profesorů a materiál poté znovu  
 předložit do KR. 
 
6.  Návrh žádosti o rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů 
  (prorektor Prudký) 

 
1)  FF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o 

studijní obor Arabistika (P/2/PhDr/jednooborové a dvouoborové studium 
2)  FF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o 

studijní obor Finská filologie (P/2/dvouoborové studium) 
3)  FF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie 

se studijním oborem Jihovýchodoevropská studia (P/2/PhDr/jednooborové studium) a 
rozšíření akreditace studijího oboru o dvouoborvé studium  (P/2/PhDr) 

4)  FF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie 
se studijním oborem Východoevropská studia (P/2/PhDr/jednooborové a dvouoborové 
studium) 

5)  FF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o 
studijní obor Novořecká filologie (P/2/PhDr/dvouoborové studium) 

6) FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
International Area Studies se studijním oborem International Masters in Economy, State 
and Society (původní název: Central and Eastern European Studies) uskutečňovaný 
společně s University College London, UK (P/2/PhDr/AJ/joint degree) 

 
        Závěr: Kolegium rektora doporučuje postoupit žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
7. Návrh žádosti o prodloužení, rozšíření a udělení akreditace studijních programů 

(prorektor Jakubec) 
 

1) FF UK – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Informační studia a 
knihovnictví se studijním oborem Informační věda (P/K/3) 

2)  PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní 
obor Pedagogika (P/K/4/ČJ/AJ) 

3) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní 
obor Speciální pedagogika (P/K/4/ČJ/AJ) 

4)  PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Pedagogika o studijní 
obor Hudební teorie a pedagogika (P/K/4/ČJ/AJ) 

5)  PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Filozofie se studijním 
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 oborem Filozofie (P/K/4/ČJ/AJ/NJ) a rozšíření akreditace na Filozofický ústav AV ČR 
6) PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Psychologie se studijním 

oborem Pedagogická psychologie (P/K/4/ČJ/AJ) 
7) PedF UK – rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace 

v pedagogice o studijní obor Výtvarná výchova (P/K/4/ČJ/AJ) 
8)  PedF UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Pedagogika se studijním 

oborem České a československé dějiny (P/K/4/ČJ/AJ) 
9)  FHS UK – udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Philosophy se studijním 

oborem Applied Ethics (P/K/3/AJ) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti k postoupení na MŠMT, body 1) - 8) budou 
s úpravami předloženy na příštím KR. 

 
8. Návrh žádosti o prodloužení akreditace studijních programů 

 (prorektor Jakubec) 
 

 1) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Chirurgie 
(P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 2) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního prgramu Hygiena, Preventivní 
lékařství a epidemiologie (P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 3) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Anatomie, histologie 
a embryologie (P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 4) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dermatovenerologie 
(P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 5) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Lékařská 
farmakologie (P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 6) LF Plzeň – prodloužení akreditace doktorského studijního programu Otorinolaryngologie 
     (P/K/4/ČJ/AJ – bez studijního oboru) 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje body 1) až 4) s drobnými úpravami postoupit MŠMT, body 5) 
až 6) budou předloženy Vědecké radě UK. 

 
9. Změna Opatření rektora č. 37/2007 - Návrhy na přejmenování Ceny za prezentaci Univerzity 

Karlovy v Praze 
         
        (prorektor Šobr) 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené návrhy na nový název Ceny za prezentaci UK a 
doporučuje tuto cenu pojmenovat po prof. Miloslavu Petruskovi. 

 
 10.  Etický kodex Univerzity Karlovy v Praze     
        (prorektor Jakubec) 
 

Závěr: KR doporučuje, po zapracování početného množství připomínek, materiál znovu předložit 
kolegiu rektora. 

 
11.  Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2012/13 
       (prorektor Prudký) 
  
        Závěr: Kolegium rektora doporučuje vydání předložené zprávy. 
 
12.  Výhled předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních oborů na 
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fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro r. 2013 
      (prorektor Prudký) 
 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje předložený soupis žádostí o akreditaci nových studijních 
programů a studijních oborů (jejichž předkládání je plánováno na rok 2013) dopracovat a rozšířit o 
analytický podklad a následně jej předložit Vědecké radě UK a na poradu děkanů. 

         
 13.  Mezinárodní mobilita – kvantitativní a kvalitativní údaje za rok 2011 
        (prorektor Škrha) 
 
        Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
 14.  Analýza počtu zahraničních studentů na UK v roce 2011 
        (prorektor Škrha) 
 
        Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
 15.  Informace o přijetích uskutečněných v termínu 15. 11. – 12. 12. 2012 
        Informace o přijetích plánovaných v termínu od 17. 12. 2012 
        (prorektor Škrha) 
 
        Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí. 
 
 
 Zapsala: Monika Samcová 
 
 Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
 Příští kolegium rektora se bude konat dne 7. ledna 2013 ve 13 hodin. 
 
 
 


