Zápis z 16. zasedání kolegia rektora dne 29. března 2014
(vč. výjezdního zasedání kolegia rektora 28.-29.3.2014)

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. Josef Kubíček – kvestor 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. Závěry projednávání výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů
a studijních oborů na fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro r. 2014
(prorektor Štech)
Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí a ukládá svolat vedení fakult v případě kolizních
návrhů nových studijních oborů s možným překryvem v obsahu studia, kolegium rektora dále
konstatuje, že UK podporuje vznik intergovaných studijních oborů, které propojují více fakult UK
spíše než multiplicitu oborů; zodpovídá:
u pregraduálního studia prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,
u doktorského studia prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,
termín: do konce dubna 2014
4. Žádost o prodloužení akreditace FF UK a MFF UK
(prorektor Štech)
1) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního
programu Filologie se studijním oborem Francouzská filologie (Bc/P/3 – jednooborové
a dvouoborové studium, NMgr/P/2/PhDr.
2) FF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního

programu Filologie se studijním oborem Hispanistika (Bc/P/3 – jednooborové
a dvouoborové studium)
3) MFF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Fyzika se studijními obory Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika,
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí,
Geofyzika, Jaderná a subjaderná fyzika, Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
Meteorologie a klimatologie, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika (P/2/RNDr/Čj/Aj)
Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti k dalšímu řízení.
5. Zpráva o koordinaci činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za r. 2013
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí a ukládá vypracovat rozšířenou verzi této zprávy
(a následně ji umístit na web UK) na základě vznesených připomínek (mj. úhrada služebních cest);
zodpovídá: prof. Hampl, termín: do 30.4.2014. Kolegium dále doporučuje připravit možnosti obdobné
spolupráce s AV ČR v humanitních disciplínách a zvážit založení podpůrného studijního centra,
zodpovídá: pror. Hála, termín: září 2014; zodpovídá: prof. Hampl, termín: 20.5.2014.
6. Komise pro udělování doktorátů honoris causa
(prorektor Gerloch)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

prof. JUDr. Aleš Gerloch – předseda komise
prof. PhDr. Ludvík Armbruster, S.J.
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Hoschl, DrSc.
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Kraus, CSc.
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc
prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo jmenování navržených 11 členů k 31.3.2014.
7. Návrh na udělení pamětních medailí UK
(prorektor Gerloch)
prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.
LF HK
zlatá medaile
za jeho dlouhodobý pedagogický a vědecký přínos k rozvoji oboru radiologie a kardiologie
Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD.
AV ČR
zlatá medaile
za jeho vědecký přínos v oblasti biomedicíny – virologie a imunologie
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
za jeho pedagogický a vědecký přínos v oboru revmatologie

stříbrná medaile

Mgr. Jiří Rohan
předseda organizačního výboru Univerzitního sportovního klubu, za organizaci Mistrovství
světa ve vodním slalomu v Praze v Troji 11. -15.9. 2013
stříbrná medaile
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Závěr: Kolegium rektora souhlasí s udělením pamětních medailí.
8. Koupě pozemku v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro akci
„UK – 3. LF – Výstavba výukového a výzkumného pavilonu patologie a anatomie“
Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít kupní smlouvu s Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady, příspěvkovou organizací, sídlem Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, IČO: 00064173, jejímž
předmětem je koupě pozemku parc. č. 4000/7, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo
evidenčního, a pozemku parc. č. 4000/21, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha a doporučuje tento návrh
předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
k uzavření smlouvy.
Osoba jménem Ing. Václav Zima, která vyhotovila znalecký posudek, není žádným způsobem
spojena s osobou rektora UK prof. T. Zimy a nejde tak v žádném případě o konflikt a střet zájmů, ale
o pouhou shodu jmen.
9. Prodej přebytečného majetku UK – bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé koleje
ve Staré Boleslavi – Houšťce
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje:
a) uložit dislokačně-investiční komisi posouzení přebytečnosti majetku UK – bývalé menzy
v Brandýse nad Labem a bývalé koleje ve Staré Boleslavi. Komise na základě znaleckého
posudku a v souvislosti s posouzením situace na trhu cen nemovitostí v dané lokalitě
navrhne minimální cenu prodeje bývalé menzy v Brandýse nad Labem a bývalé koleje
ve Staré Boleslavi – Houšťce.
b) v případě, že dislokačně-investiční komise doporučí prodej objektu č.p. 2251 s příslušenstvím,
jako součásti pozemku parc. č. 323/2 a pozemku parc. č. 323/2, vše v k.ú. Brandýs n. Labem
(objekt bývalé menzy v Brandýse nad Labem) a objektu č.p. 694 s příslušenstvím, jako součásti
pozemku parc. č. 2272, vše v k.ú. Stará Boleslav (objekt bývalé koleje ve Staré Boleslavi - Houšťce), vydat v souladu s čl. 49 statutu univerzity rozhodnutí o přebytečnosti majetku
Univerzity Karlovy v Praze.
Kolegium rektora souhlasí s tím, aby rektor poté, co bude komisionálně doporučeno označení daných
nemovitostí za přebytečné, učinil prohlášení o přebytečnosti tohoto majetku. Kolegium ukládá
připravit varianty postupu prodeje především s ohledem na jeho transparentnost (např. veřejná
dražba) a bezchybnost znaleckých posudků a právních postupů, kolegium dále doporučuje vytvořit
fotodokumentaci objektů; zodpovídá: kvestor Kubíček, termín: duben 2014
10. Prodej přebytečného majetku UK – objektu koleje Ivana Olbrachta v Brandýse n. Labem
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegim rektora doporučuje:
a) uložit dislokačně-investiční komisi posouzení přebytečnosti majetku UK – objektu koleje
Ivana Olbrachta v Brandýse n. Labem. Komise na základě znaleckého posudku a v souvislosti
s posouzením situace na trhu cen nemovitostí v dané lokalitě navrhne minimální cenu prodeje
bývalé koleje v Brandýse nad Labem.
b) v případě, že dislokačně-investiční komise doporučí prodej objektu č.p. 59, jako součásti
pozemku st. parc. č. 246/2 (objekt koleje Ivana Olbrachta), v k.ú. Brandýs n. Labem, obec
Brandýs n. Labem – Stará Boleslav, vydat v souladu s čl. 49 statutu univerzity rozhodnutí
o přebytečnosti majetku Univerzity Karlovy v Praze.
Kolegium rektora souhlasí s tím, aby rektor poté, co bude komisionálně doporučeno označení daných
nemovitostí za přebytečné, učinil prohlášení o přebytečnosti tohoto majetku. Kolegium ukládá
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připravit varianty postupu prodeje především s ohledem na jeho transparentnost (např. veřejná
dražba) a bezchybnost znaleckých posudků a právních postupů, kolegium dále doporučuje vytvořit
fotodokumentaci objektů tak, aby je bylo při prodeji možné zájemcům vhodně prezentovat;
zodpovídá: kvestor Kubíček, termín: duben 2014
11. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10
Hostivaři, uzavřené s Galerií hlavního města Prahy
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v Praze 10 Hostivaři, uzavřené s Galerií hlavního města Prahy, se sídlem
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416 a doporučuje předložit jej k projednání
Akademickému senátu UK.
12. Koncepce dalšího rozvoje vzdělávací činnosti
(prorektor Štech)
Kolegium rektora schvaluje Hodnocení kvality vzdělávací činnosti a ukládá předkládat průběžné
informační zprávy o plnění navržených úkolů.
- Vytvořit ze zástupců fakult a AS skupinu pro pojetí kvality vzdělávací činnosti a zahájit její
činnost;
- Vytvořit první pracovní model parametrů kvality vzdělávací činnosti a pilotně ho ověřit na
několika pracovištích.
Kolegium rektora schvaluje vyhodnocení Boloňského procesu na UK a ukládá předkládat průběžné
informační zprávy o plnění navržených úkolů.
Výsledkem systematického vyhodnocení by měla být :
- rozumná strukturace (případně v odůvodněných případech návrat k nestrukturovanému studiu u
dominantně profesních SP, resp. regulovaných či semi-regulovaných profesí);
- srozumitelné používání kreditů i pro vnitřní potřeby UK;
- větší důraz v mobilitách na obsah a kvalitu studia v zahraničí a jejich garanci.
Kolegium rektora schvaluje koncepci akreditačního procesu na UK a ukládá předkládat průběžné
informační zprávy o plnění navržených úkolů.
- ustavit vnitřní akreditační skupinu (rektor ustaví ze členů KR a/nebo zástupců fakult nebo z členů
VR UK skupinu pokrývající všechny rozmanité oblasti vzdělávání na UK apod.);
- již nyní lze začít oslovením osobností, např. z řad aktivnějších garantů SP, bývalých či
dosavadních členů skupin AK, zájemců z členů VR apod., a začít pracovat na některých úkolech
(viz výše: charakteristika studia, studijní plán, profil absolventa, personální zabezpečení);
- podoba akreditací musí mít dostatečně kodifikovanou podobu v rámci oblastí vzdělávání (skupin
oborů), uvnitř kterých se respektují srovnatelná kritéria.
Kolegium rektora bere na vědomí informační zprávu o studijním informačním systému a ukládá
předkládat průběžné informační zprávy o plnění navržených úkolů.
- Zavést používání elektronických zápisů o státní závěrečné zkoušce a zajistit maximální sdílení dat
mezi RUK a fakultami; nahradit tak předávání stanovisek v listinné podobě elektronickou verzí u
těch, které ještě nepoužívají; termín: 1.10.2014
- plně elektronizovat roční hodnocení doktorského studia na všech fakultách UK; termín: říjen
2014.
- u studijních programů typu „joint degree“ vyřešit podobu a tisk společných diplomů a dodatků pro
jejich absolventy; termín: do konce akademického roku 2014/2015.
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-

-

upravit SIS v souvislosti s možným převedením povinnosti tisknout prvoinstanční rozhodnutí o
vyměření poplatků za další nebo delší studium na fakulty; termín: se odvine od rozhodnutí
tisknout na fakultách (dosud vše centralizováno na RUK)
provést revizi používaných číselníků SISu tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a byly
terminologicky správné ad., termín: průběžně do konce akademického roku 2014/2015

Závěr: Kolegium rektora doporučuje provést analýzu, která identifikuje ty studijní obory, které mohou
být nestrukturované. Kolegium dále doporučuje vypracovat koncepci akreditačního procesu, včetně
možného procesu úprav, zodpovídá: pror. Štech, kancléř Jelínek, termín: září 2014.
Kolegium dále ukládá dokončit analýzu cizojazyčných studijních programů UK, zodpovídá: pror.
Štech, termín: 15.5.2014.
Vypracovat metodiku k otázce prostupnosti studia jednotlivých SO a jednotlivých fakult; zodpovídá:
pror. Štech, termín: 30.6.2014.
Kolegium dále ukládá dopracovat na základě vznesených přípomínek návrh Změny Řádu pro
hodnocení výuky studenty; zodpovídá: pror. Štech, kancléř Jelínek, termín: 14.4.2014.
Kolegium dále ukládá u nových akreditací Ph.D. programů vyžadovat bilinguálnost.
13. Vzdělávací činnost na Univerzitě Karlově – část příslušející agendě prorektorky pro studijní
záležitosti
(prorektorka Králíčková)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. Kolegium rektora dále doporučuje
sjednotit všechny opatření rektora, která se týkají poplatků a poskytování úlev; zodpovídá: kancléř
Jelínek, termín: květen 2014.
14. Statistika počtu přihlášek, přijatých a zapsaných 2010-2013, financovatelné počty studentů
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá oslovit děkany fakult ohledně
uvažovaných budoucích počtů přijímaných a dále ukládá s děkany připravit analýzu a výhled počtu
doktorských studentů na UK; zodpovídá: pror. Royt, pror. Štech, termín: do 10.5.2014
15. Univerzita třetího věku (U3V)
(profesor Lášek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje aktivity UK v oblasti
U3V prezentovat na květnové tiskové konferenci UK.
16. Ediční politika a Open Access
(prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje jeho dopracování
vzhledem k vzneseným připomínkám (mj. problematika tzv zaměstnaneckého díla, licenčních smluv)
a připravit zprávu z Ediční komise UK, termín: do 30.4.2014.
17. Příprava připomínek k Opatření rektora 9/2014 (habilitační a jmenovací řízení)
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje technické připomínky k danému opatření připravit na zasedání
kolegia rektora dne 14.4.2014; zodpovídá: rektor Zima, pror. Gerloch, kancléř Jelínek.
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18. Hostující profesoři, emeritní profesoři
(prorektor Gerloch)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje o možnosti navrhnout ke jmenování hostující a emeritní
profesory informovat děkany fakult, termín: do 30.4.2014
19. Hlavní vědecké trendy a disciplíny, informace k tématu Věda na UK
(prorektor Konvalinka)
Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. Kolegium rektora ukládá připravit
ekonomickou rozvahu pro možné vyhlášení nových programů UNCE; zodpovídá: pror. Konvalinka,
kancléř Jelínek.
Kolegium doporučuje jednat s vedením AV ČR o možné změně vyhlášky o SVV, zodpovídá: rektor
Zima, pror. Konvalinka.
Návrh projektu DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE bude spolu s posouzením možností
finančního krytí předložen na červnové kolegium rektora, zodpovídá: pror. Konvalinka, materiál bude
znovu projednán na kolegiu rektora dne 14.4.2014
Kolegium dále doporučuje vytvořit ekonomický výhled financování vědeckých aktivit na UK.
Kolegium rektora dále doporučuje realizovat elektronické hodnocení Ph.D. studia.
20. Statut International Advisory Board of the Charles University
(prorektor Konvalinka)
Závěr: Kolegium rektora doporučuje dopracování Statutu dle vznesených připomínek a vytvoření jeho
oficiální české verze. Návrhy nominovaných osobností mají možnost zaslat členové kolegia do
termínu: pátek 4.4.2014; zodpovídá: rektor Zima, pror. Konvalinka, pror. Royt. Materiály budou
předloženy na kolegium dne 28.4.2014.
21. Infrastruktury
(prorektor Hála, prorektor Konvalinka, prorektor Royt)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. V souvislosti s Kampusem Albertov je
třeba dopracovat partnerskou smlouvu a statut strategické skupiny, vědecké rady a monitorovacího
výboru.
RUK zadá vypracování analýzy na téma „UK a její kongresová a konferenční centra“ včetně využití
stávajících kongresových prostor a poptávky po těchto prostorách; zodpovídá: pror. Hála, pror.
Konvalinka, termín: duben 2014
22. Transfer poznatků
(prorektor Hála)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá jeho aktualizovanou verzi
předložit k opětovnému projednání na kolegium rektora v červnu 2014.
23. Přehled mezinárodní mobility Univerzity Karlovy
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje jej po aktualizaci a
dopracování zveřejnit na webu UK.
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24. Evropské centrum na UK
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora souhlasí se vznikem EC UK, doporučuje dále oslovit velvyslanectví
v Bruselu s možností využití infromací o evropském dění v souvislosti s mezinárodními projekty
v oblasti vzdělávání a vědy, dále personálně dobudovat centrum, termín: do konce dubna 2014,
obeslat fakulty dopisem s popisem kompetencí a oblastí zájmu jednotlivých prorektorů v oblasti vědy
a výzkumu a objasnit úlohu EC UK, dále doplnit kontakty na konkrétní pracovníky odboru vědy a
výzkumu s popisem jejich agendy, termín: do 15.4.2014. Kolegium rektora dále doporučuje získat
podrobné informace o potřebách fakult v oblasti vědeckých a výzkumných projektů, termín: do konce
dubna 2014, kolegium dále ukládá zefektivnit informace podávané na webu UK (termín: průběžně),
vytvořit systém cirkulace informací a jejich vyřizování (termín: průběžně), vyhodnotit zpětnou vazbu
z fakult a vypracovat návrh na jejich zapracování a zkonstruovaný systém prověřit do porady
proděkanů pro vědu (termín: konec května 2014); zodpovídá: pror. Rovná, termín: 20.5.2014
25. Vzdělávací činnost a související agendy, vnější vztahy, IT, web
Mediální školení pro členy kolegia rektora Univerzity Karlovy
(prorektor Kovář)
Závěr: Kolegium rektora projedná materiál dne 14.4.2014
26. Koncepce programu pro absolventy Univerzity Karlovy
(prorektorka Rovná)
Závěr: Kolegium rektora schválilo předložený materiál a doporučuje postupovat dle navrženého
harmonogramu a připravit dopracovanou rozšířenou verzi na další zasedání kolegia rektora dne
14.4.2014.
27. Shrnutí stavu a plánů na rozvoj IT/IS
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál o stavu a plánech rozvoje IT/IS a
doporučuje věnovat pozornost především systému DISCOVERY, dále provést analýzu systémů Ex
libris a Multidata a kurzů MOOC (zodpovídá: prorektor Kovář). Podporovat zájem fakult o úpravu
fakultních webů dle univerzitního vzoru a zavést elektronický systém spisové služby; zodpovídá:
rektor Zima, termín: průběžné info červen 2014.
28. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a ukládá kvestorovi UK ve spolupráci
s odborem výstavby a fakultami a součástmi průběžně aktualizovat uvedenou evidenci nemovitostí
UK a průběžně poskytovat tuto evidenci dislokačně–ekonomické komisi UK.
29. Přehled nemovitostí Univerzity Karlovy dotčených omezením vlastnického práva
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace a souhlasí s navrženými způsoby
řešení dané problematiky omezení vlastnických práv. Ukládá kvestorovi, ve spolupráci s právním
odborem, odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi, průběžně sledovat postup prací na
možném odstranění právních vad; zodpovídá: kvestor Kubíček, termín: informace k 20.6.2014.
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30. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou - pronájmy
(kvestor Kubíček)
Závěr: Kolegium rektora bere předložené informace na vědomí a ukládá kvestorovi UK ve
Spolupráci s odborem výstavby a příslušnými fakultami a součástmi aktualizovat uvedenou Evidenci
pronájmů UK a průběžně poskytovat tuto evidenci dislokačně – ekonomické komisi UK.
31. Návrh budoucích opatření směrem k využití nemovitého majetku svěřeného univerzitou do
správy Kolejí a menz se záměrem docílení jeho optimální skladby s ohledem na potřeby
organizace, zajišťující jeho maximálně efektivní provozování v dalších letech
(PhDr. Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora projednalo vizi Kolejí a menz ohledně optimalizace využití nemovitého
Majetku svěřeného Kolejím a menzám do správy, kolegium doporučuje zaměřit se zejména na možné
využití objektů ve Voršilské a Petrské ulici a na Jižním Městě a na problematiku bezbariérových bytů
a zvážit vybudování bytů pro post-doc.
Kolegium rektora doporučuje projednat v dislokačně-investiční komisi; zodpovídá: PhDr. Němcová
Tejkalová, rektor Zima, termín: květen 2014
32. Vize činnosti IPSC v období 2014 až 2015
(PhDr. Němcová Tejkalová)
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí dokumenty o rozvoji činnosti IPSC a schválilo výše
uvedený harmonogram stanovených kroků, zodpovídá: PhDr. Němcová Tejkalová.
Vyhodnocení programu SPHERE v souvislosti s kartou zaměstnance (společné s kartou pro
absolventy) a možné zaměstnanecké benefity, termín: do 15.4. 2014
Zahájení diskuze s fakultami o jejich představách a očekáváních směrem k fakultním/univerzitním
školkám, termín: od 30.4. 2014
Zavedení webové aplikace pro všechny poradenské služby, termín: do 15.5. 2014
Vytvoření přehledu kontaktních osob pro informace z IPSC na jednotlivých fakultách a zahájení
spolupráce, termín: do 15.5. 2014
Ověření možností realizace předkládaných námětů v oblasti sociálních služeb a harmonogram jejich
realizace, termín: do 31.5. 2014
Koordinace aktivit v rámci Soft – skills.
33. Sociální fond na UK – základní informace, tvorba a čerpání
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje upozornit fakulty na
dubnovém rozšířeném kolegiu rektora na problematiku čerpání ze sociálního fondu. Kolegium dále
ukládá po vyhodnocení odpovědí z fakult ohledně rozšíření možnosti ohledně využívání sociálního
fondu fakulty upozornit na nutnost plně zohledňovat předchozí pracovní poměry na jiných fakultách a
součástech UK. Kolegium ukládá kancléři souhrnou informaci o možnostech využívání sociálního
fondu na webu UK; zodpovídá: kancléř Jelínek, termín: 14.4.2014.
Kolegium dále ukládá připravit zjednodušení přechodů zaměstnanců Univerzity Karlovy mezi
jednotlivými fakultami a dalšími součástmi; zodpovídá: kancléř Jelínek, kvestor Kubíček, termín:
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30.4.2014.
34. Stipendia na Univerzitě Karlově – základní přehled
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a ukládá informovat fakulty na
dubnovém rozšířeném kolegiu rektora na výrazné navýšení vyplácených částek ve srovnání
s minulým obdobím nebo přírůstkem stipendijního fondu a provést analýzu finančních dopadů při
navýšení částky u doktorandského studia při úspěšném ukončení 1. ročníku; zodpovídá: rektor Zima,
kancléř Jelínek, termín: 30.5.2014
35. Poznámky k verzi novely zákona o vysokých školách ze dne 18.2. 2014
(kancléř Jelínek)
Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

36. Sdělení rektora
- informace ke jmenování MUDr. J. Fontany za studentského zástupce v kolegiu rektora a ke
jmenování Bc. Anny Matys zmocněnkyní pro otázky stipendií a Studentského klubu
v Celetné ul.
- informace ke Stipendiu Václava Havla, zpracovává se přehled potencionálních států a oblastí,
finální informaci zveřejnit na webu UK, zodpovídá: pror. Rovná, pror. Škrha, kancléř Jelínek,
termín: do poloviny května 2014, vyhodnocují se dosud došlé žádosti ze strany ukrajinských
studentů,
- informace k očekávané návštěvě a přednášce generálního tajemníka OSN J.E. pana Pan Kimuna, 4.4. 2014 v 10 hod, změna místa konání: Velká aula
- informace k nutnosti provést revizi stávajících vnitřních předpisů UK; zodpovídá: rektor Zima,
pror. Gerloch, kancléř Jelínek, předseda AS UK Nigrin, termín: 31.8.2014
- analýza poptávky po startovacích bytech a případných dalších typech bydlení; zodpovídá: dr.
Němcová Tejkalová, termín: do 30. 6. 2014
- příprava Tiskové konference UK dne 22.4.2014, témata: prezentace PřF UK; zodpovídá: pror.
Kovář
- informace k uvažované rekonstrukci jídelny v Kamzíkově ulici, zodpovídá: PhDr. Němcová
Tejkalová, ředitel Macoun
- informace k elektronickému hodnocení studia, neprodleně informovat fakulty; zodpovídá:
Pror. Royt, pror. Konvalinka
- připravit materiál v anglickém jazyce pod pracovním názvem Manuál pro zahraniční studenty
na UK; zodpovídá: Pror. Royt, pror. Konvalinka
- informace k akreditacím oborů u Ph.D. studia, UK by neměla předkládat k akreditaci studijní
obor, který není bilinguální (AJ, ŠJ, FJ, NJ apod)
- příprava brožurky pro Ph.D. Studies, publikaci též zveřejnit na webu UK; zodpovídá: Pror.
Royt, pror. Konvalinka
- informace k výročí prof. Bedřicha Hrozného
- Muzeum UK, pokračující přípravy; zodpovídá: pror. Royt
- informace k připravované akci LIECHTENSTEIN DAY 25.-26.9.2014; zodpovídá: Pror.
Rovná
- závěrečná konference IPN Kvalita v Praze, za UK se zúčastní: pror. Štech, kancléř Jelínek
- konference IPN Kredo, 16.4.2014, za UK se zúčastní: kancléř Jelínek
- informace k připravovanému projektu pražských VVŠ (VČHT, ČVUT, VŠE a UK)
s pracovním názvem STUDY IN PRAGUE; zodpovídá: pror. Králíčková, pror. Štech,
- UK byla informována dopisem o založení „European Medical School named 3H-Medi-U“
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-

-

která by měla být při nemocnici v Karlových Varech. Vedení UK nepovažuje účast Uk
v těchto aktivitách za vhodnou vzhledem k tomu, že v ČR je zajištěna výchova i další
vzdělávání lékařskými fakultami v naprosto dostačující výši
informace ke kulatému stolu PRAHA V KONTEXTU VĚDNÍ POLITIKY v Senátu ČR dne
28.3.2014
informace k organizaci výuky cizích jazyků na UK a k výuce tělesné výchovy, materiál bude
předložen; zodpovídá: pror. Králíčková, termín: 28.4.2014
příprava oslav Karla IV.
informace k čerpání prostředků na spolkové aktivity studentů, nutné informovat fakulty a
studenty ohledně možnosti podávání žádostí o čerpání těchto finančních prostředků, detaily
postupu domluvit se sociální komisí AS UK; zodpovídá: předseda AS UK Nigrin
informace k evaluaci a vnitřní komparaci, provést analýzu stavu na UK a v Evropě I
v mimoevropských státech; zodpovídá: rektor Zima, Pror. Royt, pror. Konvalinka, pror. Štech,
termín: 30. května 2014
informace k proběhlé dražbě objektu Smetanovo nábřeží 334/4 organizované ŘLP, zvažovaný
další postup
žádost o překlad publikace Šmudlík cestovatel do angličtiny, zodpovídá: pror. Kovář
příprava materiálu k CŽV; zodpovídá: pror. Králíčková

37. Sdělení členů kolegia rektora
PhDr. Němcová Tejkalová
- Analýza kurzů soft skills a obecných dovedností na univerzitě, vytipování základních kurzů
pro další rozvoj – do 15. června 2014 – odpovídají: doc. Králíčková, dr. Němcová Tejkalová

Zapsali: Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se bude konat dne 14. dubna 2014
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