
                                   Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 1. prosince 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 profesorem a návrhy na jmenování docentem  

      (prorektor Gerloch) 

 

  Návrhy na jmenování profesorem 

 

  Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.   1. LF 

  Doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.    PřF 

  Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.    PF 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování 

profesorem, u návrhu Doc. Kunešové je třeba ověřit pracovní poměry na UK u členů komise. 

 

Návrhy na jmenování docentem 

 

MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.    1. LF 

MUDr. David Zemánek, Ph.D.    2. LF 

MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.    LF PL 

MUDr. Jan Mraček, Ph.D.    LF PL 

Simona Kolmanová, M.A., Ph.D.    FF 

Mgr. Pavel Marek, Ph.D.     FF 

 

Závěr: Kolegium  rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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4. Návrh žádosti o udělení akreditace – FF UK 

 (prorektor Royt) 

 

 FF – návrh žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Filozofie se 

 studijním oborem Religionistika se čtyřletou standardní dobou studia (P/K/ČJ/AJ) 

 

 Závěr: Kolegium  rektora doporučuje žádost o udělení akreditace postoupit Vědecké radě UK. 

  

5. Návrh žádosti o rozšíření akreditace – FF UK 

       (prorektor Štech) 

 

      a)  FF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Čeština v komunikaci 

      Neslyšících o studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících ve dvouoborovém studiu (P/2/PhDr.) 

 

      b)  FF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Obecná teorie a 

      dějiny umění a kultury o studijní obor Hudební věda ve dvouoborovém studiu (P/2/PhDr.) 

 

      c)  FF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy 

      o studijní obor Dějiny a kultura islámských zemí (P/2/PhDr. – jednooborové a dvouoborové 

      studium) 

 

      d)  FF – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy 

      o studijní obor Židovská studia (P/2/PhDr. – dvouoborové studium) 

 

  Závěr: Kolegium rektora doporučuje postoupit žádosti k dalšímu řízení.  

  

6. Výhled předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních oborů na 

fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro r. 2015 

       (prorektor Štech) 

 

       Závěr: Kolegium rektora bere výhled akreditací na vědomí a postupuje jej k projednání rozšířenému 

       kolegiu rektora dne 9.12. 2014. 

 

7. Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem UK pro studium v rámci 

mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní 

náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia 

  (prorektor Štech) 

 

Závěr: Kolegium  rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje jej předložit rozšířenému 

kolegiu rektora dne 9.12. 2014 a na lednové zasedání Akademického senátu. 

 

 

8. Návrh opatření rektora, kterým se stanoví temín a další podrobnosti k předkládání přehledů 

vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center 

(UNCE) za rok 2014 

  (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál týkající se předkládání přehledů 

vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2014. 

 

9. Návrh opatření rektora, kterým se stanoví obsah a způsob předložení průběžné zprávy o 
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uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) za rok 2014 

  (prorektor Royt) 

  

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo návrh opatření rektora  „Obsah a způsob předložení 

průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na UK za rok 2014“. 

 

10. Návrh na priority pro činnost Fondu mobility UK pro rok 2015 

  (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora předložený materiál projednalo a doporučuje k vydání formou opatření 

rektora. 

 

11. Odborné tematické skupiny pro H2020 

  (prorektorka Rovná, prorektorka Králíčková) 

 

  Závěr: Kolegium rektora doporučuje: 

a) projednat s MŠMT možné rozšíření a zapojení dalších pracovníků UK do pracovních skupin,  

b) zorganizovat setkání zástupců UK ve skupinách H2020 s vedením UK. 

 

12. Výroční konference a Valné shromáždění Evropské univerzitní asociace v r. 2016 na UK 

   (prorektor Škrha) 

 

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s přeloženým materiálem a souhlasí s odesláním 

doporučujícího dopisu rektora UK s vyjádřením zájmu o uskutečnění Výroční konference EUA 

v Praze v roce 2016. 

 

13. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 9.10. – 25.11. 2014 

  Informace o přijetích plánovaných v termínu od 1.12. 2014 

  (prorektor Škrha) 

 

  Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

14. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na podporu vybudování mezinárodní  

infrastruktury a inovace oborů na KTF UK 

  (kancléř Jelínek) 

 

Závěr:  Kolegium  rektora  souhlasí  s  návrhem  na čerpání  mimořádného  příspěvku  na podporu 

vybudování mezinárodní infrastruktury a inovace oborů na KTF UK ve výši 3 mil. Kč,  doporučuje  

žádost dopracovat a předložit Akademickému senátu UK. 

 

15. Sdělení rektora 

 

- informace ve věci využití objektu Petrská 

- informace z jednání s předsedou Poslanecké sněmovny dne 26.11. 2014 (oslavy narození 

Karla IV. v roce 2016) 

- informace  k výstavbě kampusu Albertov, architektonická soutěž 

- příprava prezentačního videospotu ke kampusu Albertov, účast: pan rektor, děkani MFF, PřF, 

1.LF; zodpovídá: pror.Kovář, Mgr. Koppa 

- Jednotný vizuální styl, materiál bude předložen na AS UK dne 12.12. 2014 

- Unie studentů, příprava univerzitního plesu  

- informace ve věci koleje Arnošta z Pardubic 

- Chorafas Foundation – informace fakultám 
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- materiál k připravovaným akcím ve spolupraci s Uni Heidelberg, materiál bude předložen na 

KR 9.12. 

- informace k dopisu od místopředsedy Bělobrádka k projektům  OP VVV 

- informace k projektu KREDO 

- informace k Mezinárodní radě, jmenovací dekrety budou doručeny k 1.1.2015, zdpovídá: 

pror. Konvalinka 

- zpráva o přijímacím řízení na UK – materiál předložit tak, aby mohl být projednán na 

lednovém zasedání rozšířeného kolegia rektora, , zodpovídá:  pror. Králíčková 

- Bolzanova cena, materiál na KR 9.12. 2014, zodpovídá:  pror. Králíčková 

- příprava programových bodů na výjezdní zasedání KR 2.-3.2. 2015, návrhy předložit na KR 

9.12., zodpovídají: všichni členové KR 

- přehled poplatků vybíraných na RUK, předložit na KR 15.12. 2014, zodpovídá:  kvestora 

Oliveriusová, kancléř Jelínek 

- 5.2. 2015 se uskuteční návštěva rektora oxfordské univerzity prof. Andrewa Hamiltona, 

zodpovídá:  pror. Škrha 

- dne 9.12. v 18.00 hod zahájení Evropské hokejové ligy, zimní stadion Hvězda, účast: pror. 

Kovář 

- informace k síti LINKEDIN a k zapojení UK 

 

 

16. Sdělení členů kolegia rektora 

 

 

 prorektor Konvalinka  

- zásady univerzitních center START, kolegium rektora po proběhlé diskusi doporučuje 

předložit na rozšířené kolegium rektora základní teze projektu 

 

 prorektorka Rovná  

- informace k setkání čestné radě Alumni UK, termín: 17.12.2014 v 18 hod 

- informace k připravovanému výběrovému řízení v souvislosti s evropskými projekty a H2020  

- informace k CEFRES 

 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 9. prosince  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


