
                                   Zápis z 14. zasedání kolegia rektora dne 2. - 3. února 2015 
 
 
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 
 Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluven:  
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 
                 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

 Závěr: Zápis byl schválen. 
 
2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 
 
 Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 
 
3. Návrh žádosti o prodloužení akreditace FF UK a oznámení změn v akreditaci MFF UK 
      (prorektor Štech) 
 
  1) FF UK –  prodloužení  akreditace  bakalářského  studijního  programu  Čeština   v   komunikaci 
  neslyšících,  studijní  obor  Čeština v komunikaci neslyšících (P/3 – jednooborové a dvouoborové 
  studium) 
 
  2) MFF UK – oznámení změn v akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního  
  programu Matematika, studijní obor Matematické metody informační bezpečnosti (Bc/P/3/Čj, Aj + 
  + NMgr/P/2/RNDr/Čj,Aj) 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo materiály k dalšímu řízení. 
 
4. Návrh Harmonogramu akademického roku 2015/2016 
 (prorektorka Králíčková) 
 

Závěr: Kolegium  rektora  předložený materiál po zapracování připomínek schvaluje.  
  
5. Návrh Harmonogramu přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2016/2017 
      (prorektorka Králíčková) 
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Závěr: Kolegium rektora předložený materiál schvaluje. 

  
6. Stav realizace plánů na rozvoj IT/IS 
      (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál.  
 
7. Nominace členů Rady CEFRES 
 (prorektorka  Rovná) 
 
 Paul Bauer, Ph.D.      FSV 
 Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.    PF 
 PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.     PedF 
 Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.   FF 
 Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.   FHS 
 Prof. Ivana Noble, Ph.D.     ETF 
 

Závěr: Kolegium  rektora projednalo a schvaluje předložené návrhy. 
 
8. Návrh Změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy 
 (kancléř Jelínek) 
    
 Závěr: Kolegium  rektora  bere  předložený  materiál  s připomínkami na vědomí a ukládá předložit 
 návrh  Změny  Řádu  pro  udělování  medailí  Univerzity  Karlovy  Akademickému senátu UK k 
 vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 
 
9. Návrh Změny opatření rektora č. 13/2014 – Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy 
 a výzkumu UK 
 (kancléř Jelínek) 
     

Závěr: Kolegium rektora  souhlasí s navrženou změnou opatření rektora č. 13/2014. 
 
10. Poradní sbor rektora UK 
      (prorektor Kovář) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora bere informaci na vědomí a po zapracování připomínek ukládá připravit 
návrh opatření rektora na  KR dne 16.2. 

 
11. Propagační předměty UK 
          (prorektor Kovář) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora bere informaci na vědomí a doporučuje dopracovat koncept propagačních 
předmětů. 

 
12. Kulaté stoly UK pro rok 2015 
    (prorektor Kovář) 
 
 - 10. února - „Tři obrazy Alana Turinga“  
   
 - květen 2015 - „rektor  Hus a jeho doba“   

 
- září 2015 -  výročí svržení atomových bomb (HIROŠIMA, NAGASAKI), 70. výročí ukončení 
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    2. sv. války, spolupráce s MFF, FF, Přf, teologickými fakultami apod. 
 
 - podzim 2015 – 70. Výročí založení OSN (24. 10. 1945) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí a ukládá dopracování projektů, včetně 
harmonogramu. 

 
13. Návrh  opatření  rektora  s  názvem  Hospodářská  a  nehospodářská činnost na Univerzitě 
 Karlov ě v Praze 
 (kvestorka Oliveriusová) 
 

Závěr: Kolegium rektora  projednalo  předložený  návrh opatření rektora a vyjadřuje k němu kladné 
stanovisko. 

 
14.  Návrh opatření kvestorky „Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity 
  Karlovy a archivem Univerzity Karlovy v Praze“ 
  (kvestorka Oliveriusová) 
 
  Závěr:  Kolegium rektora  projednalo  návrh  opatření  kvestorky s kladným stanoviskem. 
 
15.  Sdělení rektora 

- informace k IPN metodice  
- termín zasedání Mezinárodní rady UK 
- termín zasedání Dislokační komise: 23. 3. 2015 v 11.00 hod 
- konference evropských univerzitních sdružení v souvislosti s výročím Karla IV., 

informace bude předložena na KR dne 16.2., zodpovídá: pror. Škrha, pror. Rovná, pror. 
Royt  

- harmonogram VZČ 2014 bude předložen na KR dne 9.2., zodpovídá: kancléř Jelínek, 
pror. Kovář 

- Rada biomedicíny, agendu za prof. Hampla přebírá pror. Royt a pror. Štech (cotutelle), 
informace bude předložena na KR v květnu 2015 

- informace k výběrovému řízení na poradenskou činnost, materiál bude předložen na RKR 
dne 9.3., zodpovídá: pror. Rovná, pror. Konvalinka 

- materiál k tématu Excelentní výsledky v ČR bude předložen na KR dne 9.2, zodpovídá: 
pror. Konvalinka 

- materiál k tématu Strategičtí (zahraniční) partneři  UK bude předložen na KR dne 9.2, 
zodpovídá: pror. Škrha 

- Akce Den UK v Bruselu a Den UK v Paříži v řešení, termín: začátek listopadu 2015, 
zodpovídá:  pror. Rovná 

- informace k rekonstrukci Petrská, ukončení: květen 2015 
- informace k Nadaci H. Řehákové, zodpovídá: kancléř Jelínek 
- požadavek  vicepremiéra Bělobrádka o poskytnutí informace v oblasti spolupráce ve VaV 

s ČLR, zodpovídá: pror. Konvalinka 
- informace k setkání s primátorkou hl.m.Prahy, zapojení UK do projektu SmartCity, možná 

spolupráce v oblastech: právo, doprava, ekologie apod, projednána i tematika Rady 
Mezinárodní Ceny Karla IV. 

- informace o jednáních v souvislosti se specializačním vzděláváním lékařů 
- informace k nově zvolenému předsednictvu RVŠ UK 
- informace k akci VLAJKA PRO TIBET, UK se opětovně zapojí dne 10.3. vyvěšením 

tibetské vlajky před budovou Karolina 
-  
- v termínu 26.-27.3. proběhne na UK návštěva z Univerzity Leiden, za účasti tamějšího 

rektora a všech tamějších děkanů, tématy jednání budou: evropská věda a evropské 
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projekty, hodnocení vědy , hodnocení vzdělávacího procesu apod. 
- informace k setkání pořádaném ve dnech 19.-20.2. německým federálním ministerstvem 

pro vědu a výzkum a MŠMT ČR 
- informace k podpoře ve výši 500 tis. eur vyhlášené MŠMT a Japonskou agenturou pro 

vědu a výzkum 
- informace k možnosti znovuobnovení udělování stipendií FOND SASAKAWA, oslovit 

nadaci dopisem se žádostí o sdělení konkrétních podmínek a pravidel spolupráce, 
zodpovídá: pror. Gerloch, pror. Škrha 

- jednání s polskou ambasádou, téma: polonistika a malé obory 
- při promocích oslovit (rozdáváním letáčku) absolventy ohledně možnosti přihlásit se do 

klubu ALUMNI UK 
- předání Cen rektora a Mimořádných cen rektora studentům proběhne v reprezentačních 

prostorách UK, nikoli tedy na zasedání a v termínu konání VR UK, zodpovídá: pror. 
Štech, Kovář 

- příprava zasedáních v květnu 2015, projednávaným materiálem bude DZ 2016-2020, 
finálně bude materiál schvalován na podzim 2015, zodpovídá: rektor Zima, kancléř 
Jelínek 

- informace k elektronické spisové službě na RUK, 9.2. proběhne kontrolní den 
 

16. Sdělení členů kolegia rektora 
 
  prorektor Škrha 

- informace k setkání EUA v roce 2016 - uskuteční se v Bernu 
- účast pana rektora Zimy na výročním zasedání EUA ve dnech 16.-17.4.2015, University of 

Antwerp, Belgie 
- Prof. Willi Jägerovi z  Uni  Heidelberg bude předán dekret hostujícího profesora osobně při 

jeho návštěvě UK, termín: 27.4. – 28.4.2015  
 

      prorektor Gerloch 
- informace k oslavám 125. výročí založení AV ČR 
- informace k revizi statutů cen (Cena M. Petruska, Cena B. Hrozného, Cena J. Jirsy), 

kolegium rektora doporučuje materiál předložit na zasedání KR dne 9.2. s tím, že u Ceny M. 
Petruska a Ceny B. Hrozného  doporučuje sjednotit termín pro podávání návrhů  (tj. do konce 
února, neomezovat podávání pouze na termín leden-únor kalendářního roku) a dále 
doporučuje sjednotit předávání (slavnostní zasedání ve Velké aule - 7.4.) 

 
 kvestorka Oliveriusová 

- informace k pojištění odpovědnosti vedení univerzity 
 

 prorektor Hála 
- informace k budoucím projektům OP VVV 
- informace ke GAMA a VERA 

 
    prorektor Kovář 

- informace k veletrhu GAUDEAMUS a k prezentaci UK 
- informace k JVS UK 
- informace k nově připravovanému číslu časopisu FORUM, termín vydání: přelom 

únor/březen 2015 
 

   prorektorka Králíčková 
- informace k přípravě klipu pro projekt STUDY IN PRAGUE 
- informace ke zvažované prezentaci na zahraničních veletrzích (oblasti: Korea, Japonsko, 

Brazílie, Indie, Čína apod), projekt Věda bez hranic 



 5 

- informace k prezentaci UK na setkání EAIE v Glasgow 
- informace k přehledu vývoje počtu přihlášených a přijatých uchazečů za období 2009 – 2015, 

kolegium rektora vzalo informaci na vědomí 
 

 dr. Němcová Tejkalová 
- informace k uchazečům, kteří jsou ohrožení sociálními a ekonomickými důvody a jejich 

možnost studovat na VŠ je snížená, v přípravě projekt pro možné uchazeče o studium 
z dětských domovů apod. 

  
  prorektor Royt 

- informace k NAKI,  hodnocení, aplikovaný výzkum pro humanitní obory, informace pro 
děkany bude k dispozici cca 20.2. 

- informace ke sjednocení diplomů bude předložena  KR 
 

    prorektor Konvalinka 
- informace  k činnosti Rady vlády pro výzkum a inovace, ve dnech 26.-27.2. v Ostravě se 

uskuteční výjezdní zasedání Rady vlády  
 

    děkan Lášek 
- informace k připravované husovské konferenci dne 2.7.  
- informace k návštěvě z Uni Kostnice, termín: jaro 2015 
 

   
Příprava Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 2016 - 2020 
 
Kolegium rektora zevrubně projednalo předložené materiály k přípravě Dlouhodobého záměru UK na 
období 2016-2020 a schválilo strukturu kapitol DZ. Příslušní členové kolegia rektora zašlou podklady 
k formulaci hlavních a dílčích cílů do 9.2., na zasedání KR 16.2. bude předložen návrh DZ v této míře 
podrobnosti; zodpovídá kancléř Jelínek 
 
Nástin akreditačního procesu na Univerzitě Karlov ě dle návrhu novely zákona o vysokých školách 
 
Kolegium rektora bere materiál na vědomí a ukládá dále postupovat podle předloženého návrhu 
a předložit aktualizovaný dokument na zasedání KR v dubnu 2015; zodpovídá pror. Štech.  
  
Aktuáln ě řešené oblasti a popis činností v agendě hodnocení výuky studenty a hodnocení  kvality 
vzdělávací činnosti 
 
Kolegium rektora bere materiál na vědomí a ukládá dále postupovat podle předloženého návrhu 
a předložit aktualizovaný dokument na zasedání KR v dubnu 2015; zodpovídá pror. Štech.  
 
Hodnocení vědy na Univerzitě Karlov ě 
 
Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí, ukládá připravit podklad pro únorové jedná proděkanů 
pro vědu a dále postupovat podle předloženého návrhu; zodpovídá pror. Konvalinka  ( KR duben 2015 ) 
 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 9. února 2015 
 


