
 
                                   Zápis z 15. zasedání kolegia rektora dne  9. 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. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – 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 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

Omluveni:  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka 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 
                 

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 na jmenování hostujícím profesorem 
      (prorektor Gerloch) 
 
  Prof. MUDr. Martin Bobák, Ph.D  3. LF 
 
  Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím 
  profesorem. 
 
4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 2. LF, FTVS, FF UK 
 (prorektor Gerloch) 
 
 2. LF UK 
 Rehabilitační a tělovýchovné lékařství 
 
 FTVS UK 
 Kinantropologie 
 
 FF UK 
 Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky       Románské jazyky 



 2 

 Egyptologie          Románské literatury 
 Iberoamerikanistika         Sociologie 
 Pomocné vědy historické         Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 
 Světové dějiny a obecné dějiny        Translatologie 
 Anglická a americká literatura        Český jazyk 
 Anglický jazyk          Politologie 
 České dějiny          Slavistika 
 Dějiny umění          Dějiny české literatury a teorie literatury 
 Germánské jazyky a literatury        Lingvistika 
 Hispanistika          Francouzská filologie 
 Klinická psychologie         Etnologie 
 Lingvistika konkrétního jazyka Asie       Teorie a dějiny divadla 
 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy na akreditaci 
oborů habilitačních a jmenovacích řízení, vyjma oborů: Etnologie – pouze habilitační řízení a  Teorie 
a dějiny divadla – nesplňuje kritéria, bude informováno vedení fakulty. 
  

5. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace FF UK 
      (prorektor Štech) 
 
      FF UK – návrh žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
      Filologie,     studijní   obor    Koreanistika    a    rozšíření   akreditace    o  dvouoborové    studium  
      (P/2/PhDr. – jednooborové  a  dvouoborové studium)  
       

Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace postoupit MŠMT, 
termín:  neprodleně po doručení konečné verze akreditačního spisu fakultou 

  
6. Návrh Změny Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy 
      (rektor Zima) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál – s drobnými úpravami – se souhlasem na vědomí a ukládá 
předložit návrh Změny Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy 
v Praze Akademickému senátu UK k vnitrouniverzitnímu připomínkovému řízení a k projednání. 

 
7. Možnost vyhlášení druhého přijímacího řízení v doktorských studijních programech na UK 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium  rektora  materiál projednalo a po obšírné diskusi rozhodlo, že druhé kolo 
přijímacího řízení v doktorských studijních programech se nebude realizovat. Univerzita bude 
zajišťovat schvalování výjimek doplňovacího přijímacího řízení na základě žádostí jednotlivých 
fakult. 

 
8. Statistika zapsaných studentů do doktorských studijních programů za akademické roky 2009/ 
 2010 až 2014/2015 a absolventů doktorských studijních programů za akademické roky  2009/ 
 2010 až 2013/2014 na Univerzitě Karlov ě 
 (prorektor Royt) 
    
 Závěr: Kolegium  rektora bere předložený materiál na vědomí. 
 
9. Strategie vybraných fakult ve věci poklesu počtu zapsaných uchazečů do studia doktorských 
     studijních programů 
 (prorektor Royt) 
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Závěr: Kolegium rektora  bere zprávu na vědomí. 
 
10. Druhá zpráva o realizaci zavádění elektronické evidence doktorského studia na fakultách UK 
      (prorektor Royt) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora bere zprávu na vědomí a ukládá aktualizovanou zprávu  předložit 
k termínu: 20.4.2015,  zodpovídá: prorektor Royt. 

 
11. Návrh Opatření rektora – Poradní sbor rektora Univerzity Karlovy k aktuálním otázkám a 

problémům dnešního světa 
      (rektor Zima, prorektor Kovář) 
 

Závěr:  Kolegium  rektora doporučuje navrhované opatření rektora vydat. 
 
12. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2014 – harmonogram realizace 
    (rektor Zima, kancléř Jelínek) 
 

Závěr: Kolegium rektora  bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá postupovat 
podle předloženého harmonogramu. 

 
13. Excelentní výsledky Univerzity Karlovy ve II. pilíři Metodiky 2013 
 (prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo materiál na vědomí a doporučuje vyhotovit tiskovou zprávu, informaci 
medializovat a rovněž dát informaci o těchto výsledcích  na vědomí děkanům. 

 
14. Aktuální stav akcí programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ 
 (prorektor Hála) 
 
 Závěr:  Kolegium rektora  vzalo materiál na vědomí. 
 
15.  Sdělení rektora 
 

- informace k IPN metodice, 2. fáze, účast: dr. Kvačková 
- informace z jednání  ve věci specializačního vzdělávání 
- Nadace Heleny Řehákové, zodpovídá: prorektor Gerloch, kancléř Jelínek 
- informace o stipendiích Norských fondů, zajistit předání info fakultám, zodpovídá: pror. 

Royt 
- informace o jednání na MŠMT ohledně malých oborů 
- informace o konání Obezitologického kongresu dne 6.5. 2015, účast: pror. Škrha 
- informace o konání evropských dnů biomechaniky dne 5.7.2015, účast: pror. Štech 
- termín zasedání Dislokační komise: 23. 3. 2015 v 11.00 hod 
- informace k nově zvolenému předsednictvu AS UK ze dne 6.2. 2015  

Předseda AS UK: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.; Místopředseda AS UK: Mgr. 
Martin Holý; Členka a členové předsednictva AS UK: Prof. MUDr. Zuzana 
Červinková, CSc., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., Mgr. Roman Šolc, Doc. Ing. 
František Zahálka, Ph.D. 

a k předsedům komisí AS UK ze dne 6.2.2015: 
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda Ediční komise AS UK; Mgr. Jan 
Chromý, Ph.D., předseda Petiční komise AS UK; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., 
předseda Legislativní komise AS UK; Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda 
Ekonomické komise AS UK; Mgr. David Hurný, předseda Studijní komise AS UK; 
Bc. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK 
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- CEEPUS, zodpovídá: pror. Royt 
- informace ze zasedání poroty Kampusu Albertov ze dne 6.2. 2015. Soutěž bude 

dvoukolová, očekává se, že v lednu 2016 bude k dispozici architektonický návrh 
- informace ke kauze UJAK, očekávané jednání s pedagogickou fakultou ze strany MŠMT 
- návštěva vice prezidenta Uni Hongkong ve dnech 13.-15.5., zodpovídá: pror.  Škrha 
- informace k jednání s Univerzitou Cambridge, příprava podkladů k možné spolupráci a 

strategickým plánům, zodpovídá: pror.  Škrha 
- informace k jednání s Univerzitou Oxford, příprava podkladů k možné spolupráci a 

strategickým plánům, zodpovídá: pror.  Škrha 
- informace k 600. výročí Univerzity Lipsko, termín: 10.7.2015, účast: pan rektor 
- žádost společnosti forenzní genetiky, zodpovídá: pror.  Škrha 
- problematika DISCOVERY systému, zodpovídá: pror. Royt 
- v týdnu 23.2.-27.2. 2015 zastupuje p. rektora Zimu prorektor Gerloch 
 

 
16. Sdělení členů kolegia rektora 

 
   prorektor Gerloch 

- informace k zrušenému termínu únorové VR UK, VR zasedne v březnu 
- informace ke sběru  dat profesoři a docenti, materiál bude předložen na jednání KR koncem 

února 
 

   prorektor Štech 
- informace ke Kredo bude předložena na zasedání KR dne 16.2. 
- harmonogram přípravy DZ 2016-2020 

 
 prorektorka Králíčková 

- informace k vymáhání poplatků za studium 
- informace k projektu STUDY IN PRAGUE, vytvořeny celkem tři pracovní skupiny 

 
     prorektor Royt 

- informace k ediční radě, edičnímu řádu a elektronickému publikování 
- informace k zajištění výroby nových talárů 
- informace k rekonstrukci kříže v klenotnici UK 
- návrh úpravy manuálu grafické podoby diplomů, jmenování a ocenění UK, informace 

k možnému užití typů písma, použití grafik O. Kulhánka, kolegium ukládá předložit na 
začátku března 2015 návrh opatření rektora 

 
 
 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se koná dne 16. února 2015. 
 
 
Poznámka:  Dne 23.2. se zasedání kolegia rektora nekoná. Zasedání kolegia proběhne dne 2.3. 
  

 


