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Zápis z 2. zasedání kolegia rektora dne 8. října 2018 

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK  

MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

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

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK 

MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK 

Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – 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.  Akreditace studijních programů 2018/19 

(prorektorka Wildová) 

 

Závěr: KR požaduje urychlení procesu podávání návrhů SP, tak aby byly fakultami podány nejpozději 

na jaře 2020  bez ohledu na pozdější konec dosavadní akreditace, aby pro akademický rok 2021/2022 již 

byli uchazeči přijímaní jen do nových SP. KR souhlasí s uskutečněním převodu studentů do nových SP 

v návaznosti na jejich schvalování dříve než na přelomu ak. roků 2020/21 a 2021/22. KR souhlasí s 

návrhem postupu převodu studentů OSZS. 

KR souhlasí s využitím zkrácené lhůty pro přijímací řízení u studijních programu schválených pro ak. 

rok 2019/20 (první vlnu). V případě SP schvalovaných pro další roky (druhá a třetí vlna) bude možné 

takto postupovat pouze ve výjimečných případech, například z důvodů vazby daného studijního 

programu na konkrétní projekt. 

KR požaduje co nejdříve oslovit fakulty a připravit harmonogram SP, které budou fakulty předkládat 

rektorovi v roce 2019. 

KR doporučuje co nejdříve zahájit přípravu návrhů SP, které je nutno na RVH projednat v roce 2019 

z důvodu konce platnosti akreditace, popřípadě i dalších SP, u nichž bude zájem o dřívější schválení dle 

nové legislativy bez ohledu na konec akreditace, a to z důvodu zájmu vedení univerzity, nebo z důvodu 

zájmu fakult o dřívější možnost studenty přijímat do nových SP. 

Materiál obsahující již konkrétní přesné termíny k akreditacím a jednotná metodika pro fakulty ve věci 

převodu studentů do nových studijních programů bude předložena jako bod na RKR dne 12. 11. 2018. 
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4. Termíny jednání rad programů Progres 

(prorektor Royt) 

 
Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

 
5. Informace o zasedání Univerzitní komise za účelem návrhů rektorovi UK o poskytnutí příspěvku 

z Fondu post-doc pobytů 

(prorektor Škrha) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci o zasedání Univerzitní komise UK a doporučení 

jejích návrhů rektorovi UK na vědomí. 
 

6. Návrh na rozdělení mimořádných finančních prostředků Fondu pro podporu strategických 

partnerství v roce 2018 

(prorektor Škrha) 

 
Závěr: KR souhlasí s rozdělením finančních prostředků a bere předložený materiál na vědomí. 

 
7. Výstava v Křížové chodbě Karolina, konaná v rámci projektu NAKI II - Václav IV. a jeho doba – 

umění a kultura na prahu revoluce – září 2019 

(prorektor Royt) 
 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál a doporučuje předložit další zprávu na 

začátku roku 2019. 
 

8. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku na dobudování areálu 2. LF v Plzeňské ulici 
(rektor Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na čerpání mimořádného příspěvku na dobudování areálu 

2. LF v Plzeňské ulici a doporučuje jej schválit. Kolegium rektora doporučuje materiál k dalšímu 

projednání v AS UK. 

 

9. Sdělení rektora 

- info z 147. zasedání Pléna ČKR dne 5.10. v Olomouci, řešena problematika hodnocení VŠ dle Metodiky 

17+ v Modulech M3, M4, M5 

- info z jednání pana premiéra dne 4.10. na ČVUT ve věci CIIRC 

- k Mephared 2 

- podnět k odstoupení prof. Sykové z fce člena OR Neurovědy 

- k průběhu stavebních prací na ÚJOP, zodp. p. kancléř, paní kvestorka 

- k nákupu koleje Vltava, zodp. prof. Lášek 

- stanoviska EK UK ve věci Mgr. Víta Zvánovce, Mgr. Jiřího Činátla a MUDr. Šárky Kučerové 

Cihelkové 

- k udělení Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší účebnici, zodp. odbor vědy 

- ve věci vojenské lékařské fakulty, zodp. pror. Wildová 

- avízo návštěvy pana premiéra a paní ministryně financí dne 16.10. v rámci Slavnostního večera k 100 

letům vzniku Československa v Karolinu 

- avízo setkání se zaměstnanci UK dne 23.10. v 11,00 v Modré posluchárně, příprava 1-3 slidů prorektorů 

za svou oblast s důrazem na budoucí vývoj a úkoly, zaslat do 15.10. Mgr. Ayrerovi 

- avízo akce Advent na UK dne 5.12., zahájí v 16,00 hod. pror. Kovář 

- avízo konference „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“ dne 1.11.2018 za 

účasti p. rektora v panelové diskuzi 

- pozvání na slavnostní zasazení Lípy republiky dne 24.10. ve 14,00 na dvorku PedF UK, zástup za 

p. rektora pror. Wildová 
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- avízo chystané návštěvy gen. ředitele pro výzkum a inovace EK Jeana-Erica Paqueta v ČR, setkání dne 

25.10. mezi 16,-17,00 v ELI Beamlines v Dolních Břežanech, zástup za p. rektora pror. Hála 

- k zákonu č. 130/2002 Sb. 

- pozvání na premiéru filmu Hovory s TGM dne 16.10. od 19,00 ve Slovanském domě, zástup za 

p. rektora pror. Rovná 

- pozvání na konferenci „10 let České republiky v Evropské kosmické agentuře“ dne 13.11. 

v Kongresovém centru Praha, zúčastní se zástupci z MFF UK 

- pozvání na oslavy 100. výročia Československej republiky dne 29.10. na Univerzitě Komenského 

v Bratislavě, zástup za p. rektora pror. Gerloch 

 

 

10. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Rovná 

- k Alianci 4EU, jednání v Paříži, zapojení do výzvy EK DG Education, jednání o rozšíření o dalšího 

člena aliance, k flagships - UK je leading university pro medicínu, běží příprava 5 společných studijních 

programů v rámci Aliance 4EU 

- avízo setkání zástupců Aliance 4EU dne 9.11. v Heidelbergu 

- info ze setkání Executive Board Coimbra Group dne 4.10. v Paříži  

- info RKD na FSV, materiál k Herzl Center of Israel Studies předán na RUK 

 

prorektorka Wildová 

- avízo zasedání RVH dne 31.10. ve 13,00 hod. 

- avízo schůzky všech učitelských fakult UK k akreditacím učitelských programů dne 16.10. v 16,00-

18,00 hod. 

 

prorektorka Králíčková 

- info o kladném hodnocení DZS v rámci propagace Study in Czech republic 

- IPSC provedla studentský výzkum matek, bude předloženo jako materiál na KR v říjnu 

 

prorektor Hála 

- info ze zasedání Monitorovacího výboru OP VVV 

- k novým výzvám OP VVV, bude předloženo jako info na RKR dne 12.11. 

 

člen kolegia prof. Volf 

- k problematice vyplácení cestovních náhrad v rámci GA UK 

 

 

 

 Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

      Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 

Příští kolegium rektora se koná v úterý 16. října 2018 v 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. 
 


