
Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
Doc. PhDr.  Ladislav Benyovszky, CSc 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Mgr. Václav Hájek 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Ing. Vladislava Klikošová ( Ing. Ivana Bubnová ) 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. ( prod. PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.) 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Mgr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Dr. Marek Skovajsa 
Prof. David Storch, Ph.D. 
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Bc. Martin Urx 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni 
 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Miroslava Oliveriusová 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

Pan rektor přítomné přivítal a popřál vše nejlepší do nového roku 2015. 
 

1. informace k rozpočtu pro vysoké školy v r. 2015 a výhledu na rok 2016 
2. informace k novele vysokoškolského zákona, projednávání tezí podzákonných předpisů – 

akreditační vyhlášky, proběhne nominace do pracovních skupin pro jednotlivé oblasti 
3. informace k novele zákona o veřejných zakázkách 
4. informace z jednání s ředitelkou Gondkovou z MŠMT ČR 
5. informace k operačním programů OP VVV a Va VpI, informace o dopisu paní ministryně 

Šlechtové z 8.1.2015 ve věci rozšíření možnosti VŠ a výzkumných institucí na území hlavního 
města Prahy čerpat prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů 

6. informace k projektu univerzitních center START 
7. informace k vnitřnímu auditu na fakultách 
8. informace k probíhající revizi vnitřních předpisů UK  
9. informace k projektu  GAMA, navýšení čerpání 
10. informace k projektu EXCELENCE 
11. informace k 25.výročí spolupráce mezi Univerzitou Heidelberg a UK v dubnu 2015 
12. informace z jednání na Ministerstvu vnitra ČR, zřízení pobočky Cizinecké policie na UK,  

možnost využití i pro jiné VŠ a  pro zaměstnance, předpokládané umístění pobočky: Parléřova 
ulice, termín: cca květen 2015 

13.  informace ke DNI  ALUMNI a ke DNI CŽV, termín sobota:  11.4.2015 
14. žádost o zasílání návrhů hostujících profesorů a návrhů na udělení honoris causa, upozornění 

na délku lhůty k projednávání návrhu (cca 8-10 měsíců  v případě dr.h.c.) 
15. informace k univerzitnímu repozitáři 
16. informace k veřejné zakázce týkající se bankovních služeb, zadání dokumentace na přelomu 

února/března 
17. informace k telefonii na UK 
18. informace k programům ERC a HORIZON 2020 
19. informace k podepsané smlouvě s odbory, metodický dopis na fakulty odeslán 
20. informace k benefitům pro zaměstnance UK 
21. informace k předložené novele pravidel podpory zájmové činnosti studentů  
22. informace k problematice studia: 

- hodnocení výuky na UK  
- zavedení elektronické matriky 
- cizojazyčné programy 
- vymáhání poplatků  
- elektronizace SZK 
- akce „Study in Prague“, společně s ČVUT  

       -     účast na mezinárodních veletrzích, důraz na sdílení poznatků a předávání zkušeností  
23. infomace k jednotnému vizuálnímu stylu  UK (Opatření rektora č. 1/2015) 
24. informace k hodnocení fakult a jednotlivých pracovišť UK 
25. informace o zveřejnění informace dne 15.1.2015 na Úřední desce UK - vypsání veřejné soutěže 

o nového provozovatele restaurace „U Supa“ v ulici Celetná, Praha 1 
26. informace k oslavám výročí založení Univerzity Karlovy dne 7.4.2015 v odpoledních hodinách 
27. avízo termínu univerzitního plesu dne 14. března 2015, palác Žofín 
28. informace o chystané prezentaci UK v Bruselu a Paříži  
 

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora po diskusi na vědomí. 
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2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Škrha  
 
- pan prorektor poděkoval za obdržené návrhy z fakult ohledně strategických partnerů UK 
- informace k 25. výročí spolupráce mezi UK a Univerzitou Heidelberg, plánovaný termín 

společného setkaní 27.-28.4.2015 
- informace k plánované pražské konferenci rektorů asijských univerzit v roce 2016 
 
Prorektor Gerloch  
 

- informace k reakreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení na UK  
- informace k výzvě zasílání návrhů na hostující profesory 
- informace k návrhům na udělení čestných doktorátů 
 
Prorektor Ková ř 

 
-  informace ze schůzky se zástupci fakult pro oblast PR dne 15.1.2015 
-  informace k termínu zaslání návrhů na udělení Ceny prof. Petruska (do konce února 2015)  
- avízo konání studijního veletrhu Gaudeamus 2015 ve dnech 27.-28.1. 2015 v Praze Letňanech 

 
Prorektor Štech 
 

- informace v souvislosti s nominací zástupců do pracovních skupin – hodnocení výuky studenty 
a absolventy, žádost o zaslání nominantů z fakult 

 
Prorektor Hála 

 
- informace o výzvě fakultám, ohledně vlastnictví tělocvičen a  jejich využití 
- informace k projektům OP VaVpI 
 
Prorektor Royt 
 

- informace k projektům GA ČR a úspěšnosti UK  
- informace k aplikovanému zahraničnímu výzkumu, vykazování ve 3. pilíři 
- informace k revizi dekretů a diplomů UK 
- informace ke sborníkům, avízo rozeslání dopisu na fakulty se žádostí o návrhy a připomínky  
 
Prorektor Konvalinka  
 

- informace k metodice, sběr dat o excelentních výsledcích v létě 2014, náročný proces 
hodnocení, výsledky budou k dispozici v nejbližších  týdnech 

 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
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3. Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy  pro rok 2014 
     (rektor  Zima) 
 
Pan rektor představil Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK pro rok 2014. 

 
Závěr: Zprávu vzalo RKR po diskuzi na vědomí, s materiálem souhlasí a bude předložena  AS UK. 
 
4. Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/15 
(prorektorka Králíčková) 
 
  Paní prorektorka přednesla uvedenou zprávu, včetně prezentace přehledu základních grafů. 
  Připomenut termín podání přihlášek do 28. 2. 2015. 
 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí. 
 
5. Výsledky hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2013/14 
(prorektor Royt) 
 
Pan prorektor seznámil přítomné s výsledky hodnocení doktorského studia v akademickém roce 
2013/2014 a zmínil nepříznivý vývoj - velký pokles počtu zahraničních stáží, zvláště tříměsíčních. 
Důraz na využití programu Erasmus+.   
 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskuzi na vědomí s tím, že materiál bude doplněn o počet 
úspěšných absolventů. 
 
6. Zpráva o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2013/14 
(prorektor Štech) 
 
Pan prorektor seznámil přítomné členy RKR s předloženým materiálem. Perioda hodnocení 1x ročně, 
u některých fakult 2x ročně, za každý semestr. Zdůrazněna spolupráce se Studijní komisí AS UK. 
 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskuzi se souhlasem na vědomí a bude postoupena na 
AS UK. Paní děkanka Friedová nabídla aplikaci hodnocení, která již na FF UK běží, k využití ostatním 
fakultám. 
 
7. Principy rozdělování prostředků na UK v roce 2015 
(rektor Zima) 
 
Pan rektor podrobně seznámil přítomné členy s předloženými principy a zároveň souhrnně informoval 
o výsledcích proběhlých individuálních jednání s děkany fakult o zásadách těchto principů. Současně 
informoval o předpokládaném rozpětí, ve kterém se může pohybovat výše prostředků, které pro rok 
2015 obdrží UK na vzdělávací činnost a o pravděpodobné výši prostředků na podporu vědy a na 
specifický výzkum.  
 
K předloženému materiálu proběhla obsáhlá diskuse. 
 
Závěr: RKR souhlasí s předloženým materiálem. Rektor UK požádá děkany fakult, aby se vyjádřili 
k míře odlišnosti metodiky rozdělování prostředků na UK od metodiky MŠMT a zaslali návrhy priorit, 
které by měly být v dalších letech na UK zohledňovány.  
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8. Projekt univerzitních center START 
(prorektor  Konvalinka) 
 
Pan rektor a pan prorektor seznámili přítomné členy RKR s předloženým materiálem a shrnuli základní 
principy navrhovaných Center.  
 
Závěr: RKR po diskusi souhlasí s předloženým materiálem, bude postoupen AS UK a VR UK.  
 
 
9. Různé 
 
Termín výjezdního zasedání k přípravě nového Dlouhodobého záměru UK pro období 2016-2020: 
přelom dubna/května 2015. 
 
 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 9. března v 10,00 hodin v Malé aule Karolina 
 
 


