
Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 20. března 2017 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 

Ing. Ivana Bubnová 

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

PhDr. Ivan Duškov 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

Mgr. Michal Zima 

 

Omluveni: 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Mgr.& Mgr. Hana Kosová 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Prof. David Storch, Ph.D. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 5. zasedání RKR 

2. vládou schválen a odeslán do PSP ČR Návrh zákona o univerzitních nemocnicích, děkani všech 

lékařských fakult UK obdrželi dopis p. rektora k vyjádření ohledně počtu navrhovaných 

univerzitních nemocnic 

3. dne 17.3. ČKR obdržela paragrafové znění zákona o podpoře VaVaI, fakulty budou s materiálem 

seznámeny, termín pro připomínky směřovat k pror. Konvalinkovi do 6.4.2017, následně ČKR 

projedná 13.4.2017  

4. avízo jednání s panem místopředsedou vlády P. Bělobrádkem dne 21.3.2017 

5. k spolupráci s NAÚ týkající se institucionální akreditace, habilitačních řízení 

6. k mezinárodnímu hodnocení UK 

7. k  počtům přihlášených studentů v rámci přijímacích řízení v ak. roce 2017/2018 na jednotlivé 

fakulty, u cca pěti fakult je termín uzavření přihlášek do konce března 2017 

8. ke schválené Metodice 17+, v pracovní komisi působí prorektor Konvalinka 

9. k přípravě Opatření rektora Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK, vznik 

hromadného seznamu hodnotitelů / posuzovatelů dle jednotlivých vědních oblastí, umožní výběr 

dle odborného zaměření a časových kapacit interních i externích posuzovatelů na UK 

10. informace k novému OR č. 13/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací 

11. vytvořen nový digitální Repozitář UK sloužící k zveřejňování závěrečných prací od února 2017, 

import prací z období 2006-2016 bude dokončen do tohoto repozitáře do konce března 2017 

12. schválena Metodika 15+, aplikace Rozpisu rozpočtu, v nejbližších dnech fakulty obdrží, bude 

předloženo k projednání AS UK dne 31.3.2017 

13. avízo prvního jednání pracovní skupiny s panem náměstkem MŠMT R. Plagou dne 21.3.2017 

k přípravě nového modelu financování vysokých škol  

14. avízo dnešního jednání dislokační komise ve věci prodeje objektu Větrník 

15. avízo jednání na MŠMT ohledně nového investičního plánu 

16. k výzvám OP VVV 2016 č. 16 a č. 19 – excelentní výzkum a „čtyřvýzvě“ č. 15 - č. 18 

17. jednání na MŠMT na alokaci prostředků na investiční priority jednotlivých fakult, dominují 

požadavky na IT vybavení (servery, počítače atd.) 

18. avízo „Den UK ve Velké Británii“ v termínu 17.-21.4.2017, plánuje se návštěva pěti britských 

univerzit  

19. na podzim se připravuje „Den UK v Nizozemí“ s plánovanou návštěvou univerzit v Amsterdamu, 

Utrechtu a Leidenu 

20. avízo přednášky místopředsedy Nejvyšší rady soudců p. Dr. Legniniho a předsedy Nejvyššího 

kasačního soudu p. Canzioa dne 30.3. 2017 od 11,00 ve Vlasteneckém sále 

21. avízo přednášky generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu pí. Rebecky 

Grynspan dne 3. 4. 2017 od 14.00 hod. ve Vlasteneckém sále 

22. avízo přednášky generální ředitelky CERN paní prof. F. Gianotti dne 27.3. v Karolinu 

23. avízo slavnostního shromáždění u příležitosti oslav 669. výročí založení Univerzity Karlovy dne 

6.4. od 14,00 ve Velké aule Karolina, s tradičním předáváním cen M. Petruska, B. Hrozného a 

Donatio Universitatis Carolinae 

24. poděkování fakultám za doplnění údajů ohledně zahraničních stáží u doktorských studií 

25. k umístění UK v hodnocení QS World University Rankings by Subject 2017, nejlepší umístění ze 

všech veřejných vysokých škol v ČR a zlepšení oproti roku minulému - mezi nejlepšími světovými 

pracovišti se UK umístila v 19 oborech vs. 15 oborů loni, poděkování p. rektora fakultám 

 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

http://dspace.cuni.cz/
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2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Gerloch 

 

- info k jednotlivým předpisům a lhůtám týkající se habilitačních řízení 

- výzva k předložení návrhů na čestné doktoráty do 1.5. 2017 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- info k první schůzce zástupců z ÚVT, studijního odbor u a zástupců fakult k fóru uživatelů SIS, 

systém umožní tisk potvrzení o studiu automaticky studentům s elektronickou pečetí (otestovat 

na fakultách a následně umožnit studentům využívat) 

 

Členka kolegia rektora PhDr. Tejkalová 

 

- fakulty obdrží návrh na rozdělení prostředků na kompenzaci prostředků studia studentům se spec. 

potřebami – navýšeny finance na fakulty oproti centralizovaným službám, potřeba čerpat 

průběžně během celého roku 

 

Prorektorka Wildová 

 

- poděkování všem děkanům a fakultám, v kterých již jejich fakultní VR a AS schválily seznamy 

a návrhy oblastí určených k institucionální akreditaci 

- již funguje web s veškerými materiály k této problematice určený pro pracovníky studijních 

odborů na fakultách 

- avízo kulatého stolu pro koordinátory z fakult k institucionální akreditaci  a k hodnocení kvality 

dne 10.4.2017 v 10,00 

- poděkování pěti fakultám za součinnost při 1. kole mezinárodního hodnocení 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- informace o zatím přístupných údajích týkající se rozpočtu na letošní rok, navýšení příspěvků v 

rozpočtových okruzích  

- informace o hladkém průběhu zapojení do Elektronické evidence tržeb v rámci UK, poděkování 

ÚVT za pomoc a podporu se zavedením na fakulty 

 

Prorektor Hála 

 

- informace k tzv. „čtyřvýzvě“ OP VVV, dnes ukončen první krok hodnocení dle webu MŠMT, 

výsledky budou zveřejněny 18.4.2017 

- informace k výzvě Excelentní výzkum, posun lhůty pro II. kolo na 15.5.2017 

- info k výzvě Předaplikační výzkum, univerzita může podat až 20 projektů 

- k výzvě 028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj), posun lhůty na 20.4.2017 

 

Prorektorka Rovná 

 

- odešel dopis minulý týden s připomenutím lhůty  projektů CELSA, na RUK odevzdat do 24.4. 

paní Jiroudkové 

- dnes dotvořena evaluační komise v Lovani, za UK se stal členem pan prof. Karel Sládek z KTF 
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- info o setkání minulý týden s prorektorem z Uni. Lovaň k evaluaci společenských věd v rámci 

CELSA 

- info z koordinačních schůzek v Bruselu, paní prorektorka zastupovala executive board 

COIMBRA Group – nové výzvy k projektu rámcového programu 9 

- info k proběhlé Vědecké rady CEFRES konané 1.3. v Paříži 

 

Prorektor Royt 

 

- info o vyhlášení nového kola NAKI na rok 2018 

- poděkovaní paní ředitelce Feberové za vkládání dat do systému RUV (umělecké výstupy) 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- info z jednání k 10. výročí ERC, program Primus, zde vysoce hodnocen jako ukázkový program 

pro podporu mladých pracovníků 

- další ze série školení jak připravovat a psát ERC projekty, proběhne zde v Karolinu 25.4.2017 

- avízo vyhlášení od 1.4.2017 nového kola programu PRIMUS –lhůta 10.5.2017 

- info k úpravám zásad programu UNCE, databáze bude otevřena od 1.6.2017 s lhůtou do 

20.9.2017 

 

Člen kolegia rektora prof. Lášek 

 

- UK bude spolupracovat na oslavě 500. výročí reformace kazatelem M. Lutherem společně 

s Univerzitou v Prešově,  16.6. 2017 proběhne workshop „Reformace ve střední a východní 

Evropě“ na UK a univerzita bude též spolupořádat v prosinci konferenci v Prešově, fakulty 

budou informovány o možnosti zapojení do příprav 

 

Kancléř Prášil 

 

- avízo konání veletrhu „Via Carolina“ v prostorách Karolina ve dnech 23. - 24.5.2017, v jehož 

rámci bude propagován Katalog služeb a představen Katalog celoživotního vzdělávání  – pořádá 

CPPT 

 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 

 

 
3. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na 

fakultách UK za akademický rok 2015/2016 

 (prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné se Zprávou o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a 

magisterském studiu za akademický rok 2015/2016, zpracovanou ještě podle starého Řádu HVS a 

příslušného OR. 

Zpráva shrnuje zprávy fakult v oblastech odpovědnosti a organizace hodnocení a v oblasti práce s 

výsledky a následné zpětné vazby. Lze konstatovat, že jediným zjištěným problémem je absence 

vnitřního předpisu na některých fakultách, stanovujícího jednotlivé okolnosti hodnocení.  
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Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí a ukládá fakultám, které nemají vnitřní předpis 

týkající se hodnocení výuky studenty, vytvořit do 30.6 2017 příslušné Opatření děkana nebo vnitřní 

předpis fakulty. 

 

4. Koncepce tvorby studijních programů na UK (doporučené postupy NAÚ pro přípravu 

studijních programů) 

 (prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál NAÚ Doporučené postupy pro přípravu studijních 

programů, který navrhuje možné definice studijního programu a studijních plánů v návaznosti na změny 

v zákoně o vysokých školách, především zrušení studijních oborů a zavedení oblastí vzdělávání.  

UK se doporučenými postupy NAÚ bude při konstrukci studijních plánů nově koncipovaných studijních 

programů řídit.  

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí a pověřuje paní prorektorku prof. Wildovou předložit 

materiál Radě pro vnitřní hodnocení a rozpracovat materiál pro účely přípravy studijních programů na 

UK. 
 

 

5.  Návrh opatření rektora „Standardy studijních programů Univerzity Karlovy“ 

 (prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka předložila členům RKR upravený Návrh OR Standardy studijních programů, v němž 

jsou již zapracovány připomínky z projednávání na fakultách a který byl diskutován na Radě pro vnitřní 

hodnocení a zdůraznila tři články, ve kterých došlo k úpravám oproti předchozím verzím.  

 

Závěr:  RKR bere předložený materiál na vědomí a pověřuje paní prorektorku prof. Wildovou  

předložit materiál k projednání Radou pro vnitřní hodnocení dne 22.3.2017. 

 

 

6.  Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2017 

 (člen kolegia rektora prof. Volf) 

 

Soutěž SVV je financována z prostředků MŠMT. V 8. ročníku soutěže SVV podaly všechny fakulty UK 

a CERGE návrhy svých projektů řádně a včas do 30. ledna 2017. Celkem bylo podáno 110 návrhů 

(včetně 12 konferencí). Pan profesor seznámil přítomné s přehledem poptávaných prostředků fakult v 

porovnání s limitem a schválenými částkami pro rok 2017. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 
7.  Rozpis prostředků GA UK v roce 2017 

 (člen kolegia rektora prof. Volf) 

 

Ve 14. kole soutěže GA UK - 2017 podaly přihlášky nových projektů všechny fakulty UK. Celkem bylo 

podáno 987 přihlášek, hodnoceno bylo 983 nových projektů. Žádostí o pokračování bylo podáno a 

hodnoceno 523. Celkově navrhuje GR UK podpořit 866 projektů, úspěšnost v počtu nově přijatých 

projektů ve 14. kole soutěže GA UK činí 34,85 %. Pokles počtu podaných projektů je znatelný v sekci 

A – humanitní a sociální vědy v období 2012-2017. 
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Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

8.  Projekt „Univerzita a republika: 1918–2018“ 

 (prorektor Royt) 

 

Pan prorektor seznámil přítomné s pracovním rozpisem akcí a kompetencí, týkající se plánovaných 

oslav souvisejících se vznikem ČSR před sto lety. Oslavy budou probíhat v proběhu celého roku 2018 (a 

vrcholit na podzim 2018), Na jaře dojde k udělení Ceny Karla IV a k udělení čestných doktorátů. 

Fakulty mohou v této souvislosti zasílat návrhy osobností, které se věnují problematice vzniku 

Československa, může jít i o kolegy ze Slovenska. UK plánuje uspořádat v hlavním týdnu oslav 

vědeckou konferenci Univerzita a republika 1918-2018, bude probíhat řada komentovaných prohlídek 

na fakultních a univerzitních pracovištích a také se připravuje množství plánovaných publikačních 

výstupů a dokumentární film k tomuto tématu. 

  

Závěr: Rozšířené kolegium rektora UK vzalo předložený materiál na vědomí. Pan rektor požádal členy 

RKR, aby do 30.4 fakulty zaslaly k rukám  pror. Kováře informaci o plánovaných aktivitách 

připravovaných v souvislosti s tímto výročím. 

 

9. Různé 

 
- pan děkan MFF UK poukázal na velmi nízkou kvalitu výstupů Hodnocení 2015 zaslaných 

Úřadem vlády RVVI, zejména na seznam nezapočítaných záznamů vykázaných do RIV a 

absenci reakce na žádosti o nápravu. UK by měla zvážit žádost o kompenzaci, případně právní 

kroky, pokud se podezření na chyby v Hodnocení prokáží. 

- žádost od paní ředitelky ÚK UK Dr. Feberové, aby fakulty zaslaly jména koordinátorů  

pro vkládání do nového Repozitáře, fakultám odešel dopis s touto informací  

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 22. května 2017 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


