
Zápis ze 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, 
které se konalo dne 26. května  2014 od 15,00 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. 
RNDr. Štěpán Bojar 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. ( zast. proděkan Jiří Gregor )  
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Mgr. Václav Hájek 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
Doc. ThDr. Jindřich Halama 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Ing. Josef Kubíček 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. ThDr. Jiří Mrázek 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.  
Ing. Miroslava Oliveriusová 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Mgr. Marie Paráková 
Ngr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
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. 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni: 
 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D 
Mgr. Et Mgr. Hana Kosová 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. pan rektor představil děkana ETF UK pana Doc.ThDr. Jiřího Mrázka – funkční období od 
1.6.2014, ve funkci vystřídá Doc. ThDr. Jindřicha Halamu, dne 3.6. 2014 od 11 h proběhne 
inagurace děkana  

2. pan rektor představil paní Ing. Miroslavu Oliveriusovou, která uspěla ve výběrovém řízení na 
nového kvestora UK, které proběhlo dne 13.5.2014, žádost o vyjádření k záměru jmenovat 
Ing. Oliveriusovou kvestorkou UK bude předložena AS UK dne 6. 6. 2014 

3. připomenut termín předání docentských dekretů dne 10.6.2014 
4. informace o přijetí prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče dne 28.5.2014 

v 15,30h  
5. informace z předání prestižní světové ceny Templeton Prize prof. Tomášovi Halíkovi dne 

14.5.2014 v Londýně 
6. informace k vydanému opatření rektora o odměnách školitelů 
7. informace k revizi organizačních řádů dalších součástí, prvních pět bude předloženo na 
červnové zasedání AS UK, další na podzim t.r. 

8. informace k plánované revizi vnitřních předpisů univerzity, případné podněty je možné 
zasílat panu rektorovi do konce června 2014 

9. informace k projektům UK v rámci OP VK („Pražská výzva“)  
10. informace k výzvě 2.1 (BIOCEV) – řešena otázka některých programů, avízo plánované 

schůzky rektorů pražských vysokých škol s vedením MŠMT ČR dne 29. května 2014    
11. informace k investičním akcím na UK v roce 2014, výhled, informace z jednání dislokační 

komise dne 12.5.2014, diskutovány varianty dislokace objektů - Větrník, Krystal, Jinonice, 
Voršilská a Petrská – souhrnný materiál je zpracováván pro jednání kolegia rektora dne 2.6.  

12. informace k problematice odměňování 
13. poděkování za zaslané požadavky v souvislosti s nabídkou právní a technické pomoci 
14. informace k projektu GAMA  
15. informace a prezentace pana rektora k problematice demografického vývoje a 

regionálního rozložení studentů a uchazečů, výhled do roku 2030, žádost o vyjádření 
fakult ohledně možných variant, jak se co nejlépe připravit na výrazný a dlouhodobý 
pokles počtu uchazečů, vč. zaměření na zahraniční studenty (internacionalizaci) a 
programy CŽV 

16. zdůrazněna nezbytnost předkládání bilinguálních studijních oborů za UK, povinná 
bilinguálnost doktorských studijních programů 

17. informace k hodnocení doktorských studijních programů  
18. informace k doktorským disertačním pracím -  jazyk dizertační práce a autoreferát 
19. informace o připravované konferenci na UK do konce t.r. na téma „Moderní metody 

vzdělávání“ 
20. informace k přípravě novely vysokoškolského zákona, členům RKR bude poskytnut 

návrh k vyjádření, termín zaslání připomínek do 2.6.2014, dne 5.6. t.r. zasedání ČKR, 
dne 10.6. zasedání pracovní skupiny 

21. informace o přípravě novely zákona č. 95/2009 Sb., o vzdělávání lékařů 
22. informace o jednání s cizineckým odborem MV ČR ohledně spolupráce 
23. zpráva z jednání „UNICA RECTORS SEMINAR 2014“, který se konal dne 22.-23.5. 

v Lucemburku 
24. informace k umístění UK ve světovém žebříčku Shanghai Ranking 
25. informace k jednání ohledně koncepce knihoven na UK dne  9.6.2014 v 10h   
26. vyhotovena analýza ohledně stávajícího stavu konferenčních center v Praze 
27. informace k chystané International  Advisory Board of the Charles University, dokončen 

návrh Statutu Rady, materiál bude předložen na VR UK a AS UK, byl vyhotoven návrh 
seznamu 15 osobností, které budou osloveny se žádostí o přijetí členství  
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28. informace k Jednotnému vizuálnímu stylu UK, přepracovaný materiál Pravidla pro jednotné 
způsoby grafického užívání znaku UK (OR 17/2013) bude do konce června předložen 
k diskuzi 

29. avízo připravovaných akcí na UK 
- 18.6. zahradní slavnost Alumni UK ve Valdštejnské zahradě 
- dne 17.11. 2014 večerní koncert ve Velké aule 
- dne 18. listopadu 2014 divadelní představení ve Stavovském divadle 
- plánované otevření Muzea UK dne 17.11. 2014 
- Slavnosti Jana Husa v roce 2015 
- 700. výročí Karla IV. v roce 2016 

30. informace k problematice studentských spolků na UK, informace z jednání dne 29.4.2014, 
možnost čerpání prostředků na podporu jejich činnosti, vytvoření zázemí pro studenty 

31. informace ke startovacím bytům, návrh poskytovat ubytování pro profesory-seniory 
32. informace k sportovnímu areálu Hostivař, záměr využití areálu napříč UK  
33. informace o akci TÝDEN VĚDY – organizuje AV ČR, žádost o zapojení fakult do projektu  
34. informace k aktuálním IT projektům na UK: příprava soutěží na elektronickou spisovou 

službu na RUK, na analýzu telekomunikací na UK, projekt elektronických rezervací 
místností v Karolinu, elektronizace hodnocení doktorského studia, jednání pracovních skupin 
v rámci IT komise  

35. ustanoven klub ALUMNI 
36. informace o novém newsletteru UK - UNIVERZITNÍ AKTUALITY 
37. problematika fotografování při promocích v Karolinu 
       

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí, diskuse se zejména týkala 
projektů OP VaVpI 

 
 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Ková ř 
 

- pozvánka a avízo na 3. setkání u kulatého stolu dne 4.6.2014 od 17 hodin ve Vlasteneckém  
sále,  téma: Amerika a Evropa: pouta, která spojují  

- informace k přípravě výročí 17. listopadu 
- informace k uskutečněným akcím (11.5. Univerzitní maraton, 14.5. Rektorský sportovní den) 
- informace k akci Primátorky dne 6.6. - Univerzitní osmy 
- informace o úspěchu hokejových reprezentantů UK v evropské hokejové soutěži, získání 

zlatých medailí 
 

Prorektor Royt 
 

- informace k povinně odváděným výtiskům publikací do Národní knihovny 
- informace ke zřízení digitálního repozitáře na UK 

 
Prorektorka Rovná 

 
- informace k založení klubu absolventů ALUMNI, poděkování přítomným za zaslané 

připomínky  
- zahradní slavnost UK a klubu ALUMNI dne 18.6.2014 
- informace k problematice Evropských center, stále jsou doručovány návrhy a připomínky, 

avízo jednání dne 16.6. v 10 hodin 
- informace k dohodě o spolupráci s CEFRES,  UK a AV ČR 
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Prorektor Štech  
 
- informace k projektu KREDO, sběr dat 
- informace k programu ERASMUS+ 

 
Prorektor Hála 

             
- informace k vyhlášení rozvojových programů pro vysoké školy 

      
 

Prorektor Volf 
 

- informace ke GA UK 
 
Člen kolegia rektora prof. Lášek 

 
- informace ke slavnostem Jana Husa v roce 2015 
- informace k výstavě v Husově  domě  

 
Členka kolegia rektora PhDr. Němcová Tejkalová  

 
- poděkování za zaslané návrhy a připomínky k problematice startovacích bytů 

 
Prorektorka Králí čková 

 
- informace k problematice vymáhání poplatků za studium za období 2000 -  2005 
- informace k Radě celoživotního vzdělávání, 1. zasedání Rady proběhne dne 4.6.2014 
- informace k možnosti udělování tzv. červených diplomů na promocích 

 
Prorektor Gerloch 

 
- informace o inovované komisi pro čestné doktoráty, termín zasedání 14. 10.2014, přednesena 

žádost o zaslání návrhů na udělení honoris causa do 30.9.2014 
 

Prorektor  Škrha 
 
- informace  ke stipendiu Václava Havla a k situaci na Ukrajině, dosud 200 zaslaných žádostí 

o přijetí ke studiu na UK, na zaslané upřesňující dotazníky zpětně odpovědělo 46 studentů, 
konkrétně se týká žádostí o přijetí studentů zejména na lékařské fakulty, dále na MFF, PřF,  
FSV, FHS a FF UK – v průběhu měsíce června proběhne projednání návrhů a dojde ke 
zvážení přijetí studentů ke studiu na UK, řešena problematika vízové povinnosti, roční 
přípravný pobyt pro studium češtiny zajistí ÚJOP 

 
Prorektor Konvalinka  
 
- informace k UNCE, zasedání komisí ve 21. týdnu, celkem 20 center 
- apel v souvislosti s uplatněním excelentních výsledků, podrobná informace o předpokládané 

proceduře jak na UK, tak při celostátním panelovém hodnocení, termín pro zaslání návrhů 
z fakult k rukám prorektora Konvalinky je 20.6.2014 

- avízo schůzky proděkanů pro vědu dne 16.6.2014 
 
Člen kolegia rektora  MUDr. Prášil 
 
- informace k seminářům ohledně projektů VaVpI a  VVV  
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- avízo nové výzvy 2014 - 2020, projekty s účastí více fakult 
- avízo semináře 23.5.2014 „ Evropské projekty“, téma: přenos zkušeností 
- vydávání informačního bulletinu 

 
Člen kolegia rektora předseda AS UK PhDr. Nigrin 

 
- informace k webovým stránkám AS UK, informace jak žádat o finanční podporu pro 

spolkovou činnost studentů  
 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 
 
3. Zjednodušení administrativy spojené s Programy rozvoje vědních oblastí a Univerzitě 

Karlov ě ( PRVOUK) 
(prorektor Royt)  

 
Pan prorektor podrobně seznámil přítomné s předloženým návrhem.  

 
Závěr:  RKR předložený návrh schvaluje bez připomínek  
 
 
4. Financovatelné počty studentů na Univerzitě Karlov ě pro rok 2015 

(kancléř Jelínek) 
 

Pan kancléř podrobně seznámil přítomné s předloženým materiálem. UK požádala MŠMT 
jednak o navýšení limitů pro učitelské studijní programy, jednak o korekci limitů ve prospěch 
dlouhých i navazujících magisterských studijních programů. Rozpis na jednotlivé fakulty platí 
za předpokladu, že MŠMT žádostem UK vyhoví, o čemž budou fakulty obratem informovány. 
Stále platí, že na UK nejsou počty studentů doktorských studijních programů limitovány. 

 
Závěr:  RKR vzalo předložený materiál po diskuzi na vědomí.  
 
 
5. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2013 

(prof. Hampl ) 
 

Prof. Hampl seznámil přítomném s návrhem výroční zprávy o činnosti a se základními údaji 
o vývoji hlavních činností na UK v roce 2013. 

 
Závěr:  RKR vzalo předložený návrh na vědomí. 
 
 
6. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2013 

(Ing. Kubíček) 
 

Ing. Kubíček seznámil přítomném s návrhem výroční zprávy o hospodaření a se základními 
údaji o vývoji ekonomických činností na UK v roce 2013. 

 
Závěr:  RKR vzalo předložený návrh na vědomí. 
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7. Informace o interview se zástupcem Shanghai Ranking 

(rektor Zima) 
 
Pan rektor informoval o otázkách, které byly kladeny univerzitě v rámci Shanghai Ranking 
a požádal fakulty a další součásti, aby se s předloženým dokumentem seznámily. 

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace na vědomí  
 
 
8. Různé 
 

- pan děkan Končelík poděkoval za projekt stipendium Václava Havla a vyjádřil mu podporu 
- pan rektor informoval o vyhlášení Výzvy MŠMT k předkládání projektů v rámci Fondu 

vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických 
pracovníků, výzva bude neprodleně rozeslána příslušným fakultám 

- pan děkan Halama v souvislosti s ukončením svého funkčního období poděkoval za 
spolupráci 

- pan rektor avizoval rozeslání rozpisu dalších termínů KR, RKR a VR do konce června t.r. 
 
 
 
Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 


