
Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 4. prosince 2017 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

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

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  

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

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

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. 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Tomáš Lacina 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

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. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Mgr. Michal Zima 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 1. zasedání RKR 

2. Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 

2017 – ocenění pro UK: Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací získal prof. Vladimír Matolín, MFF; Cenu za mimořádný čin získal student LF UK 

v Plzni Jáchym Weisner, další ceny pro studenty získali Bc. Jana Simonová, PřF, Bc. Barbora 

Vacková, FF, MUDr. Karel Kieslich, 3. LF, Mgr. Matěj Moravčík a Mgr. Martin Schmid, MFF;               

Cenu Františka Běhounka získali prof. Karel Janda, FSV a prof. Ladislav Kavan, PřF a AV ČR;              

Cenu Milady Paulové ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného 

oboru – za rok 2017 v oblasti klinické medicíny získala prof. Jiřina Bartůňková, 2. LF 

3. Ceny Česká hlava – ocenění Doctorandus  v oboru v technických vědách obdržel RNDr. Vít Saidl 

z Katedry chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Národní cenu vlády získal 

ředitel  Medievistického centra (společného pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd 

a Univerzity Karlovy) prof. Petr Sommer 

4. avízo akce Alumni – Advent na Univerzitě Karlově dne 12. 12. 2017 od 15:00 h ve dvoře Karolina 

5. avízo Vánočního koncertu dne 19. 12. 2017 v 19:00 hodin ve Velké aule Karolina 

6. avízo předávání profesorských dekretů dne 18. 12. 2017 ve 12:00 hodin ve Velké aule Karolina 

7. avízo setkání rektora s děkany a řediteli ve dnech 3. – 5. 1. 2018 v pracovně rektora 

8. avízo inaugurace rektora a představení nového vedení UK dne 7. 3. 2018 ve 14:00 hodin ve Velké 

aule Karolina 

9. avízo uvedení do funkcí nových děkanů (KTF dne 31. 1. 2018; 3. LF dne 1. 2. 2018) 

10. avízo zasedání VR UK dne 25. 1. 2018 ve 13:00 hodin, kde pan rektor předá dekrety děkanům 

zvoleným do druhého funkčního období 

11. ve věci tvorby nové VR UK – pan rektor prosí o zaslání návrhů na nové členy do 15. 12. 2017 

12. info o veletrhu Absolvent (28. 11. 2017) 

13. info o novém OR ustavujícím Komisi pro etiku v oblasti vědy – platnost OR od 1. 1. 2018 

14. ve věci institucionální akreditace 

15. ve věci vymáhání poplatků 

16. ve věci doktorských studií 

17. k OR garanti studijních programů  

18. k ERC grantům – za UK získala konsolidátorské granty MFF, PřF a v rámci společného pracoviště 

CERGE-EI Národohospodářský ústav AV ČR; další kolo schvalování proběhne v únoru 2018 

19. avízo rektorské konference ve dnech 24. – 25. 10. 2018 za účasti rektorů významných evropských 

univerzit 

20. k projektům CELSA 

21. k soutěži UNCE 

22. info o proběhlých Dnech UK v Nizozemí – možnost další spolupráce 

23. avízo podpisu Dohody o strategickém partnerství s Univerzitou v Curychu 19. 12. 2017 v Karolinu 

24. avízo cesty na italské univerzity na jaře 2018 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Hála 

 

- k Excelentnímu výzkumu – schválené projekty v alokaci do 6 mld. Kč, včetně dvou projektů za 

UK, jsou zveřejněny na stránkách MŠMT, další kolo schvalování ještě proběhne 



 3 

 

Prorektor Royt 

 

- k programům Progres 

- avízo akcí k 670. výročí založení UK: slavnostní shromáždění dne 5. 4. 2018, slavnostní 

představení v ND dne 7. 4. 2018 v 19:00 hodin 

- pozvání na vánoční prezentaci Karolina dne 17. 12. 2017 

 

Prorektor Kovář 

 

- k akcím u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- gratulace k získání ERC grantů 

- k programu Primus – avízo setkání nositelů projektů Primus dne 8. 1. 2018 v 10:00 h v Karolinu 

- info o schůzce s proděkany pro vědu k projektu HR Award: tvorba systému hodnocení vědecké 

činnosti na UK, který běží od 1. 12. 2017 

 
Prorektor Škrha 

 

- avízo setkání s proděkany pro zahraničí dne 7. 12. 2017 

- info z MŠMT – parametr D na internacionalizaci by měl pokračovat i v r. 2018 

- avízo cesty do Sydney na Macquarie University v lednu 2018 – zájem o spolupráci v oblasti 

joint-degree a double-degree programů 

- avízo Dnů UK v Kanadě (návštěva Uni of Toronto, Uni of Montréal a McGill Uni) v březnu 

2018 

 

Prorektorka Králíčková 

 

- k propagačním kartám fakult UK pro účely propagace cizojazyčných studijních programů – 

fakulty obdržely vzorovou kartu a do konce roku 2017 by měly zaslat své připomínky 

 

Člen KR prof. Volf 

 

- v listopadu proběhlo další kolo podávání přihlášek projektů do GA UK (podáno bylo 927 

projektů) 

 

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

 

 

3. Institucionální akreditace 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor poděkoval všem, kdo se podílejí na činnostech souvisejících s přípravou na institucionální 

akreditaci, a seznámil přítomné členy RKR s aktuálním vývojem ve věci žádosti o institucionální 

akreditaci UK, která byla v říjnu odeslána k posouzení Národnímu akreditačnímu úřadu. 

 

Závěr: RKR vzalo informace o institucionální akreditaci na vědomí. 
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4. Novely SZŘ / ŘPŘ / Akreditační řád 

(prorektorka Králíčková) 
 

Paní prorektorka seznámila přítomné členy RKR se změnami ve zněních SZŘ a ŘPŘ, které byly 

provedeny ve spolupráci s pracovníky Studijních oddělení fakult, a se změnami Akreditačního řádu UK. 

Po zapracování připomínek budou novely předloženy ke schválení AS UK. 

 

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí. 

 

 

5. Míra studijní úspěšnosti – Graduation rate – fakult UK 

(prorektorka Králíčková) 
 

MŠMT připravuje úpravu Pravidel pro rozdělování příspěvků a dotací vysokým školám. V jejím rámci 

bude pro skupinu VVŠ, mezi kterými je i UK, zaveden do ukazatele K s váhou 15% parametr zvaný 

Graduation rate, neboli Míra úspěšnosti studentů. S použitím algoritmu MŠMT byly zpracovány 

výsledky tohoto parametru pro fakulty UK, v členění po jednotlivých typech studijních programů 

a doplněné o výpočet absolutní hodnoty, která bude vstupovat do výpočtu ukazatele za VŠ. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere informaci na vědomí. 

 

 

6. Zpráva o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů pro akademický rok 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné členy RKR s údaji týkajícími se počtu přihlášených, přijatých 

a zapsaných uchazečů pro akademický rok 2017/2018. 
 
Závěr: RKR předložený materiál schvaluje. 

 

 

7. Spolupráce s AV ČR 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor informoval přítomné členy RKR o smlouvách, které byly nebo do konce roku 2017 budou 

uzavřeny mezi UK a AV ČR. Byla uzavřena Smlouva o scelení Knihovny TGM; 18. 12. 2017 bude 

uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci a 18. 12. 2017 bude také uzavřena Kupní smlouva na 

nákup pozemků Biocev. Dále probíhá jednání o nové smlouvě pro uskutečňování doktorských 

programů. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo informace o spolupráci UK s AV ČR na vědomí. 

 

 

8. Členství Univerzity Karlovy v mezinárodních univerzitních organizacích 

(prorektor Škrha) 

 
Univerzita Karlova se významně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací 

a univerzitních sítí. Zapojuje se do aktivit za účelem společného vytváření vysokoškolského 

vzdělávacího a výzkumného prostoru, vědeckých sítí, sdílení příkladů dobré praxe a zviditelnění své 
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pozice na světové scéně. UK pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se 

aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci. V současné době je UK členem 13 

meziuniverzitních organizací. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 
 
9. GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů 

(kancléř Prášil) 
 

Od 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dopad nařízení postihne plošně soukromé společnosti 

i veřejnoprávní instituce a pod hrozbou vysokých pokut vynucuje změny v nakládání s osobními údaji, 

které společnosti a instituce schraňují. Členům RKR bylo předloženo stručné shrnutí, jaké kroky si 

příprava na nové nařízení na UK vyžádá. 

 

Závěr: RKR bere předloženou informaci na vědomí. 
 
 
10. Univerzita Karlova v mezinárodních žebříčcích v roce 2017 

(kancléř Prášil) 

 
Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen přehled umístění Univerzity Karlovy ve vybraných 

mezinárodních žebříčcích vysokých škol v roce 2017 včetně tabulky vývoje postavení UK za posledních 

pět let. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

11. Výzva OP VVV č. 02_17_044 „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ 

(prorektor Hála) 

 
Na základě vyhlášení ze dne 8. listopadu 2017 byly členům RKR předloženy informace o výzvě v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora rozvoje studijního 

prostředí na VŠ“, jež bude zaměřena na zkvalitnění studijního prostředí – modernizace a doplnění 

vybavení VŠ pro vzdělávání studentů a pořízení informačních zdrojů pro výuku, využívaných napříč 

studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Univerzita Karlova 

bude moci předložit 2 projektové žádosti – jednu za pražské fakulty (VRR – více rozvinutý region) 

a jednu za mimopražské fakulty (MRR – méně rozvinuté regiony). Ukončení příjmu projektových 

žádostí bylo Řídicím orgánem stanoveno na 26. ledna 2018, v případě přijetí a realizace projektu bude 

nutné do 30. srpna 2018 vyúčtovat minimálně 80% schválené dotace. 

Fakulty byly osloveny se žádostí, aby do 8. prosince 2017 vyplnili do šablon fakultní projektové 

záměry, jež budou následně agregovány do celouniverzitních záměrů a poslouží jako podklad pro 

vypsání minitendru na zpracovatelskou firmu, jež bude projekt připravovat. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere informace o připravované výzvě OP VVV s názvem 
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ na vědomí. 
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12. Vnitřní mzdový předpis 

(rektor Zima) 

 

Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní 

pohotovost na Univerzitě Karlově. Vztahuje se na akademické pracovníky a ostatní zaměstnance, kteří 

jsou k univerzitě v pracovním poměru. Dne 15.12.2017 bude Vnitřní mzdový předpis předložen AS UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

 

13. Principy rozdělování příspěvků a dotací na rok 2018 
(rektor Zima) 

 
Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2018, který byl představen rozšířenému 

kolegiu, obsahuje oproti loňskému materiálu několik významných změn, které se týkají fixování podílu 

fakult na ukazateli A v tříletém váženém průměru, ukončení ukazatele B a zařazení bonifikací za 

zahraniční absolventy a pedagogy do ukazatele K. Do tohoto ukazatele přibyl zcela nový indikátor 

Graduation rate (Míra studijní úspěšnosti). Návrh zahrnuje též nové položky v čl. 4, tvorba zdrojů, 

a navýšení prostředků určených na činnost rektorátu UK.  

V diskuzi vystoupil děkan 1. LF, prof. A. Šedo, který poukázal na nekonzistenci ukazatele K a jeho 

problematickou interpretovatelnost. Dále prezentoval odhad nerovnoměrného příspěvku jednotlivých 

fakult na společné aktivity v letech 2014 - 2016 a navrhnul širší diskuzi o těchto tématech.  

Pan rektor informoval rozšířené kolegium, že na jaře 2018 bude v souvislosti s novou národní 

metodikou hodnocení vědy otevřena diskuze k aktualizaci principů rozdělování prostředků na UK. 

V rámci tohoto procesu bude možnost diskutovat též návrhy ukazatele K. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 
 
 
14. Návrh rozdělení agend v kolegiu rektora UK od 1. 2. 2018 

     (rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh rozdělení agend v kolegiu rektora UK od začátku 

nového funkčního období, tedy od 1. února 2018. Tento návrh bude po projednání v RKR předložen AS 

UK. Obsahem návrhu je vymezení agend jednotlivých prorektorek, prorektorů, členek a členů kolegia 

a dále provázání jednotlivých prorektorek a prorektorů na odbory rektorátu, fakulty a součásti UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere návrh na vědomí. 

 

 

15. Setkání rektora UK s děkany fakult UK a řediteli součástí UK 

     (rektor Zima) 

 

V prvním lednovém týdnu roku 2018, ve dnech 3. - 5. 1., proběhne setkání rektora UK s děkany fakult 

UK a řediteli univerzitních součástí. Členové RKR byli seznámeni s tématy, která budou v rámci setkání 

diskutována, a požádáni o zaslání stručného písemného podkladu nejméně jeden den před stanoveným 

datem jednání. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere informaci na vědomí. 
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16. Univerzita a Republika 1918 – 2018 

     (prorektor Kovář) 

 
Pan prorektor seznámil přítomné členy RKR s akcemi, které jsou naplánovány v souvislosti s oslavami 

100 let od založení Československa. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

 

17. 670. výročí založení UK 

     (prorektor Royt) 

 

Pan prorektor seznámil přítomné členy RKR s akcemi, které jsou naplánovány v souvislosti s oslavami 

670 let od založení Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

 

18. Různé 

 

- pan rektor popřál všem přítomným členům RKR hezký advent 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 15. ledna 2018 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


