
Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 26. února 2018 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

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

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

PhDr. Ivan Duškov 

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Ing. Jan Javůrek 

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

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Tomáš Lacina 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc 

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

Ing. Jakub Řihák 

Mgr. Otomar Sláma 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Prof. 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. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

Omluveni: 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
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Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Mgr. Michal Zima 

 

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

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 3. zasedání RKR 

2. pan rektor představil nově zvolenou děkanku FSV UK PhDr. Alici Němcovou Tejkalovou, Ph.D. a 

nové děkany fakult UK: doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D. (FF), prof. PhLic. Vojtěcha 

Novotného, Th.D. (KTF), prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. (3.LF), prof. MUDr. Jindřicha 

Fínka, Ph.D. (LFP), dále nového ředitele SBZ ing. Antonína Rezka a novou členku kolegia rektora 

pro problematiku doktorských studií a platforem doc. RNDr. Markétu Lopatkovou, Ph.D. (MFF) 

3. nové složení Vědecké rady UK – návrh bude předložen ke schválení AS UK na jeho zasedání dne 

2. 3. 2018 

4. ve věci institucionální akreditace 

5. Principy rozdělování příspěvků a dotací na rok 2019 – pan rektor poděkoval fakultám za zaslané 

připomínky, jejichž zpracování probíhá; kulatý stůl se uskuteční dne 27. 3. 2018 

6. ve věci BIOCEV 

7. výzva OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ - projektové žádosti za UK byly 

podány 

8. info o aktuálním vývoji spolupráce v rámci „Evropské univerzitní sítě“ 

9. využití prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování – 

v nejbližších dnech bude vydáno nové OR, na jehož základě bude možné požádat o příspěvek na 

internacionalizační aktivity 

10. navýšení finančních prostředků v programu Erasmus 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Hála 

 

- info o schůzce k výzvám v rámci OP VVV 

 

Prorektorka Rovná 

 

- info o aktivitách v souvislosti s „Evropskou sítí univerzit“ – probíhá intenzívní komunikace 

mezi budoucími partnery; ve dnech 20. – 21. 2. 2018 se v Paříži uskutečnil seminář za účasti 

zástupců několika fakult a vedení UK a Sorbonny; avízo podpisu memoranda dne 10. 3. 2018 v 

Paříži 

- avízo návštěvy tří nositelů Nobelovy ceny z Francie na UK ve dnech 19. – 20. června 2018 

- zasedání Vědecké rady CEFRES 

- projekty CELSA – termín odevzdání žádostí je 1. 3. 2018 

 

 

Prorektor Royt 

 

- pan prorektor poděkoval zástupcům fakult za spolupráci při vytváření nových platforem pro 

doktorská studia 
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Prorektor Konvalinka 

 

- info k probíhajícímu národnímu hodnocení na Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace a 

vnitřnímu hodnocení na UK 

- ke spolupráci v rámci „Sítě evropských univerzit“ 

 
Prorektor Škrha 

 

- navýšení finančních prostředků na pedagogickou a zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu 

Erasmus, fakulty obdrží bližší informace 

 
Prorektor Gerloch 
 

- pan prorektor poděkoval fakultám za spolupráci při obměně VR UK 

 
Člen KR prof. Volf 

 

- soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu – proběhlo vyhodnocení projektů, fakulty budou 

informovány o výsledcích v nejbližších dnech 

 

Člen KR prof. Lášek 

 

- info o vydané publikaci z konference „Reformace ve Střední a Východní Evropě“, která 

proběhla ve dnech 3. – 7. 12. 2017 v Karolinu 

 

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

 

 

3. Priority UK pro období 2018 - 2021 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor seznámil přítomné členy RKR s přehledem priorit Univerzity Karlovy pro období 2018 – 

2021 v oblastech vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, mezinárodní spolupráce, vnějších vztahů a 

řízení univerzity. 

 

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí. 

 

 

4. Výhled struktury studijních programů UK 

(prorektorka Wildová) 

 

Členům RKR byl předložen přehled všech v současnosti akreditovaných studijních programů a oborů na 

UK a navazující výhled studijních programů, které fakulty plánují v příštích letech uskutečňovat. Tento 

výhled byl průběžně vytvářen v návaznosti na přípravu žádosti o institucionální akreditaci od října 2017. 

Paní prorektorka vyjádřila poděkování všem pracovníkům fakult, kteří se podílejí na tvorbě nových 

studijních programů určených pro akreditaci, a informovala přítomné členy RKR o aktuálním vývoji ve 

věci institucionální akreditace. 
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Závěr: RKR projednalo předložený materiál. Prorektor Škrha zmínil zájem ze strany zahraničních 

partnerů UK o studijní programy v cizím jazyce propojující humanitní a přírodovědecké či lékařské 

obory. 

 

 

5. Dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, která 

obsahuje změnu čl. 12 odst. 2 týkající se doktorandského stipendia. S ohledem na navýšení finančních 

prostředků určených MŠMT na stipendia studentů doktorských studijních programů bylo upraveno 

rozmezí výše doktorandského stipendia z původní spodní hranice 7.500,- Kč na nových 10.500,- Kč. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh dílčí novely Stipendijního řádu UK a vyjadřuje 

k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

6. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2017/2018 

(prorektorka Králíčková) 

 

Paní prorektorka seznámila přítomné členy RKR s konečným zněním Zprávy o přijímacím řízení ke 

studiu na fakultách UK pro akademický rok 2017/2018 a poděkovala fakultám za spolupráci zejména 

v oblasti přezkumů. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu 

na fakultách UK pro akademický rok 2017/2018 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

7. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen přehled o cizojazyčných studijních programech na 

Univerzitě Karlově. Jedná se o soubor tematicky souvisejících šetření a statistik, které v souhrnu 

reprezentují bilanci stavu cizojazyčných studijních programů na UK. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

8. Přehled vývoje počtu přijatých a zapsaných studentů a absolventů doktorských studijních 

programů na UK 2008 - 2017 

(prorektor Royt) 

 
Členům RKR byl předložen přehled vývoje počtu přijatých a zapsaných studentů a absolventů 

doktorských studijních programů na UK v letech 2008 – 2017 – stav k 31. 12. 2017. 

 
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 
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9. Manuál pro doktorské studium 

(prorektor Royt) 
 

Manuál pro doktorské studium byl vytvořen za účelem sjednocení organizace a postupů v některých 

oblastech doktorského studia. Manuál zohledňuje výsledky pracovní skupiny a připomínky kolegia 

rektora, většina ustanovení vychází ze zákona o vysokých školách a z vnitřních předpisů Univerzity 

Karlovy. Manuál shrnuje činnosti, práva a povinnosti jednotlivých subjektů podílejících se na realizaci 

doktorského studia a je určen účastníkům doktorského studia a pracovníkům jednotlivých fakult pro 

snazší orientaci v doktorském studiu. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 
 
10. Hodnocení doktorského studia na UK v akademickém roce 2016/2017 

(prorektor Royt) 

 
Pravidelné hodnocení studia v doktorských studijních programech se provádí v souladu s Dlouhodobým 

záměrem Univerzity Karlovy. Výsledky celouniverzitního hodnocení doktorského studia za akademický 

rok 2016/2017 jsou poskytnuty z údajů v aplikaci „Individuální studijní plán Ph.D. studentů“ v SIS, je 

nutné se zaměřit na kvalitu hodnocení studií při konkrétních milnících stanovených ISP. 

 
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

11. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 
Jedním z nejdůležitějších úkolů Univerzity Karlovy je trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a 

odborné činnosti, intenzívní zapojení jejích pracovišť do mezinárodní badatelské komunity a 

zprostředkování dosažených výsledků studentům, partnerům i široké veřejnosti. K reflexi toho, jak se jí 

daří tento úkol naplňovat, by měl přispět systém vnitřního hodnocení vědecké činnosti. Navrhovaný 

systém hodnocení je plánován jako nástroj pro hodnocení jednotlivých oborů realizovaných na UK a 

zároveň jako nástroj pro hodnocení fakult a dalších součástí UK. Systém by měl být použitelný pro 

NAÚ, národní hodnocení dle Metodiky 2017+, ze které navrhovaný systém vychází, i pro přípravu 

rozpočtu. 

Seminář k výsledkům 1. roku hodnocení dle Metodiky 2017+ proběhne dne 20. 3. 2018 od 13 hodin 

v Modré posluchárně, fakulty obdrží pozvání. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí navrženou strukturu a principy vnitřního hodnocení 

tvůrčí činnosti na UK. 

 

 

12. Změna Zásad programů Progres a návrh nového opatření rektora – Evidence účastníků a 

způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres 
(prorektor Royt) 

 

Důvodem úpravy Zásad programů Progres a návrhu nového opatření rektora, jímž bude nahrazeno 

opatření rektora č. 3/2017, byl podnět člena Ekonomické komise AS UK, aby u programů Progres při 

stanovování výše bonifikací za mezinárodní spolupráci byla zohledněna i „velikost“ jednotlivých 

programů – co do výše alokovaných finančních prostředků i počtu účastníků. V souvislosti s touto 
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úpravou bylo na základě dosavadních zkušeností navrženo také několik dalších dílčích změn, se kterými 

byli členové RKR seznámeni. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

13. Statistický přehled docentů a profesorů zaměstnaných na UK k 1. 1. 2018 
(prorektor Gerloch) 

 

Pan prorektor předložil rozšířenému kolegiu rektora statistický přehled docentů a profesorů 

zaměstnaných na UK k 1. 1. 2018, členěný po fakultách a po jednotlivých oblastech vzdělávání. 

 

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí. 

 

 

14. GDPR – představení podkladů pro přípravu fakult 

(kancléř Prášil) 

 

Pan kancléř seznámil přítomné členy RKR s aktuálním stavem příprav UK na Nařízení EU o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), které nabývá účinnosti 25.5.2018. 

Ve spolupráci s MFF proběhl pilotní projekt, na základě jeho výstupů bude pokračovat sběr dat a jejich 

analýza na všech dalších fakultách. Pan kancléř poděkoval fakultám za jmenování koordinátorů GDPR a 

informoval o zřízení centrální emailové adresy, na kterou se mohou fakulty obracet s dotazy 

k problematice GDPR. 

Dne 1. 3. 2018 se v Malé aule Karolina uskuteční setkání fakultních koordinátorů a centrálního týmu 

GDPR, cílem setkání je představení harmonogramu prací a vysvětlení dalších kroků, které je třeba 

realizovat na každé fakultě/součásti. 

 

Závěr: RKR bere předložené informace na vědomí. 

 

 

15. Různé 
 

- pan rektor pozval přítomné členy RKR na inauguraci rektora a představení nových děkanů dne 

7. 3. 2018 ve 14:00 hodin ve Velké aule Karolina 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 26. března 2018 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


