
Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 26. března 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. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

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. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

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. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc 

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

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

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 

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. 

 

Omluveni: 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

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

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 4. zasedání RKR 

2. Rada Národního akreditačního úřadu na svém zasedání dne 21. 3. 2018 rozhodla o udělení 

institucionální akreditace Univerzitě Karlově ve všech 23 oblastech, o které UK žádala – pan rektor 

poděkoval všem, kdo se na přípravách žádosti o institucionální akreditaci podíleli 

3. zapojení Univerzity Karlovy do aliance 4EU, strategické partnerství čtyř univerzit se silným 

vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne 

Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko), setkání rektorů všech čtyř univerzit 

proběhne dne 29. 6. 2018 v Praze 

4. avízo jednání s ministrem školství Plagou k rozpočtu pro VVŠ na rok 2019 dne 27. 3. 2018 a 

plánovaného jednání s panem premiérem k rozpočtu na VVI 

5. avízo jednání spolu s předsedou RVŠ s ministryní financí Schillerovou dne 23. 4. 2018 

6. avízo kulatých stolů: dne 27. 3. 2018 k Principům rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2019; 

dne 10. 4. 2018 v 15:00 h kulatý stůl GA UK; dne 17. 4. 2018 od 15:00 h kulatý stůl ve věci 

koordinačních rad a doktorských studijních programů 

7. hodnocení 17+ 

8. projekt ARIB 

9. info o počtu podaných přihlášek ke studiu pro akademický rok 2018/2019 

10. Manuál pro doktorské studium – připravuje se opatření rektora 

11. byl odeslán dopis AV ČR ve věci připomínek ke koordinační radě biomedicíny 

12. Dny UK v Kanadě proběhly ve dnech 11. – 18. 3. 2018 

13. Dny UK v Itálii se uskuteční v termínu 20. – 25. 5. 2018 

14. výzva OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ 

15. avízo setkání s předsedou Sněmovny reprezentantů USA P. Ryanem v Senátu PČR dne 27. 3. 2018 

v 9:30 hod. 

16. avízo docentských promocí dne 4. 6. 2018 v 11:00 h ve Velké aule Karolina 

17. avízo udělování čestných vědeckých hodností Dr.h.c. ve Velké aule Karolina: 

dne 6. 4. 2018 ve 13:00 h - Prof. Rolf-Dieter Heuer a Prof. Thomas Evan Levy 

dne 16. 5. 2018 ve 14:00 h – Prof. Philippe Martin a Prof. Ján Vilček 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Wildová 

 

- poděkování všem, kdo se podíleli na přípravách spojených se získáním institucionální 

akreditace; systém vnitřních akreditací je nastaven 

 

Prorektor Royt 

 

- bonifikace programů Progres – výsledky budou oznámeny v nejbližších dnech 

- hodnocení monografií – byly vyhlášeny termíny 

- budou vydány dvě medaile - k 670. výročí založení UK a k 100. výročí ČSR a nový odznak 

Univerzity Karlovy 
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Prorektor Konvalinka 

 

- pozvání na jednání Mezinárodní rady UK, které proběhne v rámci oslav 670 let od založení UK 

ve dnech 4. – 5. dubna 2018 v Malé aule Karolina 

 

Prorektor Škrha 

 

- info o Dnech UK v Kanadě, které proběhly v termínu 11. – 18. 3. 2018: setkání se uskutečnila na 

University of Toronto, Université de Montréal, McGill University a na Concordia University za 

účasti zástupců fakult MFF, PřF, FSV a FF 

 
Prorektorka Rovná 

 

- Dny UK v Kanadě – zájem University of Toronto o spolupráci s FSV a FF v oblasti rozvoje 

českých studií, návrh na spolupráci v rámci českých studií také s McGill University; proběhla 

setkání alumni v Torontu a na McGill University 

- Dny UK v Itálii – probíhají přípravy, fakulty byly osloveny, aby zaslaly své požadavky; setkání 

se uskuteční na univerzitách v Římě, v Padově, ve Florencii a v Miláně 

- projekty Celsa – za UK bylo odevzdáno osm projektů, výsledky budou známy v červnu 2018 

- v Paříži proběhlo zasedání Vědecké rady CEFRES 

 
Prorektorka Králíčková 
 

- info o zavádění možnosti uznávat středoškolské a vysokoškolské vzdělání zahraničních zájemců 

o studium v rámci přijímacího řízení přímo na fakultách; potřebné informace byly fakultám 

předány na schůzce proděkanů a vedoucích studijních oddělení, v nejbližších dnech vyjde 

opatření rektora 

- pozvání na Den CŽV, který proběhne v sobotu 21. 4. 2018 v Karolinu 

- školení v oblasti pedagogických dovedností – nabídka kurzů na stránkách CCŽV  

 
Prorektor Hála 

 

- výzva OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ – výsledky byly zveřejněny; nyní 

je nutné neprodleně zahájit přípravy na soutěže veřejných zakázek 

- požadavek MŠMT do 16. 4. 2018 obnovit tabulky všech stavebních aktivit 

 

Kancléř Prášil 

 

- byla zahájena 2. etapa zavádění systému ESS na UK, závěrečná 3. etapa proběhne na podzim 

2018 a na jaře 2019; v současné době probíhá na FHS testování propojení ESS se systémem 

Whois, propojení s dalšími systémy (mzdový a personální, SIS) bude následovat 

- informace o průběhu projektu zaměřeného na získání certifikátu HR award, poděkování za 

jmenování fakultních koordinátorů, avízo možné prosby o spolupráci v případě, kdy 

administrátor neobdrží od fakultních koordinátorů opakovaně a přes výzvy výkazy práce. 
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Členka KR doc. Lopatková 

 

- info k vytváření koordinačních rad doktorských studijních programů; avízo úvodního setkání 

členů koordinačních rad s panem rektorem dne 17. 4. 2018, následovat budou setkání 

jednotlivých koordinačních rad; probíhá příprava opatření rektora 

 

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

 

 

3. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický 

rok 2016/2017 

(prorektorka Wildová) 

 

Členům RKR byla předložena Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy 

na fakultách Univerzity Karlovy v akademickém roce 2016/2017, která podává analýzu zajištění 

hodnocení výuky studenty a absolventy na jednotlivých fakultách a nabízí komplexní přehled o dané 

problematice na Univerzitě Karlově. 

Po projednání dokumentu rozšířeným kolegiem rektora bude zpráva postoupena k projednání 

Akademickému senátu UK a Radě pro vnitřní hodnocení. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí a ukládá fakultám, které nemají vnitřní předpis 

týkající se hodnocení výuky studenty, tento dokument vytvořit. 

 

 

4. Zapojení UK do evropské univerzitní aliance 

(prorektorka Rovná) 

 

Čtyři evropské univerzity se silným vědeckým potenciálem (Univerzita Karlova, Universität Heidelberg, 

Sorbonne Université a Uniwersytet Warszawski) se po jednáních, která probíhala v průběhu roku 2017, 

rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance (4EU). Deklarace 4EU, 

stvrzující toto partnerství, byla podepsána dne 10. 3. 2018 v Paříži. Aliance vychází z již existující 

vzájemné akademické spolupráce, kterou dále prohlubuje, a klade si za cíl vytvořit novou úroveň 

spolupráce ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci. 

Setkání rektorů 4EU proběhne dne 29. 6. 2018 v Praze, předcházet by mu mělo setkání prorektorů pro 

studijní záležitosti, dílčí jednání probíhají. Fakulty byly dopisem vyzvány, aby zasílaly své návrhy na 

konkrétní možnosti spolupráce se všemi třemi partnery. 

 

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí. 

 

 

5. Možnosti zlepšení postavení UK v mezinárodních žebříčcích 

(kancléř Prášil) 

 

Předložený dokument navazuje na materiál Univerzita Karlova v mezinárodních žebříčcích v roce 2017, 

který byl rozšířenému kolegiu rektora předložen v prosinci 2017. Tento materiál analyzoval postavení 

Univerzity Karlovy v mezinárodních žebříčcích, jeho součástí však nebyly možné kroky, jak by mohlo 

dojít k jeho zlepšení. Cílem aktuálního dokumentu je právě definovat oblasti, ve kterých by se 

Univerzita Karlova mohla ve vybraných žebříčcích posunout v mezinárodní konkurenci vzhůru. 
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Představená opatření z oblasti organizace vědecké činnosti, studia a internacionalizace se z velké části 

shodují s doporučeními EUA a jsou součástí priorit vedení UK pro období 2018-2021. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

6. Počty RIV bodů pracovišť UK 

(prorektor Konvalinka) 

 

Členům RKR byl předložen materiál obsahující přehledné srovnání získaných RIV bodů různými 

vědeckými institucemi a jejich součástmi a také pohled na počty RIV bodů v minulých letech. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál. 

 

 

7. Rozdělení prostředků SVV pro rok 2018 a meziroční změny limitů SVV 

(člen kolegia rektora Volf) 

 

V letošním ročníku soutěže SVV bylo podáno celkem 99 projektů a 12 konferencí. Členové RKR byli 

seznámeni se způsobem rozdělení finančních prostředků SVV pro rok 2018 mezi jednotlivé fakulty. 

 

Závěr: RKR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

8. Rozpis prostředků GA UK v roce 2018 

(člen kolegia rektora Volf) 

 
V patnáctém kole soutěže GA UK – 2018 podaly přihlášky nových projektů všechny fakulty UK. 

Celkem bylo hodnoceno 922 přihlášek nových projektů a 506 žádostí o pokračování projektu. Členové 

RKR byli seznámeni s novým systémem hodnocení projektů, který byl zaveden v letošním roce, a 

s rozdělením prostředků GA UK pro rok 2018. Fakulty mají možnost požádat o seznam projektů, které 

získaly dobré hodnocení, ale nedosáhly na financování z prostředků GA UK. 

 
Závěr: RKR bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací. 

 

 

9. Rozpis příspěvků a dotací pro rok 2018 

(kancléř Prášil) 
 

Rozpis příspěvků a dotací pro rok 2018 byl připraven na základě Principů pro rozdělování příspěvků a 

dotací na UK pro rok 2018, které schválil AS UK dne 15. 12. 2017. Členům RKR byly předloženy 

podrobné tabulky se všemi číselnými údaji. 

 

Závěr: RKR schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2018 a doporučuje předložit 

projednaný materiál Akademickému senátu UK ke schválení. 

 
 
 
 



 6 

10. Informace o procesu aktualizace principů rozdělování prostředků na UK pro rok 2019 

(kancléř Prášil) 

 
Pan kancléř poděkoval fakultám za zaslané příspěvky k anketě, která proběhla k problematice principů 

rozdělování příspěvků a dotací na UK (Principy) pro rok 2019 a představil další rozeslané materiály, 

které členové RKR obdrželi.  Dne 27. 3. 2018 proběhne kulatý stůl, na základě debaty bude připraven 

návrh Principů pro rok 2019. 

 
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

11. Program oslav 670. výročí založení UK 

(rektor Zima) 

 
Pan rektor seznámil přítomné členy RKR s itinerářem k oslavám 670. výročí založení UK, které 

proběhnou ve dnech 4. – 7. dubna 2018. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

 

12. Různé 
 

- pan děkan MFF, prof. Kratochvíl, pozval přítomné členy RKR na přednášku prof. Petera 

Moutona ze SRC Biosciences, která se uskuteční dne 13. 4. 2018 v refektáři budovy MFF UK, 

více informací je k dispozici na stránkách MFF 

- pan ředitel ÚVT, ing. Papírník, poděkoval za určení kontaktních osob na fakultách a součástech 

UK ve věci GDPR, komunikace probíhá prostřednictvím share-pointu, proběhla dvě setkání, 

připravuje se opatření rektora – příští týden bude fakultám odeslán návrh textu 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 2. května 2018 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


