
Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 1. října 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 
 
PhDr. Martin Adamec, Ph.D. 
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
Ing. Jan Bělonožník 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
MUDr. Josef Fontana 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Mgr. Václav Hájek 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 
RNDr. Tomáš Jelínek 
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A. 
Ing. Vladislava Klikošová 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.  
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Ing. Miroslava Oliveriusová 
Mgr. Jan Podroužek 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
Dr. Marek Skovajsa 
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. 
Bc. Martin Urx 
Mgr. Petr Valo 
 
Omluveni: 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
Doc. PhDr.  Ladislav Benyovszky, CSc 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. informace k novele zákona o vysokých školách, shrnutí probíhajících jednání v průběhu letních 
měsíců, ukončené vnější připomínkové řízení, avízo společného jednání odpoledne dne 
1.10.2014 na MŠMT ČR s ministrem Chládkem 

             
2. informace ke slavnostnímu zahájení akademického roku 2014/2015 vysokých škol České  

republiky v Liberci dne 29. září 2014 
 

3. informace k nově jmenovaným členům Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, za UK doc. 
Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. a Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

                
4. informace ke GA ČR – místopředsedkyní nově jmenována prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., 

předsedou jmenován  prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 
 
5. informace k projednávání konsolidační vyhlášky na Ministerstvu financí ČR 

 
6. informace ke změnám ve Správní radě UK – rezignovali: Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., JUDr. Jan 

Wagner a Doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc.; novými členy byli ministrem Chládkem jmenováni: 
Ing. Petr Kříž, Ing. Jiří Michal a Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.; novým předsedou SR UK byl 
zvolen JUDr. Petr Hanzlík. 

 
7. informace ke konkurznímu řízení na nového ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK 

– nově jmenovaným ředitelem bude Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., poděkování odcházejícímu 
dlouholetému řediteli prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc., dr.h.c.  
 

8. přehled personálních změn v řízení dalších součástí UK:  
- nově jmenována ředitelka Ústřední knihovny UK MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 
- nově jmenován ředitel CPPT MUDr. Milan Prášil, MBA 
- nově jmenován  ředitel ÚVT Bc. Martin Urx 

 
9. poděkování za připomínky k vnitřním předpisům UK, probíhá jejich revize a revize opatření 

rektora 
 
10.  informace k problematice studia: 

- nezbytnost větší otevřenosti k zahraničním studentům i učitelům, kladen důraz  na výuku 
v AJ, znovu zdůrazněna nutnost zavádění bilingválních programů – v doktorském stupni 
nezbytné, v magisterském nanejvýš vhodné 

- avízo odeslání dopisu se žádostí o zprávu o hodnocení studia v akademickém roce  2013/14 
- informace k situaci a budoucnosti tzv. „malých programů“, infomace k „join degree“ 

programům a  k typu programům „double degree“, 
- shrnutí současné situace v oblasti vymáhání poplatků za studium, probíhá kompletní revize 

dosavadního postupu, který je nutné zásadně urychlit 
- informace k falešné univerzitní facebookové prezentaci poškozující dobré jméno Univerzity 

Karlovy v Turecku, záležitost je řešena na úrovni Ministerstva zahraničí ČR společně 
s naším velvyslancem v Ankaře JE panem PhDr. Václavem Hubingerem, CSc. a na úrovni 
tureckého ministerstva školství,  
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11. informace k úspěšným projektům UK v projektu „Pražská výzva“ - OP VaVPI a k programu 

Horizon 2020 a OP VVV; vytvoření pracovní skupiny rektora 
 
12. pozvánka na 17.10.t.r. v 10,00 hodin - otevření nových budov Lékařské fakulty v Plzni- 

UNIMEC;  
 

13. informace k projektům MEPHARED v Hradci Králové a BIOCEV 
 

14. Etická komise UK: novým členem po úmrtí doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., byl jmenován prof. 
MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., komise skončila šetření dvou případů, další dva obdržela 

 
15. informace k rozpočtu pro vysoké školy na rok 2015 – výše prostředků na vzdělávací činnost 

bude stejná jako v r. 2014, čímž s ohledem na pokles počtu studentů dojde k navýšení 
normativu 

 
16. informace k projektu IPN Metodika a problematice hodnocení a financování výzkumu, vývoje 

a inovací 
 

17. informace k dislokaci objektů UK - kolej Voršilská, kolej Petrská, objekt Krystal, areál Větrník 
a Hvězda, Švehlova kolej, Parléřova, koleje na Jižním Městě 

 
18.  informace k přípravě nové grafiky webu UK; SIS – bude vyhlášena výzva na nový modul 

přijímacího řízení; mzdový systém – spolupráce s firmou ELANOR; v přípravě dále 
elektronický systém pro pronájmy prostor v Karolinu 

 
19. informace k probíhající analýze telekomunikačních služeb, lze očekávat budoucí úsporu 

nákladů v úrovni 40 procent 
 

20. informace k univerzitním ratingům - QS World University Rankings, UK se umístila na 301.-
349. místě, vedení fakult bude zaslána analýza s upozorněním na konkrétní položky a body, 
které ratingy sledují a ohodnocují (např. hostující profesoři apod.), analýzu na RUK zpracovává 
Oddělení analýz a strategií 

 
21. avízo konání akcí :  

- udělení čestného doktorátu panu prof. Josefu Gruenbaumovi, Ph.D.,  20. října t.r. v 11 hod, 
návrh 1.LF UK 

- dne 17.11.t.r. slavnostní otevření výstavy k výročí 17. listopadu v Křížové chodbě Karolina, 
následuje večerní slavnostní koncert ve Velké aule 

-  dne 18.11. t.r. celodenní vědecká konference, dopoledne bude věnováno výročí 17. 
listopadu 1939 pod vedením prof. Kvačka, odpoledne pak 17. listopadu 1989 pod vedením 
prof. Pitharta 

- dne 18.11. t.r. v 19,00 hod. divadelní představení „Zahradní slavnost“ od V. Havla ve 
Stavovském divadle k výročí 17. listopadu  

- docentská promoce dne 9.12.t.r. v 11 hodin, Velká aula UK 
- dne 17.12. t.r. vánoční koncert UK ve Velké aule 
- dne 14.3.2015 ples UK  

 
22.  informace o řešení stížnosti spol. www.scio.cz  ohledně žádosti o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., v platném znění  



 4 

 
23. zpráva o ukončení soudního sporu s hlavním městem Prahou ve věci objektů v ulicích Celetná 

a M.D. Rettigové 
 

24. informace k připravovanému novému elektronickému i listinnému seznamu osob na RUK, 
termín vydání: listopad t.r. 

 
25. informace k novému Organizačního řádu RUK 

 
26. informace k přípravě principů rozdělování prostředků na UK pro rok 2015 
 
Následná diskuze se týkala zejména bilingválních studijních programů a problematiky jazyka 
doktorské disertační práce, možnosti zkoušek v AJ a řešení otázky struktury studijních programů a 
oborů v novele zákona o vysokých školách. 

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
 

 
2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektorka Králí čková 
- poděkování za spolupráci fakult v rámci připravované propagace UK směrem do zahraničí 
- avízo celouniverzitní akce „Dne celoživotního vzdělávání na UK“ dne 11.10. t.r., organizuje 

studijní odbor, IPSC a OVV, poděkování fakultám za aktivní účast 
- akce „Study in Prague“ je společně připravována a koordinována s ČVUT 

 
Prorektor Škrha  
- informace ke konferenci EAIE, která se konala v Praze ve dnech 16.-19. září t.r., v rámci 

konference proběhl dne 16.9. „Campus Tour“ organizovaný UK,  prezentace UK hodnocena 
jako velmi dobrá, poděkování fakultám za spolupráci  

- zpráva o jednání s kanadskými univerzitami, informace k možnostem přímých dohod 
s fakultami 

- informace k problematice programu ERASMUS+, jednání o podmínkách tohoto programu, 
platnost nových podmínek bude až od 1.1.2015, nikoli zpětně, plánováno společné setkání 
s proděkany fakult k tomuto tématu   

 
Prorektor Gerloch  
- informace k zasílaným návrhům na jmenování hostujících profesorů, žádost nutno vždy doplnit 

o období, na jaké je adept navrhován 
- termín pro předání dekretů nově jmenovaným profesorům ve Velké aule je v jednání 

 
Prorektor Royt 
- informace z jednání knihovníků v Poděbradech – nutnost zřídit repozitář, dále řešen způsob 

ukládání vědeckých prací v režimu Open Access 
- informace k uvažovaným dvěma kolům přijímacího řízení Ph.D. studia – rozpracovány dvě 

varianty, vyhotoven právní rozbor  
- informace k systému DISCOVERY 
- informace k programu NAKI 
- informace k problematice realizace a zavádění elektronické evidence doktorského studia 

(vložení údajů nových i stávajících studentů do systému SIS, avízo schůzky se zástupci FF UK) 
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- kladen důraz na elektronický zápis do systému SIS na všech fakultách UK 
- informace k IPN Metodika 
  
Prorektor Ková ř 

-  poděkování za zaslaná vyjádření a připomínky fakult ve věci Jednotného vizuálního stylu UK 
- informace k plánovaným slavnostním akcím UK  na 17. - 18.11.2014 
- avízo konání kulatého stolu UK dne 7.10.t.r. v 17 hodin ve Vlasteneckém sále k 90. výročí 

narození Josefa Škvoreckého 
- avízo konání kulatého stolu UK na téma:1. světová válka- vánoční příměří, bude zakončen 

koncertem ve Velké aule (Requiem od W.A. Mozarta) 
- žádost o zasílání témat a námětů pro další kulaté stoly UK a námětů na tiskové konference, 

akce pořádané na fakultách, výročí, jubilea 
- informace k výročí Karla IV. 
- informace k výročí Jana Husa 
- informace k akci „Týden vědy a techniky“ ve dnech 1.-15. listopadu 2014- www.tydenvedy.cz 

 
Prorektor Štech  
- informace k projektu KREDO  
- informace přípravným pracím na RUK v souvislosti s připravovanou novelou zákona 

o vysokých školách  -  oblasti akreditace, hodnocení kvality výuky, kvalita vzdělávací činnosti 
apod. 

 
Prorektorka Rovná 

      ( Předneseno v zastoupení předsedou AS UK Dr. Nigrinem ) 
- Evropské centrum  - proběhlo 1. kolo jednání na fakultách, příprava 2. kola jednání 
- avizo konání semináře dne 16.10. k problematice ERASMUS+ 
- poděkování fakultám za podporu a návrhy k ALUMNI  
- informace o setkání dne 29.9.t.r. ve věci klubu ALUMNI 
 
Prorektor Konvalinka  

      (Předneseno v zastoupení pror. Roytem ) 
- informace k projektům NAKI 
- avízo vyhlášení nového  projektů UNCE 
- informace k jednání s  Technopolis 
 
Členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová  
- informace k projektům v sociální oblasti, poděkování  za součinnost 
- informace o probíhajících i chystaných kurzech – např. kurz zdravého vaření, cvičení pro 

studenty a zaměstnance 
- informace k jednání o možnosti rozšíření zaměstnaneckých slev jednotlivých fakult pro 

zaměstnance celé UK a o rozšíření portfolia těchto slev 
   

Prorektor Hála 
- informace k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI výzva 3.4), byla 

publikována tisková zpráva  
- informace k projektům CPPT  
- informace k institucionálnímu plánu UK a jeho přípravě 
- informace k programu GAMA 
- informace ke kampusu Albertov, nástup nového manažera  
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Člen kolegia rektora  MUDr. Milan Prášil 
- informace k připravovanému OP VVV a jeho využití i pro pražské VŠ 
- aktualizace připravovaných projektových záměrů pro potencionální výzvy OP VVV 
- CPPT garantem přípravy strategie UK pro nové programovací období strukturálních fondů EU 

pro roky 2014-2020 
- k 1.10.2014 ustanovena rektorem pracovní skupina pro přípravu strategie UK na nové 

programovací období v rámci strukturálních fondů EU pro roky 2014-2020 
 
Člen kolegia rektora předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  

- informace k nominaci osob do Rady vysokých škol pro další tříleté funkční období 
(od 1.1.2015), byli osloveni všichni předsedové AS fakult UK, apel na senáty fakult a na 
nominaci zástupců UK, schváleno bude v listopadu t.r. 

 
     Kvestorka Ing. Miroslava Oliveriusová 
        - informace k čerpání rozpočtu UK ke 30.6. t.r., všechny fakulty dodržely výši limitu 
 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 
 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015  
 
Aktualizace se vztahuje k současnému Dlouhodobému záměru, panem rektorem byly podány 
informace o způsobu a termínech přípravy nového Dlouhodobého záměru pro období 2016-2020 (viz 
též zaslaná obsáhlá písemná informace).  
V diskusi byly vzneseny některé připomínky k navržené Aktualizaci DZ 2015 
 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskusi na vědomí a s předloženým návrhem byl vysloven 
souhlas s tím, že vznesené připomínky  budou zapracovány. 
 
 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 10. listopadu v 10 hod v Malé aule Karolina 
 


