
Zápis ze 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  
dne 20. dubna 2015 od 10,00 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 
ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, 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, CSc., M.A. 
Ing. Vladislava Klikošová  
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc 
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (v.z. prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.) 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 
Ing. Jiří Macoun 
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
Ing. Miroslava Oliveriusová 
Ing. Jakub Papírník 
Mgr. Jan Podroužek 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
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. 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
Mgr. Petr Valo 
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
Doc. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
 
Omluveni: 
MUDr. Josef Fontana 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
MUDr. Milan Prášil, MBA 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof.  MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 
 

1. pan rektor přítomné přivítal na 6. jednání  RKR 
2. pan rektor představil přítomným nového ředitele ÚVT Ing. Jakuba Papírníka, který 

od 16. 4. 2015 nahradil Bc. Martina Urxe 
3. informace o umístění UK v hodnocení QS World University Ranking 
4. informace k projednávání novely vysokoškolského zákona a k tvorbě akreditačních standardů 
5. informace k novele zákona č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů  
6. informace k přípravě nového zákona o podpoře vědě a výzkumu 
7. informace k OP VaVpI, OP VVV  
8. informace o nominaci za ČKR v rámci pilotního ověření IPN Metodika - prof. RNDr. Zdeňek 

Němeček, DrSc. 
9. informace o podpisu Memoranda o partnerství mezi UK a Hospodářskou komorou ČR 
10. informace o podpisu Memoranda o partnerství mezi UK a Českou spořitelnou 
11. informace o udělení Ceny IZA německým Institutem pro studium práce prof. Janu Švejnarovi, 

M.A., Ph.D.  
12. informace o udělení ocenění GA ČR: Cena předsedy za rok 2015, oceněnými jsou  Doc. David 

Storch,Ph.D. a prof. PhDr. Jan. Klápště, CSc. 
13. Informace o udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky 
České republiky pro rok 2015:  PhDr. Miloš Balabán, PhD. 

14. informace o jednání s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem 
Postráneckým o přípravě koncepce, zabezpečení a realizaci vzdělávání pro úředníky státní 
správy a samosprávy 

15. informace z návštěvy v Ústeckém kraji ČR, nabídka stipendií pro studenty medicíny, 
participace na výuce, vytvoření podmínek pro studium, ubytování apod. 

16. informace k elektronické  spisové službě na UK 
17. informace k návrhům strategických partnerů UK 
18. zpracovávání podkladů pro materiál „Profilové obory na UK“ – podněty z fakult 
19. zpráva ze společného jednání s primátorkou Hl.m.Prahy Mgr. Krnáčovou v měsíci březnu  

v Ženevě na „UniversCity“ 
20. avízo diskuse s děkany fakult o principech rozdělování prostředků na UK pro rok 2016  
21. zpráva z návštěvy delegace z Univerzity Leiden dne 26.3.2015 
22. avízo návštěvy delegace z Univerzity Heidelberg na UK ve dnech 27.-29.4.2015 
23. avízo návštěvy izraelského diplomata pana Moshe Arense dne 27.4.2015 na UK 
24. Den UK v Paříži, termín: 12.5.2015 
25. Den UK v Bruselu, termín: 10.11.2015 
26. Informace k přípravě návstěvy egyptského ministra prof. M. Eldammaty v červnu 2015 na UK 
27. Výročí Mistra Jana Husa, Karolinum, Velká aula, termín:  2.7. 
28. informace k  vizi akreditačního systému na UK  
29. informace k  vnitřnímu hodnocení vědy a pedagogické činnosti 
30. projekt U-MULTIRANK – dopis odeslaný v průběhu dubna na fakulty UK 
31. avízo 130. zasedání ČKR ve Křtinách 
32. avízo termínu  „ZAHRADNÍ SLAVNOST UK“  dne 2.6.2015 
33. avízo termínu tradičních závodů Univerzitní osmy, 5. ročník souboje osmiveslic,  5.6.2015 

v 17,30 hod, Rašínovo nábřeží 
34. avízo termínu 7. května 2015 ve 13 hod, Velká aula - jmenování nových profesorů (z celkového 

počtu 45 nově jmenovaných profesorů je 22 z UK ) 
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Následná diskuze se zejména metodiky výpočtu financovatelných studentů na vysokých školách 
a pracovních poměrů akademických pracovníků, kteří dovršili důchodový věk.  

 
Závěr:  RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 
 
 
2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

Prorektor Gerloch 
 
- informace k návrhům na hostující profesory, emeritní profesory, čestné doktoráty 
 
Prorektorka Rovná  
 

- zpráva z akce DEN CŽV a FESTIVAL ALUMNI – sobota 11.4.2015 v Karolinu 
- zpráva z dění v Evropském centru UK, koordinace společných aktivit, vyhledávání evropských 

projektů a pomoc při jejich zpracovávání 
- informace k  HORIZONT 2020, ERC – žádost o zaslání podnětů do 27.4.2015 a zaslání návrhů 

na experty-zástupce fakult do ERC  
-  informace o chystané prezentaci UK v Paříži dne 12.5. 2015, poděkování za zaslání podkladů 

k této prezentaci a poděkování za spolupráci fakult  
- informace o chystané prezentaci UK v Bruselu dne 10.11.2015 
- informace ke COIMBRA GROUP, UNICA, LERU 
- „Zahradní slavnost UK“ dne 2.6.2015 
 
Prorektor Škrha 

 
- avízo návštěvy delegace z Univerzity Heidelberg při příležitosti 25.výročí meziuniverzitní 

spolupráce  ve dnech 27.-29.4.2015 na UK, dne 27.4. od 17 hod se koná kulatý stůl ve 
Vlasteneckém sále Karolina 

 
Člen kolegia prof. Lášek 
 

-  připomenutí akce k 600. výročí upálení  Mistra Jana Husa „PRAVDU NEUPÁLÍŠ“ – pozvání 
na na vernisáž výstavy dne 27.4.2015 od 19 hod.  Křížová chodba Karolina,   prezentace nového 
filmu Jan HUS 

 
Prorektor Hála 

 
- informace k OP VVV, poděkování za zaslané podklady z fakult, avízo vypsání tezí ve 2. 

polovině května, informace v souvislosti s projednáváním  výše dotací pro Prahu  
- informace k OP VaVpI v souvislosti s možností čerpání finančních prostředků na projektech 

fakult UK v Plzni a Hradci Králové a projekt BIOCEV  
- informace k TA ČR - program GAMA, avízo termínů 21., 23. a 28.4. vždy od 17 hod bude 

probíhat prezentace programů  
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Prorektor Royt 
 
- informace k projektům NAKI – poděkování za přihlášky 
- informace k hodnocení vynikajících monografií na UK 
- informace k PRVOUK  
 
Prorektor Konvalinka  
 

- informace z jednání Rady vlády ČR, zrušeno 2. výběrové řízení na zpracovatele dat pro 
hodnocení výsledků za rok 2014 

- poděkování za zaslání námětů na „vlajkové lodě UK“, tedy profilové vědecké skupiny, 
a výzkumné směry 

 
Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
 
3. Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů a studijních oborů 
pro rok 2015 – PedF  
(prorektor Štech) 
  
Pan prorektor seznámil přítomné členy s doplněním výhledu předpokládaných akreditací nových 
studijních programů a studijních oborů pro rok 2015.                                                                                 

 
Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí.  
 
4. Prezentace: 

- statistika docentů a profesorů na UK  
- počty přihlášených uchazečů  
- informace k investičním akcím 

    (rektor Zima) 
 
Pan rektor prezentoval přehled o počtu profesorů a docentů v pracovním poměru na Univerzitě Karlově 
v roce 2014 a o jejich věkové struktuře. 
Pan rektor rovněž prezentoval aktuální počty přihlášek ke studiu ve srovnání s roky 2013, 2014 a 2015. 
Celkově je pokles počtu přihlášek nevýznamný. Dále informoval o tom, že na UK studuje celkem 
1.430 studentů déle než jeden rok po standardní době studia a upozornil na počet studentů studujících 
dva a více studijních programů.   
Dále se pan rektor podrobně věnoval dokumentaci programu 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol ( subtitul 133 21E - Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny UK). Před skončením tohoto programu by měla být vyhlášena dokumentace programu 
navazujícího. Prezentace přehledu čerpání finančních prostředků státního rozpočtu za roky 2012-2017 
s rozdělením na akce správcem programu registrované a neregistrované – zdůrazněna předpříprava 
FRIM. 
Závěrem pan rektor zdůraznil nezbytnost, aby fakulty a další součásti UK měly jasně a koncepčně 
specifikované cíle rozvoje a obnovy materiálně technické základny a aby nebyla podceněna přípravná 
fáze investičního záměru, včetně zajištění administrativní kapacity.   
  
Závěr: Přednesenou prezentaci pana rektora vzalo RKR po diskuzi na vědomí. 
 



 5 

5. Informace k návrhu nového Dlouhodobého záměru UK 
(rektor Zima) 
 

Pan rektor poděkoval za zaslané připomínky a přítomné členy RKR seznámil s dalším průběhem 
přípravy nového Dlouhodobého záměru UK. 
 
 
6. Informace k navrhovaným změnám vnitřních předpisů UK 

(kancléř Jelínek) 
 
Pan kancléř informoval o předložených návrzích nového Edičního řádu UK a čtyř změn dalších 
vnitřních předpisů UK - Jednacího řádu VR UK, Řádu pro udělování medailí UK, Řádu pro 
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a Volebního a jednacího řádu AS UK 
 
 
7. Informace k operačním programům:  

- OP VVV - připomínky  
- Pražská výzva 
(prorektor Hála) 

 
Pan rektor a prof. Hála informovali o aktuálním stavu programu Pražská výzva a o přípravě programu 
VVV. 
 
 
8. Různé 

Pan rektor přítomné informoval o možnosti zapojení výzkumných týmů UK do již běžících 
projektů financovaných v rámci programu IMI – dne 30.4. 2015 v Technické knihovně v Praze 6 je 
pořádána konference s názvem „Industry Meets Academia“, konkrétně se jedná o projekty 
AETIONOMY, EBiSC, ELF a EMIF.  

 
Závěr: RKR vzalo přednesenou informaci na vědomí 
 
 
 
Zapsali:  Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek 
 
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 
 
Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 25. května v 10,00 hodin v Malé aule Karolina 
 
 
 
 


