
Zápis ze 7. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 27. června 2016 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. 

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

MUDr. Josef Fontana 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

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

Ing. Vladislava Klikošová  

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

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. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Mgr. Jan Podroužek 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

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

Mgr. Cyril Říha, Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

1. pan rektor přítomné přivítal na 7. jednání RKR 

2. pan rektor udělil stříbrnou medaili UK paní prof. Radce Wildové za úspěšný rozvoj Pedagogické 

fakulty UK a zároveň ji předal jmenovací dekret do funkce prorektorky UK pro koncepci studia, 

hodnocení kvality vzdělávací činnosti a akreditační proces, s platností od 1.7.2016 

3. pan rektor předal jmenovací dekret do funkce děkana MFF UK panu prof. Janu Kratochvílovi 

4. info v souvislosti s novelizací zákona č. 130/2002 Sb., reálná hrozba omezení způsobilosti 

investičních nákladů pro úhradu z dotačních programů (RVO , OP VaVapI, OP VVV, OP PIK, 

SVV atd.), nejvíce se dotýká realizace projektových žádostí předložených do aktuálně 

vyhlašovaných výzev PO1 OP VVV 

5. info o proběhlých jednáních s představiteli základního, středního i vysokého školství a 

s představiteli odborů ohledně přípravy rozpočtu na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019, 

avízo jednání zástupců ČKR, odborů, školství s panem premiérem a místopředsedy vlády p. 

Bělobrádkem a p. Babišem dne 13.7. 2016, kde tématem bude aktuální situace ve školství a 

příprava rozpočtu na rok 2017 

6. návrh rozpočtové pracovní skupiny pro VŠ, 90% procent prostředků bude zafixováno 

7. info o činnosti pracovních skupin k úpravám vnitřních univerzitních předpisů, avízo jejich další 

schůzky v úterý 28.6.2016  

8. avízo dnešního jednání vlády o obsazení Národního akreditačního úřadu  

9. poděkování za návrhy do Rady pro vnitřní hodnocení, v tuto chvíli je vytvořena nominace 2/3 

členů z návrhů vědecké rady UK a pana rektora, 1/3 bude tvořena po prázdninách z návrhu AS 

UK 

10. během léta dojde k podpisům bilaterálních dohod UK vs. fakulta ve věci Interní dohody 

k provedení ust. § 24 odst. 4 zákona o VŠ v návrhu B, platnost od 1.9.2016 

11. v souvislosti s přípravou institucionální akreditace oblastí, apel na fakulty, aby důkladně 

analyzovaly své stávající programy a případně některé sloučily, a vyhnuly se tak  přílišné 

pulverizaci související i s nadměrnou náročností na počet garantů  

12. info o úspěšném jmenování profesorů a docentů dne 21.6.2016, průměrný věk profesorů poprvé 

klesnul pod 50 let, u profesur 1/3 tvoří ženy 

13. avízo jednání s paní primátorkou Hl. m. Prahy o SmartUNIPrague 

14. info o Informačním systému VaVaI 

15. avízo jednání 8.10. 2016 se zástupci LERU - přičlenění 8 středoevropských univerzit ze 7 zemí do 

tohoto uskupení v pozici spolupracujících členů  

16. prezentace UK ve Španělsku (10. - 11.11.) a USA (30.11. - 3.12.) 

17. info o chystaném vytvoření vědecké redakce České televize, vědecký kanál ČT poskytne 

několikrát týdně větší prostor pro prezentaci celé UK i pro jednotlivé fakulty, sběr tipů a 

informací z fakult 

 

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

Prorektorka Rovná 

 

- avízo změny termínu pro „Den UK ve Španělsku“ kvůli státnímu svátku v dané zemi, nově 

termín 10. - 11. 11. 2016. Prosba na fakulty, aby zkonkretizovali svůj zájem, s kým chtějí na 

fakultách jednat 

- zapojení UK do univerzitních asociací, reakce ve věci Brexitu 

- avízo plánované schůzky v září složené ze zástupců EUA, LERU k řešení mezinárodních 

rankingů 

- avízo zahraničních hostů z Katholieke Universiteit Leuven a University of Helsinki Open 

University v rámci konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů 

moderní univerzity“  

- výzva Marie Curie Individual Fellowships má uzávěrku v polovině září - potenciální zájemci z 

fakult, kteří budou chtít pomoci s psaním projektu, co nejdříve nahlásit na odbor vědy 

 

Prorektor Royt 

 

- poděkování za průběh čtyř veřejných prezentací programu Prvouk uskutečněných v červnu 

- prosba o zaslání návrhů z fakult na Cenu J. Jirsy 

- info o úspěšné akci MUZEJNÍ NOC 11.6., návštěvnost cca 3 tis. osob, poděkování 

zaměstnancům Archivu UK za přípravu a organizaci akce 

 

Prorektor Gerloch 

 

- příprava na jmenování šesti čestných doktorátů (ve čtyřech případech již domluven termín 

jmenování) 

- info o poradě proděkanů fakult ve věci implementace novely vysokoškolského zákona a 

vnitřních předpisů UK, jež se týká akademických kvalifikací, dojde k úpravě habilitačního 

jmenovacího řízení, povinnost vybírání poplatků podle ustanovení §58 ods. 2 zákona o 

vysokých školách 

 

Prorektor Škrha 

 

- avízo a možnost přihlásit se z fakult na prezentaci UK v rámci „Den UK v USA“ v regionu 

Washington 30. 11. – 2. 12. 2016 

 

Kvestorka Oliveriusová 

 

- paní kvestorka informovala v souvislosti s Registrem smluv o vzniku Opatření rektora 18/2016. 

Z důvodu potvrzení o doručení do registru je potřeba, aby fakulty do předmětu zprávy uváděly 

zkratku fakulty. Lhůta pro zveřejnění je 30 dní od uzavření smlouvy, u smluv uzavřených dle 

Zákona o veřejných zakázkách platí termín pro zveřejnění 15 dní. 

 

Prorektor Hála 

 

- na základě Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2017 a 

Vyhlášení Institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016 – 2018 odešel dnes dopis p. 

rektora na fakulty a součásti o způsobu administrace a předkládání těchto rozvojových programů 

na UK na podzim t.r. 
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- info o operačních programech vyhlášených MŠMT 

 

Členka kolegia rektora prof. Wildová 

 

- zatím různé početní obsazení panelů v Radě pro vnitřní hodnocení, panel společenských věd má 

6 členů, ostatní obory mají členů méně, předpoklad, že každá oblast bude mít 6 nebo 5 zástupců 

 

 

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

 

 
3. Předpokládané rozdělení oblastí vzdělávání a předpokládaný postup podávání žádostí o 

institucionální akreditaci a akreditaci studijního programu 

 (členka kolegia rektora prof. Wildová) 

 

Paní prof. Radka Wildová seznámila členy RKR s hlavními úkoly a kroky přípravy a průběhu 

akreditačního a schvalovacího procesu, objasnila platnost akreditace stávajících SP/SO a změnu SO na 

SP z hlediska studentů a uchazečů, zdůraznila zásadní termíny a okolnosti pro stanovení postupu 

podávání žádostí o institucionální akreditaci a časový rámec projednání akreditací.  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

4. Aktuální informace OSZS stran přezkumů rozhodnutí děkanů, nostrifikací a harmonogramu 

vymáhání poplatků spojených se studiem ve 2. pol. roku 2016 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách dochází od 1. 9. 2016 ke 

změnám v rozhodování, předložila paní prorektorka členům RKR materiál věnovaný vzorům včasného 

a přípustného odvolání, dále pak informovala o nových skutečnostech vztahujících se k změnám 

spojeným s uznáváním zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Následně předložila 

harmonogram vymáhání poplatků spojených se studiem pro zbytek roku 2016. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

5. Konference "Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní 

univerzity" 

(členka kolegia rektora prof. Wildová, prorektorka Králíčková) 

 

Univerzita Karlova pořádá v Modré posluchárně dne 16.11. 2016 interaktivní konferenci, která si 

klade za cíl vytvořit podmínky pro odbornou diskusi o hodnocení kvality vzdělávací činnosti na 

vysokých školách univerzitního typu. Předpokládá se účast pozvaných expertů ze zahraničních 

univerzit, mimo jiné vystoupí i Sarah Leupen z University of Maryland, která zde bude působit jako 

hostující profesor během celého roku 2016/2017 a je možné ji využít na fakultách. Závěrečný panel 

bude vyhrazen vystoupení oceněných cenou Arnošta z Pardubic. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předloženou informaci a harmonogram konference na vědomí. 
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6. Předpokládaná struktura programů Progres 

(prorektor Royt, rektor Zima) 

 

Pan prorektor předložil členům RKR upravenou verzi struktury Progres, kterou dne 23. 6. 2016 

vzala na vědomí Vědecká rada UK a zdůraznil dílčí úpravy, ke kterým došlo oproti původní verzi. U 

čtyř programů (pořad. č. 13, 15, 29 a 38) se stále vyskytují nejasnosti ohledně účasti navržených 

participujících fakult; tyto nejasnosti bude ještě nutné vyřešit. 

Pan rektor doporučil děkanům fakult, aby navrženou strukturu Progresu předložili širšímu okruhu 

pracovníků na svých fakultách, kteří by měli možnost se k programům vyjádřit a případně nalézt 

možnou participaci i v rámci jiných programů vedených na UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí předložený materiál. 

 

7. Přehled plánovaných investičních akcí 

(rektor Zima) 

 

Členové RKR byli seznámeni formou prezentace s čerpáním finančních prostředků dle Dokumentu 

Programu 133 210 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol mezi 

lety 2012 - 2019, jelikož v roce 2015 bylo vládou schváleno prodloužení trvání programu 133 210 do 

roku 2019. Prezentace ukázala jednotlivé registrované akce týkající se jednotlivých fakult či součástí 

v realizaci, akce registrované, nečerpané, a dále akce neregistrované s investičními záměry zaslanými 

správci programu s žádostí o registraci a také akce neregistrované s investičními záměry v přípravě. 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo na vědomí předloženou prezentaci. 

 

8. Návrh postupu příprav vzpomínkových akcí k uctění památky obětí sedmnáctých listopadů 

1939 a 1989 

(kancléř Prášil, MUDr. Fontana) 

 

Pan kancléř představil organizaci akce, kterou bude zajišťovat studentský organizační výbor, dále 

nastínil základní časové schéma průběhu vzpomínkových akcí. Pan MUDr. Fontana doplnil složení 

organizačního výboru, který je tvořen 8 členy, z nichž 3 jsou z řad zástupců AS UK, 3 osoby jsou ze 

studentských spolků, po jednom členu má zástupce studentské rady a rektora. 

 

Závěr: RKR souhlasí s navrženým postupem příprav vzpomínkových akcí k uctění památky obětí 

sedmnáctých listopadů 1939 a 1989. 
 

9. Termínová listina konání kolegií a zasedání pléna AS ve 2. pololetí 2016 

(rektor Zima) 

 

Pan rektor předložil RKR termíny konání KR, RKR, VR UK a AS UK v druhém pololetí roku 2016 

a v lednu 2017. Upozornil na termín 14. 11., kdy bude celodenní jednání RKR nad balíčky vnitřních 

předpisů I. a II.etapy, předtím, než půjdou na schválení do AS UK na konci listopadu a na začátku 

prosince. Fakulty dostanou návrhy novelizovaného znění vnitřních předpisů k dispozici v průběhu září 

2016 (předpisy schvalované v 1.etapě), resp. v průběhu října 2016 (předpisy schvalované v 2.etapě) 

Dále v prosinci je nestandardně z důvodu služební cesty pana rektora termín RKR posunut na středu 

7.12. 2016. 

 

Závěr: Materiál vzali členové RKR na vědomí. 
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10. Různé  

 

- pan děkan MFF UK pozval přítomné na slavnostní otevření rekonstruované rotundy sv. Václava 

na Malostranském náměstí dne 12.10. 2016 

- byl vznesen dotaz, zda se ediční komise UK vyjádří k  akci „Přichází cenzor“ 

 

11. Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy 2016/2017 - Prezentace zástupců EUA (European 

Universities Association) 

(Anna Gover, Henrik Jensen) 

 

Zástupkyně EUA paní Anna Gover z Velké Británie a pan rektor prof. Henrik Jensen z Dánska 

odprezentovali členům RKR způsob, jakým bude provedeno mezinárodního hodnocení Univerzity 

Karlovy agenturou IEP (Institutional Evaluation Programme). Agentura provedla již od svého založení 

v roce 1994 okolo 400 hodnocení ve více jak 45 zemí světa. Podle novely zákona o vysokých školách 

může UK výsledky hodnocení takovouto agenturou předložit při žádosti o institucionální akreditaci, 

učiní-li tak, Národní akreditační úřad musí vzít tyto výsledky v potaz. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo prezentaci na vědomí.  
 

 

Zapsali:  Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v pondělí 17. října 2016 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina 


