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

 

Pan rektor přítomné přivítal na 3. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

1. proběhlo zasedání Reprezentativní komise k rozpočtu vysokých škol na rok 2019 

2. info o jednání s premiérem A. Babišem ve věci podpory vlády pro projekt 4EU, investic pro 

lékařské a pedagogické fakulty a k projektu Kampus Albertov 

3. plán akreditací studijních programů – bude předložen na příštím zasedání RKR 

4. vymáhání poplatků – je ve finální fázi 

5. doktorské studijní programy 

6. akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

7. k počtu studentů v 1. ročnících UK 

8. Metodika 17+ 

9. úspěšnost projektů Univerzity Karlovy ve veřejných soutěžích GA ČR 

10. proběhla úspěšná jednání o další spolupráci s univerzitami v Zurichu a v Padově 

11. k projektům OP VVV 

12. projekt Česko a jak dál? 

13. avízo vernisáže výstavy insignií Univerzity Karlovy dne 17. 12. 2018 v 18 hodin v Císařském sále; 

ve dnech 17. - 19. 12. 2018 budou vystaveny zakládací listiny Univerzity Karlovy, včetně originálu 

listiny papeže Klimenta VI., výstava bude otevřena do konce ledna 2019 

14. avízo Vánočního koncertu UK dne 19. 12. 2018 v 19 hodin ve Velké aule Karolina 

15. dne 16. ledna 2019 proběhnou vzpomínkové akce k výročí 50 let od úmrtí Jana Palacha 

16. slavnostní předání Ceny Karla IV. emeritnímu prezidentovi SRN Joachimu Gauckovi s následnou 

přednáškou se uskuteční dne 21. ledna 2019 v odpoledních hodinách 

17. Ples Univerzity Karlovy se koná dne 25. ledna 2019 v Paláci Žofín 

18. setkání pana rektora s děkankami, děkany a řediteli součástí UK proběhnou ve dnech 3.-11.1. 2019 

19. AS UK na svém zasedání dne 14. 12. 2018 schválil nový Etický kodex 

20. k rezignaci prorektora Kováře 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Hála 

 

- nové projekty OP VVV 

- info k projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- info o zasedání Rady vlády pro VVI dne 14. 12. 2018 – byly projednány výsledky prvního 

hodnocení podle Metodiky 17+ 

 

Prorektorka Wildová 
 

- poděkování fakultám za podklady pro vytvoření harmonogramu druhé vlny akreditací; veškeré 

materiály k akreditacím ve druhé vlně mají fakulty zaslat OKVA do konce dubna 2019 

- k problematice převodu studentů ze starých studijních programů do nově akreditovaných SP – 

setkání se zástupci AS UK proběhne dne 15. 1. 2019 
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Prorektor Škrha 

 

- info o setkání se zástupci univerzit v Zurichu a v Padově – byla dojednána nová forma 

spolupráce 

 

Prorektor Gerloch 

 

- ke způsobu hlasování při habilitačních a jmenovacích řízeních – fakulty mají možnost připojit se 

k elektronické formě hlasování 

 

Členka kolegia rektora Lopatková 
 

- proběhla všechna setkání koordinačních rad doktorských studijních programů, zápis byl fakultám 

odeslán minulý týden 

 

Člen kolegia rektora Volf 

 

- proběhlo podávání nových projektů GA UK – celkem bylo podáno 888 projektů 

- Specifický vysokoškolský výzkum – bylo vyhlášeno 10. kolo soutěže pro rok 2019, termín pro 

podávání závěrečných zpráv a nových projektů je do 31. 1. 2019, v případě již schválených 

víceletých projektů stačí podat jeden formulář za celou fakultu 

 

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

 

 

3. Informace o aktuálním stavu reakreditací oborů habilitačních a jmenovacích řízení na UK 

v roce 2019 
(prorektor Gerloch) 

 

Pan prorektor seznámil přítomné členy RKR s harmonogramem reakreditací oborů habilitačních 

a jmenovacích řízení na UK, kterým v roce 2019 prochází účinnost akreditace. Fakulty byly upozorněny 

na včasné zaslání návrhů a na kontrolu věkové struktury navrhovaných garantů oborů. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a vzalo na vědomí přehled žádostí na reakreditaci oborů 

habilitačních a jmenovacích řízení. 

 

 

4. Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 

(členka kolegia rektora Lopatková) 

 

Předložený materiál podává informaci o možnosti systémové podpory doktorských studijních programů 

v cizím jazyce ze strany MŠMT pro studenty, kteří si studium nehradí v plné výši a nepřekročí určenou 

částku. Fakulty byly vyzvány, aby zvážily nastavení poplatků pro studenty DSP v cizím jazyce tak, aby 

měly možnost čerpat podporu MŠMT. Začátkem roku 2019 obdrží fakulty informaci, jakým způsobem 

lze změnit výši poplatků pro akademický rok 2019/2020. Členové RKR dále byli seznámeni s přijatými 

a plánovanými opatřeními, která fakultám zajistí, že nedojde k navýšení výdajů na studenty DSP v cizím 

jazyce ze strany fakult. Navržené kroky se netýkají cizojazyčných studentů v českých programech. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a schválilo realizaci kroků dle 

návrhu. 
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5. Hlavní problémy řešení projektů Primus z hlediska nositelů - výsledky dotazníkového šetření 

(prorektor Konvalinka) 

 

Program Primus je unikátním programem Univerzity Karlovy, která jeho prostřednictvím uvolňuje 

nemalé prostředky pro podporu mladých vědeckých pracovníků. Cílem a smyslem programu je vytvořit 

podmínky pro získání nových mladých vědeckých pracovníků mimo UK, zejména cizinců nebo 

pracovníků s rozsáhlými zahraničními zkušenostmi. 

Po dvou letech existence programu Primus došlo k jeho zhodnocení prostřednictvím dotazníkového 

šetření mezi nositeli grantu. Členové RKR byli s výsledky tohoto šetření seznámeni. 

Pan prorektor dále přítomné členy RKR pozval na Primus Day, který se uskuteční dne 17. 1. 2019 

v Malé a Velké zasedací místnosti Karolina. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

6. Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014 - 2018 

(prorektor Konvalinka) 

 

Opatření rektora 44/2018 Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na UK v článku 10 předpokládá vydání OR 

„Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014 – 2018“ coby prováděcího předpisu pro konkrétní hodnocené 

období. Členům RKR byl návrh tohoto OR předložen. 

Fakulty byly požádány o stanovení fakultních koordinátorů pro hodnocení tvůrčí činnosti a o návrhy 

zahraničních odborníků, kteří by mohli být členy oborových panelů nebo posuzovateli – termín zaslání 

do 15. 1. 2019. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje jeho vydání formou 

opatření rektora. 

 

 

7. Úspěšnost projektů UK podávaných do veřejných soutěží GA ČR v roce 2018 s počátkem 

řešení od roku 2019 

(prorektor Konvalinka) 

 

Členové RKR byli seznámeni s informacemi o úspěšnosti projektů UK podávaných do veřejných 

soutěží GA ČR v roce 2018 s počátkem řešení od roku 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

 

8. Dlouhodobá strategie pro spolupráci 4EU 

(rektor Zima) 

 
Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen materiál shrnující dlouhodobou strategii budoucí 

spolupráce v rámci tzv. Aliance 4EU, která byla založena dne 10. 3. 2018 podpisem společného 

prohlášení mezi UK, Univerzitou v Heidelbergu, Sorbonnou a Varšavskou univerzitou a později 

rozšířena o univerzity v Miláně a v Kodani. Cílem aliance je vytvořit úzkou spolupráci v oblasti 

výzkumu, výuky, vzdělávání a administrativy. 

Dne 17. 1. 2019 proběhne setkání rektorů všech zúčastněných univerzit v Heidelbergu; projektovou 

žádost Evropské komisi je nutné podat do konce února 2019. 
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Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

9. Rozdělení alokace celouniverzitních projektů ESF II a ERDF II 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o rozdělení alokace v připravovaných 

celouniverzitních projektech ESF II a ERDF II pro fakulty a součásti, které se prostřednictvím 

projektových záměrů ve Strategickém plánu realizace UK (SPR UK) přihlásily do těchto 

celouniverzitních projektů. 

Pan rektor požádal fakulty, aby nejpozději do pátku 21. 12. 2018 sdělily ing. Baťkové nebo 

p. prorektoru Hálovi konečné stanovisko, zda se celouniverzitních projektů budou účastnit. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí rozdělení alokace připravovaných celouniverzitních 

projektů ESF II a ERDF II a postup zpřesnění výše alokací pro jednotlivé fakulty a součásti. 

 

 

10. Vyhodnocení CRP 2018 a IP UK 2016 - 2018 
(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o postupu a harmonogramu vyhodnocení 

Institucionálního plánu UK 2016 – 2018 a centralizovaných rozvojových projektů, které UK realizovala 

v roce 2018. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace o postupu a harmonogramu vyhodnocení 

Institucionálního plánu UK 2016 – 2018 a centralizovaných rozvojových projektů za rok 2018. 

 

 

11. Hlavní strategické dokumenty a sběr dat na Univerzitě Karlově v roce 2019 

(kancléř Prášil) 

 

Předložený dokument navazuje na materiál projednávaný rozšířeným kolegiem rektora dne 12.11. 2018. 

Dokument navrhuje změny, které by mohly být implementovány již v roce 2019 a které by měly 

směřovat zejména k tomu, aby základní strategické dokumenty byly lépe propojeny, byly srozumitelné 

pro všechny akademické či odborné pracovníky a aby jim podřízené sběry dat, podkladů a informací 

byly efektivní a účelné. Členové RKR byli dále seznámeni se sběry dat, které proběhnou v roce 2019. 

Pan kancléř poděkoval za jmenování fakultních koordinátorů pro sběr dat a požádal fakulty, které 

prozatím svého koordinátora nejmenovaly, aby tak učinily. V případě fakult a součástí, které budou 

preferovat postup bez konkrétního koordinátora, bude informacemi k projektu Sběr dat a ke sběrům dat 

2019 obesílán přímo děkan fakulty, případně ředitel součásti. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál. 
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12. Novela opatření rektora - Spisový řád Univerzity Karlovy 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh opatření rektora Spisový řád Univerzity Karlovy, 

který byl vytvořen v souladu s aktuálně platnou legislativou a který reaguje na postupující elektronizaci 

úředně-správních dokumentů. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 
13. Průběh promocí na Univerzitě Karlově 

(rektor Zima) 

 
Předložený materiál reaguje na zvyšující se počet promočních aktů na UK a nevyužitou kapacitu při 

těchto slavnostních ceremoniálech a navrhuje nově stanovená minima a maxima velikosti promočních 

skupin v jednotlivých promočních místnostech. Ke změně nastavení limitů jednotlivých místností dojde 

od 1. 1. 2019. 

 

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 
 

14. Různé 
 

- pan děkan Kratochvíl informoval o průběhu jednání MFF s ústavy AV ČR ve věci dohod pro 

zajišťování společných doktorských studijních programů 

- rozpis termínů konání KR, RKR, VR UK a AS UK na období I-VI 2019 bude fakultám rozeslán 

18. 12. 2018 

- pan rektor všem poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál klidné Vánoce a vše dobré do 

nového roku 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 4. února 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 


