
Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 24. března 2020 od 10,00 hodin formou telekonference s použitím nástroje MS Teams 

 

Přítomni: 

Z důvodu nouzového stavu bylo RKR vedeno distanční formou, připojení účastníků probíhalo pomocí 

MS Teams a konkrétní účast členů RKR nebyla zaznamenána. 
 

 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 5. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

1. Situace na UK v souvislosti s pandemií koronaviru 

- chod univerzity, výuka, vědecká činnost, budovy – nouzový stav prodloužen v souladu 

s rozhodnutím Vlády ČR do 1.4.2020 

- knihovny a elektronické informační zdroje – distanční studium 

- pro studenty v karanténě je k dispozici objekt Krystal, Praha 6 

- Erasmus, zahr. odbor eviduje cca 300 studentů v zahraničí, UK je s nimi ve spojení 

- koleje, UK je ve spojení s Hygienickou službou, studenti mají 3 možnosti, jak situaci řešit 

(nejčastěji využívají dočasný odchod z koleje s garancí stávající pokoje za cenu  15% 

původního nájmu) 

- chod menz, funguje menza Albertov a Kajetánka 

- dobrovolnické aktivity, velké poděkování studentům všech fakult, zvláště LF, PedF 

- Sousedská pomoc sídlí v Karolinu, zaměřena na pomoc seniorům 

 

2. Vzdělávací a studijní činnosti na UK 

- připravuje se aktualizovaný harmonogram ak. roku 2019/2020 

- probíhá úprava studijního řádu (možná zpracovaná ve formě zvláštního vnitřního předpisu), 

která bude řešit distanční zkoušení, státní závěrečné zkoušky distanční formou atd. Tento 

materiál bude co nejdříve rozeslán členům RKR a legislativní a studijní komisi AS UK 

k připomínkám do 29.3. Následně bude ve zkráceném režimu projednán Plénem AS UK 

s termínem schválení na zač. dubna a poté bude ihned zaslán na MŠMT ke schválení. 

- státní závěrečné zkoušky lékařů, ani jiné SZK nebudou mít výjimku, budou se řídit chystaným 

novým studijním vnitřním předpisem UK, konání SZZ je možné uskutečnit až po přijetí 

předpisu na MŠMT (očekáváme nejdříve v půlce dubna) 

- UK přestává vyměřovat a vymáhat poplatky za překročení standartní doby studia vzhledem 

k mimořádné situaci v ČR 

- jednání s MŠMT ohledně úpravy délky studia (nezapočítávání doby vzniklé touto situací) 

- promoce jsou v tuto chvíli zrušeny, jejich opětné zavedení bude 2-3 týdny po skončení 

nouzových opatření, je možné, že se budou dle potřeby konat i v srpnu 

- rektorský den 6.5.2020 byl zrušen  

- docentská promoce se odkládá z 20.4. na červen 2020, termín bude stanoven dle situace 

- oslavy založení UK se odsouvají z původního termínu 7.4., pracuje se s náhradním termínem 

14.5. 

- zatím zůstává zachován termín zasedaní Vědecké rady UK 23.4., ale termín možná dozná 

změny.  Prosba pana rektora na děkany fakult o zaslání plánovaných květnových a červnových 

termínů jejich vědeckých rad fakult na sekretariát rektora do 30.3. 

- konání VR UK dne 28.5. a 25.6. proběhne jako celodenní zasedání, tak aby se stihla projednat 

všechna jmenovací řízení 

- volby děkana MFF a 1.LF je nutné provést na fakultách do konce května, tak aby návrhy pan 

rektor obdržel nejpozději v červnu 2020 



 2 

 

3. Testování na koronavirus, UK se aktivně zapojí ve spolupráci s AV ČR, BIOCEVEM, ÚOCHB do 

testování, koordinuje pror. Konvalinka, UK vlastní 200-300 testů pro potřeby univerzity 

4. Pan rektor představil a přivítal nového kvestora UK pana JUDr. Tomáše Horáčka  

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Souhrnná zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií koronaviru 
(rektor Zima) 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktuální situaci na UK v souvislosti 

s pandemií koronaviru. 

 

3. Vzdělávací činnost na UK v souvislosti s pandemií koronaviru 

(rektor Zima) 

 

Závěr: RKR bere na vědomí informace týkající se vzdělávací činnosti na UK v souvislosti s pandemií 

koronaviru. Bude vydán aktualizovaný harmonogram akademického roku 2019/2020. 
 
4. Strategický záměr UK 21 – 25 (V7) 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena aktuální podoba návrhu Strategického záměru Univerzity 

Karlovy na období 2021-2025, která zahrnuje úpravy vzešlé z připomínek fakult a součástí, nicméně 

dokument vznikl před koronavirovou pandemií. V danou chvíli se připravuje úprava SZ MŠMT 

s očekávaným důrazem na distanční formy vzdělávání, e-learnig atd.. Ministerský Strategický záměr 

ovlivní i podobu SZ UK, proto nyní čekáme na vývoj situace. 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí daný stav a doporučuje fakultám pokračovat v přípravě 

fakultních Strategických záměrů v intencích SZ UK. Schvalování fakultních SZ nicméně musí probíhat 

až po schválení SZ UK. Kulatý stůl k danému tématu byl 15.4. zrušen, nový termín zatím nebyl stanoven. 

 

5. Program na podporu strategického řízení vysokých škol 2021-2025 

(kancléř Prášil) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen program na podporu strategického řízení vysokých 

škol 2021 – 2025, jež je stanoven na dobu 5 let a bude schvalován jako součást SZ UK na MŠMT. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace o plánované struktuře Programu na podporu 

strategického řízení, čeká se na vývoj situace. 

 

6. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům rozšířeného kolegia byl předložen přehled o cizojazyčných studijních programech na UK. 

Obava o počet studentů v dalším ak. roce. UK jedná o modifikaci přijímacího řízení s MŠMT. Je 

pozastaven režim STUDENT. 
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Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere zprávu na vědomí.  

 

7. Návrh na vytvoření odborné platformy (think tanku) Univerzity Karlovy pro podporu 

systémových změn v oblasti vzdělávání a školství 
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na vytvoření odborné platformy (think tanku) UK pro 

podporu systémových změn v oblasti vzdělávaní a školství. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 
 

8. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na 2020 a střednědobého výhledu UK na 2021 

a 2022  

(rektor Zima) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 

2020 a střednědobého výhledu UK na rok 2021 a 2022, který vznikl před koronavirovou pandemií. 

Vzhledem k vývoji situace se bude Rozpočet UK a Rozpis prostředků aktualizovat a bude rozeslán na 

fakulty, k projednání na KR dne 6.4. a RKR dne 14.4., zodp. pan kvestor JUDr. Horáček. 

 

Závěr:  

Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobý výhled UK na roky 2021 

a 2022 se bude vzhledem k situaci aktualizovat. 

 

9. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2020 

(prof. Volf) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh rozdělení prostředků Specifického 

vysokoškolského výzkumu pro rok 2020. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora UK vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

10. Rozpis prostředků GA UK v roce 2020 

(prof. Volf) 

 

Členům RKR byl předložen rozpis prostředků GA UK v roce 2020. 

 

Závěr:  
RKR UK bere na vědomí předložený materiál. 

 

 

11. Sdělení členů kolegia rektora 
 

Prorektor Konvalinka 

- hodnocení vědy na UK – zasedání panelů distanční formou proběhne v půlce dubna 

- posun termínů u soutěže GA ČR - zrušení současného kola a vyhlášení kola nového s termínem 

4.5. 
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- UK a AV ČR se zabývají novými způsoby testovaní na COVID-19, poděkování 1.LF, 2.LF, PřF 

UK, týmu laboratoře ÚHKT dr. Ruth Tachezy, centru BIOCEV za zapojení do akce 

 

Prorektorka Rovná 

- Evropské centrum je stále v provozu 

- 4EU+  zkušenosti s výukou online, proběhlo rozdělení minigrantů 

- flagships výzva k podávání žádostí v rámci 4EU+ na granty 

- možná se bude žádat o přesunutí prostředků mobilit fyzických na mobility virtuální 

 

Prorektorka Wildová 

- informace ohledně akreditací a RVH, běží 3. vlna akreditací, termínově stíháme 
- prosba aby fakulty co nejrychleji dodaly spisy, práce v panelech běží 
- zrušeno zasedání RVH v březnu, v dubnu se konat bude 
- poděkování za hodnocení výuky studenty, prodloužení termínu pro vyplnění dotazníku do 

31. března 

- avízo kontroly institucionální akreditace UK na podzim z NAÚ 

 

Kvestor Horáček 

- provoz výcvikových středisek v průběhu léta, úprava ve prospěch dovolených zaměstnanců UK 

- sportovní středisko v Hostivaři – bazén bude funkční až od září 

 

Člen kolegia Zima 

- nákup a distribuce roušek na fakulty UK 

 

Členka kolegia Shavit 

- termín pro zaslání návrhů na spolupráci k otázkám udržitelného rozvoje byl pro fakulty prodloužen 

do konce 30.4. 2020, poděkování všem, co již podněty zaslali 

 

Člen kolegia Fontana 

- info k nákupu elektronických informačních zdrojů a e-lerningu, nákup ZOOM, knihovna 

Kramerius 

 

Prorektor Škrha 

- vzhledem k situaci se ruší jarní kolo fondu Mobility a POINTu, odejde dopis na fakulty 

 

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

 

12. Různé 

- paní ředitelka Nývltová, ÚJOP doporučuje používat termín bezkontaktní výuka místo distanční 

výuka 

 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v úterý 14. 4. 2020 v 10,00 hod. distanční formou. 


