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

dne 4. května 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 informoval o následujících tématech: 

 

- V kontaktu s ministrem Plagou ohledně situace s kornavriovou pandemií 

- Od 11. května skupiny do 15 lidí v rámci výuky a do 100 osob v rámci společenských, kulturních 

a sportovních akcích 

- Informace o konání VR a AS 

- Proběhla soutěž GAMA 

- Jednání s BIOCEV a zástupci AV ČR k partnerské smlouvě 

- Jednání k Operačním programům s náměstkem Velčovským 

- Diskuze s kolegy z Hradce králové ohledně MEFARED 

- 8. 5. 2020 od 10:00 odhalení busty obětem válek -  nádvoří Karolina 

- Ceny M. Petruska a B. Hrozného a podpora DONATIO nepředané v rámci výročí univerzity 7. 4. 

budou předány 17. 11. 2020 

- 15. – 17. 11. proběhne zasedání 4EU+ na UK 

- Ceny rektora, mimořádné ceny rektora a Bolzanova cena  budou předány 8. 6. v 16 hod v Karolinu 
- Probíhá hodnocení výzkumných organizací 

- V květnu budou probíhat diskuze k návrhu principů 

- Náhradní termíny promocí proběhnou v červenci a srpnu 

- VR a AS budou přesunuty do Modré posluchárny 
- Odměny 

- vznik projektu UK TV 
 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektor Gerloch 

- Předání dekretů docentům 

 

Členka kolegia Shavit 

- Žádost na fakulty o zaslání reportů zprávy o udržitelném rozvoji do 10.5. 

 

Prorektorka Wildová 

-  Poděkování za překlad RVH 

-  Během června proběhne průzkum o distanční výuce na UK 

-  27. 5. 2020 proběhne jednání Rady pro vnitřní hodnocení 

 

Prorektorka Rovná: 

- 4EU+ zkušenosti z distanční výuky 

- UK obdržela  finanční prostředky z Bruselu na EU projekt 
- 20. dubna proběhl webinář pro zástupce a koordinátory flagships 
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- Evropskou komisí byl vypsán nový projekt pro 17 aliancí  - termín odevzdání 18. 6. 2020 

- 24. 4. proběhl webinář Evropské komise pro aliance univerzit 

- Probíhá komunikace mezi evropskými univerzitami  

 

 

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

 

3. Návrh novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 
(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity 

Karlovy. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí a doporučuje ho předložit plénu AS UK. 

 
4. Návrh novely Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Členům RKR byl předložen návrh novely Rigorózního  řádu Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora na vědomí a doporučuje ho předložit plénu AS UK. 
 
5. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh dílčí novely Přílohy č. 2  Statutu UK -  poplatky 

spojené se studiem. 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje předložit ke schválení 

AS UK. 

 

6. Změna Zásad činnosti GAUK 

(člen kolegia Wolf) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen k projednání materiál Změna Zásad činnosti GAUK. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál. Připomínky ze vzniklé diskuze se budou  dále 

projednávat na jednání tajemníku fakult. RKR doporučuje dát materiál k projednání na VR UK 

 

7. Bonifikace programů Progres pro rok 2020 

(prorektor Royt) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen k informaci materiál Bonifikace programů Progres pro rok 

2020. 

 

Závěr:   
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Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál, souhlasí s návrhem rozdělení 

finančních prostředků na programy Progres pro rok 2020 vč. Bonifikací. 

 

8. Zpráva o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Zpráva o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy, která 

bude předložena  na MŠMT a NAÚ. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí Zprávu o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 2019. 

 

9. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého - strategického záměru 

Univerzity Karlovy za rok 2019 

 (kancléř Prášil) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace 

Dlouhodobého – strategického záměru  Univerzity Karlovy. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium vzalo na vědomí Bilanční zprávu o naplňování plánu realizace Dlouhodobého – 

strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2019. 

 

10. Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 – 

2020 za rok 2019 
 (prorektor Hála) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena úplná zpráva o plnění stanovených cílů 

Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 za rok 2019. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora souhlasí s úplným vyhodnocením Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 

(IP UK 2019 – 2020) za rok 2019 a doporučuje jeho předložení k vyjádření Správní radě Univerzity 

Karlovy. 

11. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2019 

 (kancléř Prášil) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena k projednání Výroční zpráva o činnosti Univerzity 

Karlovy za rok 2019. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora vzalo informace o Výroční zprávě o činnost Univerzity Karlovy za rok 2019 

na vědomí. 

 

12. Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků 
(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál s principy kariérního rozvoje a hodnocení 

akademických a vědeckých pracovníků. 
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Závěr: 

RKR bere materiál na vědomí a doporučuje zapracovat připomínky vzešlé z diskuze a pokračovat podle 

předloženého harmonogramu. 

  

13. Způsoby podpory propagace a realizace cizojazyčných studijních programů UK pro AR 

2020/2021 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena zpráva o způsobech podpory propagace a realizace 

cizojazyčných studijních programů UK pro akademický rok 2020/2021. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

14. Různé 

- Ředitel Sláma informoval RKR o aktivitách CUIP v souvislosti s COVID-19 (aktivní nanofiltry, 

polomasky CUIP, sousedská pomoc) 

 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 1. 6. 2020 v 10,00 hod. prezenčně v Modré 

posluchárně (Celetná 20). 


