
Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 9. listopadu 2020 od 10,00 hodin hybridní formou v Malé aule Karolina 

 
  

 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 2. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- Rozpočet VŠ je projednáván beze změn 

- Probíhá příprava operačních programů 

- Proběhl kulatý stůl ke Strategickému záměru UK, podání připomínek do 16.11. 

- Opatření rektora č. 46 – mimořádný stav na UK 

- Nahlášení kontaktních osob na fakultách 

- Provoz kolejí a akce studentů 

- UK spustila ve spolupráci VFN a 1. LF  odběrové místo na Albertově 

- Je připravena Novela VŠ zákona, která vkládá paragraf o nouzovém stavu 

- Dokončuje se hodnocení vědy a příprava Progresu 2 

- Návrhy na čerpání z MIKULÁŠE 

- Think-tank Vzdělávání 21 

- 16. 11. 2020 proběhne hybridně výroční konference 4EU+ 

- Podpis memoranda s Českou televizí, Českým rozhlasem a Českou tiskovou konferencí 

o vzájemné spolupráci 

- Byla zaslána metodická informace týkající se voleb do akademického senátu UK 

- Proběhl týden vědy – hybridně 

- Způsob konání Vědecké rady 

- Proběhl audit na kolejích a menzách 

- Rozsvícení světel na budově Karolina - 17.11. k oslavám 17. listopadu a 20. 11. ke dni 

UNICEF 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

- Všechny asociace, kterých je UK členem fungují dál online 

-  Coimbra Group pořádá 3. - 4. 12. 2020 High-level education seminar  

- 24. 10. 2020 proběhlo setkání s LERU CE7 

- 19. 11. 2020 se koná UNICA General Assembly 

 

Prorektorka Králíčková 

- Schůze se studijními proděkany probíhají každých 14 dní 

- Centrum celoživotního vzdělávání připravilo sérii webinářů 

- Pozvánka na webinář na téma zkoušení – 26. 11. 2020 v 16:00 

- Den na Karlovku proběhne online 28. 11. 2020 

 

Prorektorka Wildová 

- 19.10.2020 proběhl webinář UNICA na téma výročí úmrtí Jana Amose Komenského 

 

 



Člen kolegia rektora Volf 

- Vznikla nová studie CERGE k dispozici  je na stránkách GAUK 

 

Prorektor Konvalinka 

- Dokončuje se hodnocení vědy 

- Návrh nových programů Progres 

- Jednání Rady vlády pro vědu a výzkum 

 

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

 

3. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu 
(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Studijního a zkušebního řádu. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

 

4. Dílčí novela Rigorózního řádu 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegia rektora byla předložena dílčí novela Rigorózního řádu 

  

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

 
5. Konání promocí po uvolňování opatření 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o konání promocí po uvolnění opatření.  

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora vzalo materiál na vědomí. 

 

 
6.  Zpráva o šetření mezi studenty a vyučujícími UK o jejich zkušenosti s úplnou výukou 

na dálku (tzv. distanční formou) v době pandemických opatření v letním semestru 

2020 
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o šetření o výuce na dálku na Univerzitě 

Karlově. 

 

Závěr: 

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

7. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2019: hodnocení vzdělávací činnosti UK 

absolventy z akademických let 2012/2013 a 2016/2017 

 (prorektorka Wildová) 

 



Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o šetření mezi absolventy Univerzity 

Karlovy 2019: hodnocení vzdělávací činnosti UK absolventy z akademických let 2012/2013 a 

2016/2017 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo zprávu Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2019: 

hodnocení vzdělávací činnosti UK absolventy z akademických let 2012/2013 a 2016/2017.  

 

 

8. Aktuální počty přijatých/zapsaných studentů v přijímacím řízení 2020/2021 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál s aktuálním počtem přijatých/zapsaných 

studentů. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí.  

 

9. Aktuální agenda mezinárodních studijních programů na UK 
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o aktuální agendě mezinárodních 

studijních programů na UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

10. Analytika učení a drop-outy na Univerzitě Karlově 

(prorektorka Wildová) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen materiál Analytika učení a drop-outy na UK. 

 

Závěr:  

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

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

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byly předloženy principy kariérního rozvoje a hodnocení 

akademických a vědeckých pracovníků. 

 

Závěr:  

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

12. Souhrnná zpráva o průběhu zrychleného kola Fondu mobility Univerzity Karlovy 

pro rok 2020 (červenec až září 2020)  
(prorektor Škrha) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena souhrnná zpráva o průběhu zrychleného 

kola Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2020. 



Závěr:  
RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

13. Program výroční konference Aliance 4EU+ 
(prorektorka Rovná) 

 

Členům RKR byla předložen program výroční Aliance 4EU+. 

 

Závěr: 

RKR vzalo na vědomí. 

 

14. Zpráva o aktuálním vývoji projektu Kampus Hybernská  
(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zprávu o krocích, které Přípravný výbor učinil od 

15. 8. 2020. Kolegium rektora UK projednalo tuto zprávu na svém zasedání 19. 10. 2020. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace o aktuálním vývoji projektu Kampus 

Hybernská. 

 

15. Organizace oslav 17. listopadu 
(prorektor Bárta) 

 

RKR byl předložen program akcí 17. listopadu. 

 

Závěr: 

RKR vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

16. Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2021 
 (prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 

2021, který byl zpracován na základě Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 

2021 ze dne 1. 7. 2020 a bude předložen MŠMT nejpozději 30. listopadu 2020. 

 
Závěr: 

RKR bere na vědomí navrhovanou podobu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2021 

a souhlasí s jeho předložením na MŠMT v požadovaném termínu. 
 

17. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku 

hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2019 dle opatření rektora č. 1/2019 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na zúčtování podílu fakult a dalších 

součástí univerzity na dani z příjmů a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019. 

 

 

 

 



Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani 

z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2019 dle opatření 

rektora č. 1/2019 se souhlasem na vědomí. 

 

18. Analýza think-tanku Vzdělávání21 „Vzdělávání na základních a středních školách 

v kontextu pandemie COVID-19“  

 (prorektorka Wildová, prorektor Bárta) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena analýza think-tanku Vzdělávání 21. 

 

Závěr: 

RKR bere předložený materiál na vědomí. 

 

19. Různé 

- Pan rektor k modifikaci akademického roku a úpravě statutu mediků. 

- Kvestor Horáček informoval o nákupu streamovacího  zařízení do velké auly 

Karolina. 

 

 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 14. 12 2020 v 10,00 hod. v malé aule 

Karolina 

 
 
 


