
Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 18. ledna 2021 od 10,00 hodin on-line přes MS Teams 

 
  

 

1. Vystoupení prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing Jana Royta, Ph.D.  

 

Pan prorektor v zastoupení pana rektora přivítal členy na 4. zasedání RKR. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektor Bárta 

- Výstava Amazonka v Karolinu 

 

Prorektor Hála 

-  informace o hodnocení CRP – bude probíhat online 

- 2. února proběhne kontrola na „NÁBYTEČEK“ 

 

Prorektor Konvalinka 

- Současně se dokončují zprávy k vnitřnímu hodnocení – reakce do 5. února 

 

Prorektorka Králíčková 

- Pokračují pravidelná setkání se studijními proděkany – další proběhne ve středu 

20. ledna v 11:00 

- Pozvánka na schůzku k podpoře cizojazyčných programů dne 27. 1.  v 13:00 

- Manuál Hybridní jaro 

- Newsletter CŽV – nabídka školení 

 

Prorektorka Rovná 

- 4EU+ - na fakultách byly vyhlášeny další projekty 

- Projekt TRAIN 4EU+ 

- 4EU+ - Bylo vyhlášeno další kolo podpory vzdělávacích programů a  3. kolo 

Minigrantů 

- Na pozici Secretary General byla vybrána Isabelle Kratz  

- Legal Entity pro 4EU+ 

- 15. 12. 2020 proběhlo setkání rektorů 4 českých univerzit na ČVÚT 

- V červnu  2021 proběhne výroční konference Coimbra Group  

 

Prorektor Royt 

- Hodnocení projektu NAKI II na Ministerstvu kultury 

- V pátek 15.1. a v sobotu 16.1. proběhlo uctění památky Jana Palacha v Karolinu 

a u busty na FF UK 

 

Prorektor Škrha 

- Podpis žádostí o ERASMUS výjezdy 

 

Prorektor Wildová 

-  Výhled akreditací na příští rok 



- 26. 1. 2021 schůzka se zástupci fakult. Výsledky dotazníkového šetření + doplnění 

dotazníku do 2. šetření 

- RVH funguje v novém složení, je rozšířeno o externisty. Připravuje se revize 

předpisů 

- 27. 1. 2021 proběhne zasedání RVH 

- 1. 2. 2021 začne virtuální činnost  koordinační platformou mezi OKVA a fakultami 

- OKVA  získala  celostátní CRP na kvalitu distančního vzdělávání 

 

Kvestor Horáček 

- V pondělí 18. 1. proběhla schůzka krizového štábu 

- Zaměstnanecké stravování v menzách  - nosit průkazy zaměstnanců vzhledem 

k možné kontrole ze strany Policie ČR 

- Od tohoto týdne začala rekonstrukce chodeb na rektorátě  

 

Člen kolegia rektora Fontana 

- Vznikla pracovní skupina na datový depozitář 

 

Členka kolegia rektora Shavit 

- Info o vývoji udržitelného rozvoje na UK. Proběhne série workshopů 

- Poděkování fakultám s přípravou webu Na Karlovku 

 

Člen kolegia Wolf 

- Probíhá hodnocení projektu GAUK, výsledky začátek března  

 

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

 

3. Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK 

(rektor Zima) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o opětovném prodloužení 

mimořádného stavu na UK 

 

Závěr:  

RKR vyslovuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 12. března 

2021. 

 

4. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio 

(prorektor Konvalinka, prorektor Royt) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena struktura vědních oblastí a oborů programu 

Cooperatio. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora projednalo a vzalo na vědomí předložený materiál 

 

5. Průběžné hodnocení HR Award 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy podklady k průběžnému hodnocení HR Award 

 



Závěr:  

RKR vyjadřuje kladné stanovisko k podkladům k průběžnému hodnocení HR Award.  

  
6. Informace k návrhu Opatření rektora č. xx/2021 – Přiznávání stipendia v akutní tíživé 

situaci studenta na UK 

      (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k návrhu Opatření rektora č.xx/2021 -  

Přiznávání  stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK. 
 

Závěr: 
Rozšířené kolegium rektora vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření rektora č. xx/2021 – 

Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK v předloženém znění. 

 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 8. března 2021 v 10,00 hod. v Malé aule 

Karolina nebo distančně přes MS Teams 

 
 
 
 


