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

dne 8. března 2020 od 10,00 hodin on-line pře MS Teams 

 
  

 

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

 

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

 

- Krizový stav 

- Očkování a testování zaměstnanců 

- Hodnocení vědecké práce 

- Cooperatio bylo schváleno 

- Specifický vysokoškolský výzkum 

- Rozpočet VŠ  

- OP VVV 

- Národní plán obnovy 

- Usnesení vlády o pracovní povinnosti 

- Opatření rektora na práci z domova  

- Pracovní povinnost studentů 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Kvestor Horáček 

- Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví na povinné testování zaměstnanců 

- Od 17. 3. 2021 může být osobní přítomnost na pracovišti pouze s negativním testem, 

který není starší déle než 7 dní, aktuální sdělení budou zveřejňována na hlavní 

webové stránce UK 

- Mimořádná opatření rektora 

- Testování na kolejích 

 

Člen kolegia rektora Zima 

- Byl rozeslán materiál k testování zaměstnanců na UK, aktuální sdělení budou 

zveřejňována na hlavní webové stránce UK 

- Odběrové centru Albertov v provozu pondělí, středa, pátek od 8.00 do 16.00 

(rezervační systém bude spuštěn příští týden) pro zaměstnance UK 

- Budou k dispozici i mobilní testovací týmy 

 

Prorektorka Králíčková 

- Pracovní povinnost studentů  

- rozeslán email pro studenty prvních ročníků s informací o Centrum Carolina 

- Schůzky se studijními proděkany o přijímacím řízení 

- CŽV – rozšíření používání vzdělávacího portálu  

 

Prorektorka Rovná 

- Byla zaregistrována Legal Entity pro 4EU+ 

- 1. 3. 2021 byl deadline pro 3. kolo minigrantů 



- 17. 2. 2021 proběhla schůzka zástupců 4 českých univerzit (UK, MUNI, ČVÚT, 

UPOL) s MŠMT a NAÚ o podpoře univerzitních aliancí 

- 4EU+ schůzka Student committee 

- 26. 2. 2021 proběhla schůzka k Eastern Partnership 

 

 

Prorektor Gerloch 

- Poděkování za spolupráci na JŘ a HŘ 

- Březnová Vědecká rada by měla proběhnout v distanční podobě 

- Dekrety jmenovaných profesorů  

 

Prorektorka Wildová 

- Dotazníkové šetření kvality distančního vzdělávaní II. 

 

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

 

3. Opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK  
(kancléř Prášil) 

 

Rozšířené kolegium projednalo opětovné prodloužení mimořádného stavu na UK. 

 

Závěr:  
RKR schvaluje materiál a ukládá ho předložit záměr prodloužení mimořádného stavu 

k projednání AS UK. 

 

4. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2020/21 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách 

UK pro AR 2020/21. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu 

na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021 a vyjadřuje k tomuto návrhu 

kladné stanovisko a ukládá jeho zveřejnění. 

 

5. OR Harmonogramu akademického roku 2021/22 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh OR Harmonogramu akademického roku 

2021/22. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického 

roku 2021/22 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.   
 
 
 
 
 



6. OR Harmonogram  přijímacího řízení 2022/23 
(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh OR Harmonogramu přijímacího řízení 

2022/23. 
 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího 

řízení 2022/23 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.   
 

7. Poplatky za delší studium - Realizace rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 

11. 2020 
 (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o realizaci Nejvyššího správního soudu 

ze dne 4.1.12020 – Poplatky za delší studium. 

 

Závěr: 
RKR bere předložený materiál na vědomí a ukládá OSZS změnit nastavení systému vyměřování poplatků 

za delší studium bez zbytečného odkladu. 

 

8. 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. 

 

9. Finální příprava a zahájení vnitřního hodnocení studijních programů na UK 
(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o finální přípravě a zahájení vnitřního 

hodnocení studijních programů na UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál na vědomí. 

 

10.  Harmonogram předkládání žádostí SP v rámci IA pro rok 2021 

(prorektorka Wildová) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen harmonogram předkládání žádostí SP 

v rámci IA pro rok 2021. 

 

Závěr:  

RKR projednalo harmonogram předkládání žádostí SP v rámci IA pro rok 2021. 

 

  



11.  Juniorská univerzita Karlova – informace o 6. ročníku uskutečněném v zimním 

semestru AR 2020/2021  
(prorektorka Králíčková) 

 

Členům rozšířeného kolegia rektora byla předložena informace o 6. ročníku Juniorské 

univerzity uskutečněném v zimním semestru AR 2020/2021. 

 

Závěr:  

Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 
12.  Paedagogium – přehled současného stavu a návrhy pro rozvoj 

(prorektorka Wildová, prorektorka Králíčková) 
 

Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen přehled současného stavu a návrhy pro 

rozvoj -  Paedagogium. 

 

Závěr:  
Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

13. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2021 
(člen kolegia rektora Volf) 

 

Členům RKR byl předložen návrh rozdělení prostředků SVV pro rok 2021. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora UK projednalo předložený materiál. 

 

14. 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. 

 

15. Hodnocení vědecké práce na Univerzitě Karlově podle 
Metodiky M17+ v modulech M3-M5. Hodnotící zpráva. 

 (prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o průběhu a výsledcích národního 

hodnocení vědecké práce na Univerzitě Karlově v modulech M3-M5, jež je nedílnou součástí 

národního hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí zprávu o hodnocení vědecké práce na 
Univerzitě Karlově podle Metodiky M17+ v modulech M3-M5. 
 
 



16. Návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK 2021 – 

hodnocení vědy 
(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na upřesnění Principů pro rozdělování 

příspěvků a dotací na UK 2021. 

 
Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jeho předložení na 

jednání AS. 

 

17. Návrh přípravy strategie podpory začínajících akademických a vědeckých 

pracovníků na Univerzitě Karlově – postup jednání s fakultami  
(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh přípravy strategie podpory začínajících 

akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo jeho realizaci ve 

spolupráci s fakultami. 

 

18. Návrh na ustanovení Mimořádného stipendia Miroslava Vlčka 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na ustanovení Mimořádného stipendia 

Miroslava Vlčka.  

 

Závěr: 

RKR souhlasí s návrhem. 

 

19. Absolventské šetření na Univerzitě Karlově ( webová prezentace výsledků) 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena analýza absolventských šetření na Univerzitě 

Karlově. 
 
Závěr: 
Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí a souhlasí s jeho 

zveřejněním na webových stránkách univerzity. 

 
20.  Zpráva o činnosti Klubu Alumni UK a návrh rozvoje práce s absolventy 

(prorektorka Rovná, prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva o činnosti Klubu Alumni UK a návrh 

rozvoje práce s absolventy. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu Alumni UK a schvaluje 

návrh rozvoje práce s absolventy. 



21. Informace k přípravě Národního plánu obnovy 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k přípravě Národního plánu obnovy. 

 

Závěr: 

Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci k přípravě Národního plánu obnovy. 

22. Různé 

- 9. 3. 2021 proběhne Think Thank Vzdělávání 21 na téma maturity 

 

Zapsala:  Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 19. dubna 2021 v 10,00 hod. v Malé aule 

Karolina nebo distanční formou přes MS Teams. 

 
 
 
 
 


