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

dne 24. května 2021 od 10,00 hodin hybridní formou 

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

 

Pan rektor přivítal členy na 7. zasedání RKR a informoval o následujících tématech: 

 

- zasedání COIMBRA na UK ve dnech 15/6 – 18/6, forma on-line 

- aktuální činnost a aktivity spojené s univ. aliancí 4EU+, probíhají jednání o možném 

rozšíření aliance, pozitivní výsledky ve věci právní identity ze strany německého práva 

- dnes bude zasedat monitorovací výbor ve věci KAMPUS ALBERTOV, probíhají 

jednání s ministrem Plagou i premiérem Babišem 

- příprava protivlivového manuálu 

- informace k počtu podaných přihlášek na fakulty UK (oproti loňsku 105%), u některých 

fakult je termín pro přihlášky až do 8/2021 

- informace k počtu podaných přihlášek na fakulty UK pro SP v cizích jazycích (aktuálně 

94 procent) 

- avízo předávání profesorských dekretů za účasti pana ministra Ing. Plagy a zástupců 

MŠMT 4.6. od 11,00 hod. a od 13,00 hod. a dále 23.6. od 11,00 hod. opět v organizaci 

MŠMT, dále dne 23.6. od 14,00 hod. za účasti členů KR předávání Cen spojených s UK 

a podpory Donatio ve Velké aule Karolina 

- promoce docentů dne 7.6. v 10 h a ve 12 h 

- info o úspěšné rezervaci Albertova na 17.11.2021 ze strany UK 

- pozvánka na Zahradní slavnost UK dne 21.6. v 18 h v prostorách Valdštejnské zahrady 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 

Prorektorka Rovná 

 
- 4EU+ dokončuje institucionální strukturu: 22.6. se koná zakládající schůze Advisory 

Board (partneři z byznysu, státních a nevládních struktur) 

- Probíhají konzultace s Evropskou komisí o dalším směřování projektu Evropských 

univerzitních aliancí, které jsou prioritou pro inovace v evropské vzdělávací a vědecké 

politice  

- konference k 30. výročí CEFRESu, zahájení 27.5. na AV ČR, celodenní konference 

28.5. na UK 

- 17.6. na UK veřejná konference v rámci Výroční konference COIMBRA Group, 

účastníci: komisařka M. Gabriel, zástupkyně Generálního tajemníka OSN Amina 

Muhammed a rektoři Geneva, Leiden, Durham a další 

- dne 21.5. se konala schůzka rektorů CELSA, info k financování projektů, UK si vedla 

velice úspěšně, UK se zavázala financovat ročně 2 projekty, s pomocí IP financujeme 4 

(FSV, MFF, 1.LF a FF). 

 
Prorektorka Wildová 

 

- připravuje se šetření absolventů, získáme hodnotnou zpětnou vazbu od studentů 5-6 let 

zpětně, včetně „covidových“ studentů 



- probíhá ostré pilotní šetření a hodnocení SP, výsledky budou sděleny jak RVH, tak 

i RKR 

 

Prorektorka Králíčková 

- pozvánka na hybridní kulatý stůl dne 14.6. v 9h, na kterém se bude hodnotit průběh 

uplynulého AR, včetně metodiky pro přijímačky a organizačně-studijních záležitostí 
 

Prorektor Konvalinka 

- dne 28.5. proběhne na Vládě ČR jednání ve věci Národního plánu obnovy 
 

Prorektor Royt 

- info k NAKI, nové kolo 

- vedení UK uctilo dne 14.5. (705. výročí narození Karla IV.) zakladatele UK v chrámu 

sv. Víta u jeho hrobu 

- ve dnech 26.-27.5. se koná v Karolinu on-line mezinárodní konference „Sv. Ludmila - 

ŽENY V CHRISTIANIZACI STŘEDNÍ EVROPY“, na které se spolupodílí FF UK 

 

Prorektor Hála 
- kolegyně Baťková byla jmenována členkou komise Ministerstva pro místní rozvoj pro 

OP JAK 

 

Prof. Volf 
- připomenutí  žádostí o nominace pro   členky/členy oborové rady pro GA UK na další   

funkční období 

 

Doc. Lopatková 
- UK obdržela odpověď náměstka Dolečka ve věci financování doktor. studií, MŠMT 

počítá s úhradou prostředků za rok 2021, pro rok 2022 bude nutná spoluúčast univerzity 

 

Kvestor Horáček 
- krizový tým UK se schází 1 x týdně, režim nový pro setkávání bude zřejmě 1x za 2 

týdny, 

- očkování a testovaní na UK zajištěno 

- zařizuje se nákup roušek a jedná se o plošném HO v rámci prodloužení mimořádného 

stavu na UK 

 

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 bere na vědomí mimořádný stav na UK. 

 

 

 

 

 



4. Úmysl předložit návrh navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 

fyzioterapie  

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen úmysl předložit návrh navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. 

 

Závěr: RKR projednalo úmysl předložit záměr navazujícího magisterského studijního 

programu Aplikovaná fyzioterapie 1. LF. 

 

5. Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen přehled o cizojazyčných studijních programech na 

UK. 

 

Závěr: RKR bere zprávu na vědomí. 
 
6. Zapojení fakult UK do aktivit Aliance 4EU+ 

(prorektorka Rovná, prorektorka Králíčková, prorektorka Wildová, prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o zapojení fakult UK do aktivit Aliance 

4EU+. 
  
Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí. 
 

7. Evropské centrum v letech 2021 a 2022 

(prorektorka Rovná) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál o aktivitách Evropského centra v letech 

2021a 2022. 

 

Závěr: RKR předložený materiál schvaluje. 

 

8. Jednotný vzdělávací portál pro zaměstnance Univerzity Karlovy – zapojení fakult 

(prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál - Jednotný vzdělávací portál pro 

zaměstnance UK. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

9. Přihlášení součástí UK k vědním oborům program Cooperatio 

(prorektor Konvalinka) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh přihlášení součástí UK k vědním oborům 

programu Cooperatio. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a vzalo na vědomí předložený materiál. 

 



10. Strategie podpory začínajících akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě 

Karlově – definice postdoktoranda na Univerzitě Karlově 

(prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a schvaluje navrženou 

definici postdoktoranda na Univerzitě Karlově s touto změnou definice: 
  
„Pracovní místa postdoktorandů jsou obsazována podle Řádu výběrového řízení univerzity, 

případně podle specifických podmínek projektu, na který je postdoktorand přijímán, a to 

uchazeči, kteří získali Ph.D. na zahraniční (nebo případně tuzemské) vysoké škole. Za 

postdoktoranda není považován pracovník, který po obhájení PhD zůstává na stejném 

pracovišti, na kterém působil již v průběhu PhD studia.“ 

 

11. Analýza správy a uložení výzkumných dat na UK – dotazníkové šetření 

(prorektor Konvalinka, člen kolegia Fontana) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen materiál Analýza správy a uložení výzkumných 

dat na UK – dotazníkové šetření. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

12. Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 

2023 - 2027 

(prorektor Royt) 
 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Metodiky výběru a financování EIZ 

(CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh Metodika výběru a 

financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023 – 2027 a vyjadřuje 

k tomuto materiálu kladné stanovisko. 

 

13. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům RKR bylo předloženo Opatření rektora Přiznávání sociálních stipendií na UK 

v akademickém roce 21/22. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2021 

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022. 

 

14. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům RKR bylo předloženo Opatření rektora Přiznávání stipendií na podporu ubytování na 

UK  v akademickém roce 21/22. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje předložený návrh Opatření rektora č. xx/2021 

Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022. 

 



15. OR Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Rozšířené kolegium rektora byl předložen návrh Opatření rektora Statut cen udělovaných 

studentům a absolventům Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora předložený návrh OR Statut cen udělovaných studentům 

a absolventům Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

16. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2020 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen aktuální stav textů a informace o průběhu přípravy 

Výroční zprávy o činnosti 2020.  

 
Závěr: RKR bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit 

příslušným univerzitním orgánům – VR (27/5), AS (28/5), SR (30/6). 
 

17. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2020 

(kvestor Horáček) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2020. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2020 se 

souhlasem na vědomí a doporučuje jí předložit Akademickému senátu UK ke schválení. 

 

18. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020 

 (prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen dodatek č. 3 ke Zprávě o vnitřním hodnocení. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí návrh dodatku ke zprávě o vnitřním 

hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020. 

 

19. Zpráva z průběžného hodnocení HR Award 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena zpráva z průběžného hodnocení HR Award. 
 
Závěr: RKR bere na vědomí zprávu z průběžného hodnocení HR Award. 

 

20.  Univerzita Karlova v oborových srovnáních mezinárodních žebříčků 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o postavení Univerzity Karlovy 

v oborových srovnáních mezinárodních žebříčků. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o postavení Univerzity Karlovy 

ve vybraných oborových srovnáních mezinárodních žebříčků. 

 



21. Univerzita Karlova v žebříčku THE Impact Rankings 

(kancléř Prášil) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o postavení Univerzity Karlovy 

v žebříčku THE Impact Rankings. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o výsledcích Univerzity 

Karlovy v žebříčku THE Impact Rankings 2021. 

 

22. Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu 

Hyb4City (leden-duben 2021) 

(kancléř Prášil) 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus 

Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden-duben 2021). 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informace o postupu v Projektu Kampus 

Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden-duben 2021). 

 

23. Závěrečná zpráva Připraveného výboru Kampusu Hybernská UK 

(kancléř Prášil) 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu 

Hybernská UK. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informace o činnosti Přípravného výboru 

Kampus Hybernská a jeho doporučeních pro další aktivity projektu. 

 

24. CUIP s.r.o. – souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje v období 2021 – 2025  

(kancléř Prášil) 

RKR byla předložena souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje dceřiné společnosti UK 

pro období 2021-2025. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo záměr rozvoje dceřiné společnosti UK pro 

období 2021-2025 a doporučuje předložit k projednání AS a SR UK. 

 

25. Návrh provozního a kapitálové rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu 

UK na roky 2022 a 2023 

(kvestor Horáček) 

Rozšířenému kolegiu byl předložen Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 

a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK 

na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023. 

 

26. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 

(kvestor Horáček, kancléř Prášil) 



Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 

2021. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje aktualizovaný Rozpis příspěvků a dotací na UK 

pro rok 2021 a doporučuje jej předložit Akademickému senátu UK. 

 

27. Návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 

(rektor Zima) 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh Principů pro rozdělováním příspěvků a dotací 

na UK v roce 2022. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Principů pro rozdělováním příspěvků 

a dotací na UK v roce 2022 a souhlasí s předložením AS UK.  

28. Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti 

(prorektor Konvalinka) 

RKR byl předložen materiál Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti. 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schválilo předložený materiál. 

 

 

Zapsal: Mgr. Václav Hájek 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 21. června 2021 v 10,00 hod. hybridní formou 

v Malé aule Karolina. 

 
 
 
 
 
 


