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

dne 30. ledna 2017 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 

Přítomni: 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  

ThLic. Prokop Brož, Ph.D. 

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.(oml.), zast. doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Prof. Mfr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.(oml.), zast. JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.  

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Mgr. et Mgr. Jana Kosová 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Bc. Libor Novák, MBA 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Mgr. Jan Podroužek 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

PhDr. Ing. Petr Soukup 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.  

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. Petr Valo 

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1029635728378941/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1324574356191885/?lang=cs
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

-    pan rektor přítomné přivítal na 4. jednání RKR 

-    informace k novým vnitřním předpisům UK, registrace MŠMT ČR,   

      s účinností od 1.1. 2017 

- informace k financování vysokých škol 

- informace k novele zákona 95/2004 Sb. 

- informace k novele zákona 130 

- k rozpisu rozpočtu VŠ 

- k Metodice hodnocení 17+ 

- informace k jednání se zástupci NAÚ dne 23. 1. 2017 na UK za účasti 

předsedy   

      NAÚ prof. S. Labíka, obou místopředsedů NAÚ RNDr. T. Jelínka a JUDr. I.     

      Barančíka a dále prof. D. Lužného a MUDr. J. Fontany, jednání k tématům   

      studijní programy, učitelství, institucionální akreditace, habilitace a profesoři, 

      informace v souvislosti se zprávou pro vnitřní hodnocení 

- ke standardům studijních programů 

- k OP VVV 

- informace k institucionální akreditaci 

- informace o významné úspoře nákladů UK díky nákupům na energetické burze 

- informace k ETA, TA ČR 

- informace k počtu PhD studentů, k možnosti realizace přijímacího řízení PhD 

dvakrát ročně 

- informace k novému způsobu pořizování dotovaných elektronických 

informačních zdrojů prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib  

- informace ve věci přípravy zákona o univerzitních nemocnicích 

- informace o jmenování nových členů Etické komise UK s účinností od 1.2.2017, 

ve složení: prof. J. Černý, MUDr. J. Fontana, prof. J. Mazánek, prof. L. Mlčoch, 

MUDr. M. Havrda, B. Roll a M. Říha  

- informace k smlouvě mezi Ministerstvem obrany a FF UK, podpora tzv. malých 

oborů 

- informace k probíhající rozsáhlé revizi stávajících opatření rektora 

- informace k Plesu UK, který již potřetí úspěšně proběhl v Paláci Žofín dne 

13.1.2017 

- informace k přijetí více jak 50 velvyslanců vedením UK v prostorách Karolina 

dne 24.1.2017 

- informace k připravované akci DEN UK ve Velké Británii, připravovány jsou 

DNY UK v Itálii a Nizozemsku 

- pozvání na slavnostní setkání u příležitosti výročí Česko-německé deklarace dne 

30.1. v 18 hod. ve Velké aule Karolina 

- avízo Dr.h.c. prof. Dr. Phil. Roland Naul, M.A. / FTVS UK, dne 31.1. 2017 ve 

14 hod. Velká aula Karolinum 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora  
 

prorektor Gerloch 

 

    -  habilitační a jmenovací řízení, informace k poplatkům, lhůta k úhradě poplatků   

-   zveřejňování habilitačních prací, připraveno OR s předpokládanou účinností od   

    1.3.2017 
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prorektorka Králíčková 

 

- informace k share point, prostředek pro komunikaci s pracovníky fakult, pro 

sdílení dokumentů 

- avízo jednání koordinačních pracovníků projektu „Study in Prague“ (SIP) dne 

22.2. na RUK 

- avízo II. ročníku Veletrhu veřejných vysokých škol, dne 2.2. Karolinum 

- účast a propagace UK na veletrzích v zahraniční, příprava účasti UK v Číně, 

Japonsku, Portugalsku, Německu  

- prosba o součinnost při přípravě propagačních tiskovin jednotlivých fakult, 

žádost o zaslání podkladů, tisk a grafika budou hrazeny ze SIP 

- k zahájení činnosti Centra pro celoživotní vzdělávání 

- informace k systému TURNITIN  

 

prorektorka Wildová 

 

- prezentace materiálu na téma Akreditační proces a systém hodnocení kvality - 

aktuální agenda v souvislosti s novelou VŠ zákona 

- informace k problematice dvouoborového studia a jejich podoba v rámci 

navržených modelů, proběhne další jednání ze strany UK a NAÚ, fakulty 

budou kontaktovány 

- informace ke koordinátorům kvality a akreditací, žádost o zaslání návrhů z 

fakult do 1.2. k rukám pana rektora  

 

kvestorka Oliveriusová 

 

- problematika se zaměstnáváním cizinců, příprava rámcové smlouvy 

s vysoutěženými advokátními kancelářemi, které se touto oblastí zabývají 

- stipendia pro doktorandy, mimořádný příspěvek z minulých let od MŠMT již 

vyčerpán 

- podpora de minimis již vyčerpána 

 

prorektor Hála 

 

- hodnocení a vykazování projektu OP VaVpI 

- k projektům OP VVV 

- výzva pro mobilitu zahraničních pracovníků v přípravné fázi 

 

prorektorka Rovná 

 

- poděkování za připomínky k H2020 

- nárůst počtu členů spolku ALUMNI UK (na cca 1100 osob), začíná série 

přednášek, první se koná 16.2. k tématu zahraniční politiky, dále se 22.4. 

koná další Zlatá promoce, 21.6. pak Zahradní slavnost  

- informace k fondu CELSA, podpora společných projektů středoevropských 

univerzit a Univerzity Lovani 

 

prorektor Royt 

 

- informace k hodnocení projektů NAKI 
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člen kolegia rektora RNDr. Volf 

 

-   informace k SVV: 31.1.2017 je termín pro podání zpráv za rok 2016 a pro   

návrhy nových projektů, je možné podávat tříleté projekty, pro rok 2017 se 

očekávají podobné finance jako pro rok 2016 

 

       Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na   

       vědomí. 

 

3. Přehled aktuální agendy přípravy žádosti o institucionální akreditaci a 

systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 

 (prorektorka Wildová) 

 

Paní prorektorka podrobně členy RKR informovala o průběhu akreditačního   

procesu a systému hodnocení kvality na UK, shrnula aktuální agendu        

v souvislosti s novelou VŠ zákona, avizovala termíny konání Kulatých stolů  

pro jednotlivé fakulty UK a v té souvislosti rovněž upozornila na dotazník 

pro jednání v rámci kulatých stolů k OV. 

 

     Závěr: Rozšířené kolegium rektora přednesený materiál vzalo se souhlasem na   

     vědomí. 

 

4. Hodnocení doktorského studia na Univerzitě Karlově v a.r. 2015/2016 

 (prorektor Royt) 

 

 Pan prorektor seznámil přítomné s výsledky hodnocení doktorského studia 

 na UK v a.r. 2015/2016, rovněž v souvislosti s pilotním hodnocením skrze 

 modul SIS a předložil souhrnné údaje za všechny fakulty UK. 

 Pan rektor upozornil na výrazný pokles u položky krátkodobých stáží,  

 kde je nutné provedení kontroly fakultami do 28.2.2017. 

 

      Závěr: Rozšířené kolegium rektora přednesený materiál vzalo se souhlasem  

      na vědomí a doporučuje aktualizovat údaje o stážích. 

 

5. Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017 

(prorektor Škrha) 

 

      Pan prorektor zdůraznil priority v jednotlivých oblastech, věnoval se podmínkám 

      pro pobyt zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na  UK 

      a avizoval termíny pro podání návrhů v roce 2017, v letním semestru do 30.3.2017 

      a v zimním semestru do 17.10.2017. 

 

      Závěr: Rozšířené  kolegium  rektora  přednesený  materiál  vzalo se souhlasem na    

      vědomí. 

 

6. Vyhodnocení vlivu principů rozpisu na míru vnitrouniverzitního  

přerozdělování příspěvku na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 

(rektor Zima) 
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      Pan rektor seznámil přítomné s předloženým materiálem, na závěr konstatoval  

      výsledek analýzy, kdy fakulty UK se v porovnání rozdílů svých čerpání pohybují   

      v rozmezí -0,88 až +0,9% celkového příspěvku.  

      

      Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo informaci na vědomí. 

 

7. Členství Univerzity Karlovy v mezinárodních univerzitních organizacích 

(prorektorka Rovná, prorektor Škrha) 

     

       Členové RKR byli seznámeni s účastí UK v prestižních mezinárodních  

       organizacích a univerzitních sítích a informováni o aktivitách UK v  

       zahraničí za účelem společného vytváření vysokoškolského vzdělávacího  

       prostoru, vědeckých výzkumných sítí a možnost pořádání nebo 

       spoluorganizování významných akcí. 

     

       Jedná se o tyto organizace:  
- UNICA - Network of UNIversities from the CApitals of Europe  

- CG - Coimbra Group  

- Europaeum 

- EUA - European University Association 

- IAU - International Association of Universities  

- EAIE - European Association for International Education 

- OECD/IMHE - Programme on Institutional Management in Higher Education  

- IFPU - International Forum for Public Universities  

- The Magna Charta Observatory  

- CHER (Consortium of Higher Education Researches)  

- CELSA – Central Europe Leuven Startegic Alliance 

- LERU CE7 (Central European Initiative) 

- CENTRAL 

- EUF - European University Foundation, European University Foundation –      

  Campus Europae (EUF-CE) 

- DRC - Danube Rectors' Conference  

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo informaci na vědomí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK, Květuše Klimentová 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat dne 20.března 2017 od 10 hod. 
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