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

dne 25. března 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  

 
Přítomni: 

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

PhDr. Ivan Duškov 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Mgr. Václav Hájek 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 

Mgr. et Mgr. Hana Kosová 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

Ing. Jiří Macoun 

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 

Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D. 

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Ing. Miroslava Oliveriusová 

Ing. Jakub Papírník 

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

MUDr. Milan Prášil, MBA 

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

Ing. Antonín Rezek 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

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

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 

Sergey Slobodyan, M.A., Ph.D. 

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

Mgr. Petr Valo 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

 

Omluveni: 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Tomáš Lacina 

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

Prof. David Storch, Ph.D. 

Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

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

 

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

1. počty přihlášek a zápisy studentů pro ak. rok 2019/2020 

2. věková struktura garantů oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

3. metodika hodnocení vědy 

4. doktorské studijní programy – probíhá komunikace s NAÚ a s AV ČR 

5. Aliance 4EU+ - byla podána projektová žádost 

6. info o zřízení Komise pro etiku vědecké práce 

7. info o rozšíření VR UK o dva členy a Mezinárodní rady UK o tři členy 

8. k projektům OP VVV 

9. poděkování fakultám za zaslané podněty pro přípravu Strategického záměru Univerzity Karlovy na 

období 2021-2025 

10. avízo slavnostního zasedání k 671. výročí Univerzity Karlovy dne 4. 4. 2019 v 11:00 hod. ve Velké 

aule Karolina 

11. avízo debaty na téma „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu“ dne 15. 5. 2019 od 

17:00 h ve velké aule PF UK 

12. akce „Padova meets Prague“ proběhne ve dnech 16. – 17. 5. 2019 na UK 

13. info o pracovní cestě do Bostonu – proběhla setkání se zástupci MIT, Harvardské a Bostonské 

univerzity a s alumni UK 

14. info o schůzce s ministryní financí Schillerovou 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Hála 

 

- info o posunutí termínu pro podávání projektů do programů ESF a ERDF na 15. 4. 2019 

- probíhá shromažďování materiálů k tzv. prescreeningu 

 

Prorektor Royt 
 

- bylo vyhlášeno další kolo veřejné soutěže NAKI 

 

Prorektorka Wildová 

 

- info o novém OR nahrazujícím OR 32/2017 Standardy studijních programů Univerzity Karlovy 

a o novelizaci OR 58/2017 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace 

- v podzimních měsících 2019 proběhne následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy 

v rámci EUA Institutional Evaluation Programme 

- příprava OR o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního 

programu 

 

Prorektor Škrha 

 

- akce Padova meets Prague na UK – hlavní program je naplánován na 16. 5. 2019, účast rektora 

a prorektorů Univerzity v Padově 
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Prorektorka Králíčková 

 

- avízo setkání s proděkany pro studijní záležitosti k problematice přijímacího řízení dne 8. 4. 2019 

- Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů se uskuteční dne 13. 4. 2019 v 10:00 – 16:00 

hodin v Karolinu – poděkování fakultám za spolupráci na přípravě programu 

 

Prorektor Gerloch 
 

- upozornění na včasnost oznámení o zahájení habilitačních a jmenovacích řízení 

- dne 13. 5. 2019 proběhne řízení o doktorech honoris causa, fakulty mají možnost do 30. 4. 2019 

předložit případné návrhy 

- ke zřizování a obsazení místa mimořádného profesora na UK 

 

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

 

 

3. OR Harmonogram akademického roku 2019/2020 
(prorektorka Králíčková) 

 

Členům RKR bylo předloženo OR 6/2019 Harmonogram akademického roku 2019/20. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 

2019/20 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

4. OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 

(prorektorka Králíčková) 

 

Členům RKR bylo předloženo OR 7/2019 Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení 

pro akademický rok 2020/21 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

5. Informace o podané žádosti Aliance 4EU+ 

(prorektorka Rovná) 

 

Dne 28. února 2019 byla oficiálně podána projektová žádost Aliance 4EU+ (Sorbonne, Charles 

University, Heidelberg, Copenhagen, Milano and Warsaw University) do programu Erasmus+ (Key 

Action 2) v rámci výzvy European Universities 2019-EAC/A03/2018. Předkladatelem a celkovým 

koordinátorem projektu je Sorbonne University. Za Českou republiku je přidruženým partnerem 

Hospodářská komora ČR a dále prostřednictvím Univerzity Karlovy je partnerem i European 

Environment Bureau se sídlem v Bruselu. Celkem má Aliance 4EU+ 23 přidružených partnerů, mezi 

nimiž jsou významné evropské firmy a instituce. 

Předloženo bylo celkem 54 žádostí různých aliancí, financováno by jich v tomto roce mělo být 12. 

Pokud bude žádost 4EU+ úspěšná, předpokládá se, že implementace projektu bude zahájena v listopadu 

2019. 

Fakulty byly dopisem požádány o oznámení kontaktní osoby pro 4EU+ do 30. 3. 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál. 



 4 

6. Rozpočet UK pro rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-21 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Členům rozšířeného kolegia rektora byl předložen návrh rozpočtu UK pro rok 2019 a návrh 

střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2019 

a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2020 a 2021 a doporučuje předložit jej 

Akademickému senátu UK k projednání a SR UK ke schválení. 

 

 

7. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 

(kvestorka Oliveriusová) 

 
Při přípravě Rozpisu bylo postupováno podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro 

rok 2019, které schválil AS UK dne 11. 5. 2018 a změnil dne 14. 12. 2018. Členům RKR byly 

předloženy podrobné tabulky se všemi číselnými údaji. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2019 

a doporučuje předložit jej AS UK ke schválení. 

 

 

8. Rozpis prostředků GA UK v roce 2019 

(člen kolegia rektora Volf) 

 

Členové rozšířeného kolegia rektora byli seznámeni s výsledky šestnáctého kola soutěže GA UK – 

2019. Podáno bylo 888 nových přihlášek a 502 žádostí o pokračování projektu. GR UK doporučila 

k financování 303 nových a 501 pokračujících projektů. Předložený materiál obsahuje návrhy na 

přidělení finančních prostředků a meziroční srovnání podle sekcí a fakult.  
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

9. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2019 

(člen kolegia rektora Volf) 

 

V letošním ročníku soutěže SVV bylo celkem podáno 111 projektů, z toho 110 projektů bylo 

pokračujících a 1 konference byla podána nově pro rok 2019. Rozšířenému kolegiu rektora byla 

předložena informace o návrhu GR UK na rozdělení finančních prostředků SVV mezi jednotlivé 

projekty pro rok 2019. 

 

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

 

 

10. Program 133240 - podpora lékařských a pedagogických fakult 

(prorektor Hála) 

 

MŠMT v souladu s opatřením na podporu společensky potřebných studijních programů a profesí, resp. 

zajištění adekvátních podmínek pro přípravu lékařů, učitelů a akademických pracovníků, připravilo 

vyhlášení návazného komplementárního programu na pořízení a technické zhodnocení hmotného 
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a nehmotného majetku s názvem 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských 

a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Program bude ve shodě s deklarovanou prioritou, tj. 

vytvořit podmínky pro nárůst počtu studentů lékařských studijních programů, přednostně zaměřen na 

podporu navýšení vzdělávacích kapacit lékařských fakult. 

Souhrnný materiál zahrnující Investiční plán akcí lékařských fakult a PedF UK, včetně pasportizačních 

tabulek a textové části, byl po projednání kolegiem rektora odeslán dne 14. března 2019 na MŠMT. 

 

Závěr: RKR vzalo na vědomí informaci o návrhu Programu 133 240 Rozvoj a obnova MTZ lékařských 

a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a informaci o jeho odeslání na MŠMT. 

 

 

11. Aktualizace dokumentu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV 

(prorektor Hála) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen aktualizovaný dokument Strategický plán rozvoje 

Univerzity Karlovy pro OP VVV. Tento dokument je základním podkladem pro zdůvodnění 

projektových žádostí, jež UK předkládá v průběhu programového období 2014 – 2020 do jednotlivých 

výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dokument je přílohou Dlouhodobého – 

strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 – 2020 a bude předložen ke schválení Akademickému 

senátu UK na jednání 5. 4. 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo a schvaluje aktualizovaný dokument Strategický plán 

rozvoje Univerzity Karlovy pro OP VVV. 

 

 

12. Činnost Klubu Alumni UK v roce 2019 

(prorektorka Rovná) 

 

Členové RKR byli seznámeni s aktuálním stavem Klubu Alumni UK a s plánem akcí a aktivit Klubu 

Alumni UK pro rok 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje plán činnosti Klubu Alumni UK na rok 2019 a souhlasí 

s navrženými termíny akcí pro jeho členy. 

 

 

13. Informace o systému plnění implementace Strategie internacionalizace UK 2018-2021 a složení 

implementačního týmu 

(prorektor Škrha) 

 

Odbor zahraničních vztahů RUK předložil rozšířenému kolegiu rektora informaci o systému plnění 

implementace Strategie internacionalizace UK 2018-2021 a složení implementačního týmu. Členy 

implementačního týmu jsou zástupci zodpovědní za zahraniční spolupráci a vědu na fakultách a dále 

zástupci odborů rektorátu a jeho součástí, první zasedání proběhlo 7. 3. 2019. Tým se bude scházet 2x 

do roka a bude projednávat plnění Strategie. Pro účely sledování plnění Strategie internacionalizace UK 

bude na konci každého roku předkládán do kolegia rektora Harmonogram plnění. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předloženou informaci na vědomí. 
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14. Účast Univerzity Karlovy na založení a činnosti spolku prg.ai, z.s. 

(rektor Zima) 

 

Předkládaný materiál se vztahuje k návrhu účasti Univerzity Karlovy v projektu tzv. pražského 

superhubu umělé inteligence (AI) - projektu sdružujícího vzdělávací a výzkumné instituce, podniky, 

investory, pražský magistrát a další subjekty, které se budou chtít do spolupráce zapojit. Projekt počítá s 

propojením studentů, pedagogů, vědců, podnikatelů, investorů a dalších skupin za účelem aktivní 

spolupráce, podpory prvotřídního základního a aplikovaného výzkumu a tvorby produktů a služeb 

v oblasti umělé inteligence. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium bere se souhlasem na vědomí účast Univerzity Karlovy na založení 

a činnosti spolku prg.ai, z.s. 

 

 

15. Různé 
 

- p. prorektorka Wildová pozvala přítomné členy RKR na slavnostní předávání Bolzanovy ceny, 

Cen rektora a mimořádných cen rektora UK, které se uskuteční dne 8. 4. 2019 v 16:00 hodin ve 

Vlasteneckém sále Karolina 

- spolupráce s Fondem ohrožených dětí Klokánek – možnost umístění kontejnerů na sběr textilu, 

obuvi a hraček na fakultách, fakulty budou obeslány dopisem 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 29. dubna 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina. 

 


