
Zápis ze 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo  

dne 29. dubna 2019 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina  
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Omluveni: 

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 
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1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

Pan rektor přítomné přivítal na 6. zasedání RKR a představil doc. Mgr. Petra Pokorného, Ph.D., 

který od 1.4.2019 zastává funkci ředitele Centra teoretických studií UK; dále členy RKR 

informoval o následujících tématech: 

1. počty přihlášek pro ak. rok 2019/2020 

2. příprava Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – první teze budou 

rozeslány k připomínkám ve 2. polovině května 2019 

3. následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation 

Programme proběhne ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2019 

4. k dopisu pana rektora fakultám ze dne 23. 4. 2019 ve věci doktorských studijních programů 

5. proběhlo předkládání projektových záměrů do tzv. prescreeningu 

6. Studentský Majáles 2019 se uskuteční 1. 5. v Kampusu Hybernská  

7. poděkování fakultám za zaslání námětů do publikace k výročí 17. listopadu 1989 

8. další setkání v rámci projektu Česko! A jak dál? na téma „Česko, Evropa a svět“ proběhne 

9.5.2019 v Brně 

9. návštěva prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky na UK dne 29. 4. 2019: setkání s vedením 

UK ve 14:00 hodin a přednáška ve Velké aule PF UK na téma „Hodnoty demokracie – Slovensko, 

Česko a EU“ od 15:00 hodin 

10. problematika disciplinárních řízení, plagiarismus 

11. prosba o šíření pozvánek na akce do Karolina na fakultách 

12. nabídka Národohospodářského ústavu Hlávkovy nadace – aktivity na podporu studentů, více 

informací na webu nadace 

13. časopis Univerzity Karlovy Forum a VZČ UK za rok 2017 byly oceněny v soutěži Zlatý středník 

14. pozvání členů RKR a dalších zástupců fakult na zasedání Mezinárodní rady UK, které proběhne 

dne 27. 5. 2019 od 10:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina; příští jednání RKR se proto 

uskuteční v úterý 28. 5. 2019 od 11:00 hodin 

 

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí. 

 

 

2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Škrha 

 

- pozvání na akci Padova meets Prague na UK, která proběhne dne 16. 5. 2019 
 

Prorektor Hála 
 

- byla podána projektová žádost v rámci tzv. dvojvýzvy v OP VVV 

- v současné době probíhají na UK kontroly MŠMT k čerpaným projektům 

 

Prorektorka Rovná 

 

- ke spolupráci v rámci Aliance 4EU+; poděkování fakultám za jmenování kontaktních osob pro 

4EU+ - schůzka s nimi se uskuteční dne 14. 5. 2019 ve 14:00 h za účasti členů programových 

výborů všech čtyř flagships za UK; dne 29. 5. 2019 mezi 11:00 a 13:00 h proběhne webinář pro 

členy všech programových výborů vedený z Paříže; setkání Steering Committee se koná ve 

dnech 22. – 23. 5. 2019 v Praze 
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- avízo výroční konference Coimbra Group ve dnech 5. – 7. 6. 2019 v Krakově, účast zástupců 

fakult UK 

 

Prorektor Royt 
 

- probíhá další kolo veřejné soutěže NAKI 

 

Prorektorka Wildová 

 

- poděkování zástupcům fakult, fakultním koordinátorům a Radě pro vnitřní hodnocení za 

výbornou spolupráci při akreditačním procesu; v současné době probíhá 2. vlna akreditací; info 

k termínům pro odevzdání akreditačních materiálů ke studijním programům pro akademický rok 

2021-2022 

 

Prorektor Konvalinka 

 

- k tzv. minigrantům (vědecká spolupráce v rámci Aliance 4EU+) 

- proběhlo hodnocení programu Progres 

- v rámci programu Primus bylo podáno 59 přihlášek 

- zasedání Mezinárodní rady UK se koná ve dnech 27. – 28. 5. 2019 

 

Prorektor Gerloch 
 

- k akreditacím oborů habilitačních a jmenovacích řízení 

- řízení o doktorech honoris causa, fakulty mají možnost do 30. 4. 2019 předložit návrhy 

- ke složení habilitačních a jmenovacích komisí 

 

Kancléř Prášil 
 

- pozvání na 7. národní konferenci transferu a veletrh Via Carolina ve dnech 15. – 16. 5. 2019 

v Orea Hotelu Pyramida v Praze, více informací na www.ktt7.cz 

 

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

 

 

3. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 
(prorektorka Králíčková) 

 

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložil členům RKR k projednání dílčí novelu 

Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Studijního a zkušebního 

řádu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

 

4. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) 

(prorektorka Králíčková) 

 

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložil členům RKR k projednání dílčí novelu Přílohy 

č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem. 

http://www.ktt7.cz/
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Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky 

spojené se studiem) a vyjádřilo k návrhu kladné stanovisko. 

 

 

5. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický 

rok 2017/2018 

(prorektorka Wildová) 

 

Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy 

v akademickém roce 2017/2018, jejíž podoba je odvozena od podoby fakultních zpráv závazně 

strukturovaných dle Opatření rektora č. 56/2017 účinného ode dne 1. 10. 2017, podává analýzu zajištění 

hodnocení výuky studenty a absolventy na jednotlivých fakultách a nabízí tak komplexní, nikoli však 

vyčerpávající přehled o dané problematice na celé Univerzitě Karlově. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučilo postoupit k projednání 

na AS UK. 

 

 

6. Profilové obory (Major Research Areas) na UK 

(prorektor Konvalinka) 

 
Fakulty Univerzity Karlovy vytvořily seznam svých profilových oborů, který je v anglické verzi 

dostupný na webu UK jako Major Research Areas. Tento seznam je na základě požadavků fakult 

průběžně aktualizován. Kolegium rektora schválilo dne 4. 2. 2019 vytvoření druhé úrovně jeho členění 

tak, aby byla stávající struktura profilových oborů zachována, ale zároveň aby byly tyto obory vhodně 

agregovány do širších oblastí, které by byly zejména pro uživatele ze zahraničí přehlednější 

a srozumitelnější. Seznam profilových oborů a jejich témat bude zveřejněn v podobě anglické brožury, 

která bude k dispozici pro účely popularizace vědecké a výzkumné činnosti UK pro zahraniční zájemce. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje jej ke zveřejnění. 

 

 

7. Průběžná zpráva o implementaci systému kontroly originality prací Turnitin: návrh novely 

opatření rektora a metodické materiály 

(prorektorka Králíčková) 

 
Předkládané materiály souvisí s implementací systému Turnitin na Univerzitě Karlově, který slouží ke 

kontrole originality prací. Členové RKR byli seznámeni se zprávou o pokroku v implementaci systému 

Turnitin na UK, dále s návrhy úprav OR č. 8/2011 a OR č. 72/2017, s návrhem metodického materiálu 

pro postup při podezření na plagiát ve studentských pracích a s materiálem „The European Code of 

Conduct for Research Integrity“. 

Fakulty byly vyzvány, aby se v případě jakýchkoli dotazů k implementaci systému Turnitin na fakultě 

neváhaly obracet na p. pror. Králíčkovou, MUDr. Fontanu nebo ÚK UK. Připomínky k metodice pro 

postup při podezření na plagiát ve studentských pracích lze zasílat do 20. 5. 2019. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje kladné stanovisko 

k novele Opatření rektora č. 72/2017 a k vydání nového Opatření rektora č. 8/2011 a zahájení 

připomínkovacího fakultního řízení k metodickému materiálu „Postup při podezření na plagiát ve 

studentských pracích“. 
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8. Následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation 

Programme 

(prorektorka Wildová) 

 

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o přípravách následného mezinárodního 

hodnocení Univerzity Karlovy v rámci „Institutional Evaluation Programme“ Evropské asociace 

univerzit. V návaznosti na mezinárodní hodnocení univerzity, které proběhlo v roce 2017, podstoupí 

Univerzita Karlova v letošním roce hodnocení následné, a to tak, aby jeho výsledky mohly být 

zapracovány do přípravy nového Strategického záměru Univerzity Karlovy pro léta 2021 – 2025.  
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo na vědomí informaci o následném mezinárodním hodnocení 

Univerzity Karlovy v rámci EUA Institutional Evaluation Programme. 

 

 

9. Přehled činnosti Ústřední knihovny Univerzity Karlovy od března 2018 do března 2019 

(ředitelka ÚK UK Římanová) 

 

Předkládaný materiál obsahuje vyhodnocení plnění úkolů Koncepce Ústřední knihovny 2015 – 2018, 

zprávu o personálním auditu pracoviště, změně organizační struktury, řešených a připravovaných 

projektech a rozvíjející se mezinárodní spolupráci Ústřední knihovny. Členové RKR byli dále 

seznámeni s dokumenty, které se týkají zapojení UK do projektu centralizovaného nákupu 

elektronických informačních zdrojů – CzechELib, se zprávou o činnosti pracovní skupiny pro analýzu 

možnosti inovace knihovnicko-informačního systému na UK, se zprávou o interním projektu zavedení 

jednotné registrace uživatelů knihoven Univerzity Karlovy a s výběrem statistik knihovnicko-

informačních služeb. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Ústřední knihovny 

UK za období 03/2018 – 03/2019. 

 

 

10. Příloha č. 3 OR č. 60/2018 - Spisový řád Univerzity Karlovy 

(kancléř Prášil) 

 

Pracovní skupina pověřená projektem implementace elektronického systému spisové služby na 

Univerzitě Karlově připravila v loňském roce znění nového Spisového řádu Univerzity Karlovy. Tento 

Spisový řád byl vydán v prosinci 2018 jako OR č. 60/2018. Součástí vydaného opatření jsou také dvě 

přílohy – Spisový a skartační plán UK a Vzor skartačního návrhu. 

Čl. 22 odst. 5 OR č. 60/2018 ukládá vydání vzorového opatření pro výkon spisové služby na fakultách 

a součástech UK. Členům RKR byl návrh tohoto vzorového opatření předložen s tím, že by vzorové 

opatření bylo vydáno jako Příloha č. 3 OR č. 60/2018 s účinností od 1. 5. 2019. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 

 

 

 

 

11. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2018 

(kancléř Prášil) 
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Předkládaný dokument vychází ze závěrů jednání kolegia rektora dne 26. listopadu 2018 a rozšířeného 

kolegia rektora dne 17. prosince 2018, že Univerzita Karlova zpracuje jako bilanci uplynulého roku 

jediný dokument, a sice výroční zprávu o činnosti za rok 2018, která bude obohacena o hlavní výsledky 

naplňování priorit plánu realizace strategického záměru a která v kapitole týkající se zabezpečování 

kvality de facto zahrne to, co požaduje zákon o vysokých školách v každoročním dodatku ke zprávě 

o vnitřním hodnocení vysoké školy. Výroční zprávu pak může doplnit přehledová tabulka, jak konkrétně 

byly či nebyly jednotlivé priority plánu realizace naplňovány. Taková výroční zpráva odpoví kromě 

přehledu nejdůležitějších aktivit a výsledků za daný rok i na otázku, zda se univerzitě podařilo naplnit, 

co si předsevzala a splní požadavky ministerstva školství, které na výroční zprávu vysoké školy klade. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo návrh Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2018. 

 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2018 

(kvestorka Oliveriusová) 

 

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2018 je souhrnným materiálem, zpracovaným 

podle osnovy MŠMT. Zdrojem výroční zprávy univerzity jsou na jedné straně dílčí zprávy 

o hospodaření fakult a dalších součástí univerzity a na straně druhé auditované účetnictví univerzity 

a statistické výkazy pro MŠMT. 

 

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2018 se souhlasem 

na vědomí a doporučuje ji předložit Akademickému senátu UK ke schválení. 

 

 

13. Různé 
 

- pan děkan MFF prof. Kratochvíl pozval přítomné členy RKR na přednášky, které přednese 

americký fyzik a nositel Nobelovy Ceny Kip Thorne dne 15. 5. 2019 v Karolinu a 16. 5. 2019 od 

14:00 h na MFF UK 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v úterý 28. května 2019 od 11,00 hodin v Malé aule 

Karolina. 
 


