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prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

je pro mě mimořádným potěšením, že Vás dnes mohu přivítat ve Velké aule 

Karolina u příležitosti inaugurace pro druhé funkční období rektora Univerzity Karlovy. 

Svoje znovuzvolení chápu v první řadě jako vyjádření důvěry a jako velký závazek. Rád 

bych Vás ujistil, že při vykonávání této funkce budu podobně jako v předchozích letech 

důsledně dbát na ochranu a dodržování akademických svobod a práv a že budu se svými 

spolupracovníky pracovat ku prospěchu naší univerzity se stejnou intenzitou 

a se stejným nasazením jako doposud. Jako základ univerzitního života chápu svobodu 

výzkumu a výuky; obojí musí být ve vzájemné harmonii, a to ve spojení s odpovědností 

a uplatňováním etických principů. 

 

Dovolte mi nyní, abych akademické obci Univerzity Karlovy složil účty za své 

působení v minulém období a abych připomněl to nejvýznamnější, co se nám společně 

podařilo. Za velmi důležité pokládám, že jsme s Českou konferencí rektorů v loňském 

roce dosáhli navýšení rozpočtu pro veřejné vysoké školy včetně Univerzity Karlovy. Bez 

navyšování prostředků na vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost totiž není 

úspěšný rozvoj vysokého školství možný. 

 

V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona jsme upravili naše vnitřní 

předpisy a nyní jako první vysoká škola v České republice procházíme procesem 

posuzování institucionální akreditace, kterou vnímám především jako příležitost 

pro aktualizaci studijních programů. Směřujeme k moderním programům, které u našich 

absolventů rozvinou znalosti a dovednosti, obohacující je na desetiletí jejich profesní 

kariéry, aby byli schopni třídit informace a získávat nové poznatky k tomu, co se dozvědí 

během studií. Jsme hrdí na dobré mezinárodní hodnocení EUA-IEP, které nám ukázalo 

naši univerzitu z pohledu kolegů – expertů ze zahraničí; nyní se důsledně zabýváme 

doporučeními, jež z jejich hodnocení vzešla, tj. jakým směrem se ubírat, abychom byli 

úspěšní v České republice a hlavně ve světě. 

 



 Potěšitelné je, že na Univerzitě Karlově navzdory nepříznivému demografickému 

trendu dramaticky neklesá počet českých studentů a roste počet zahraničních zájemců 

o studium. Je tomu tak i proto, že věnujeme velkou pozornost tomu, aby byli dobře 

informováni, že u nás naleznou otevřenou, moderní evropskou univerzitu. Velkou 

zásluhu na tom mají naši učitelé, za což jim patří velké poděkování; proto jsme 

se rozhodli oceňovat nejlepší z nich Cenou Arnošta z Pardubic. Udržení stávajícího počtu 

studentů nicméně není naším jediným cílem. Jde nám především o to, abychom byli 

atraktivní pro nejlepší české středoškoláky a špičkové studenty z Evropy a z celého 

světa; právě oni mohou svým dílem přispět – stejně jako zahraniční vědci a učitelé – 

ke zvýšení prestiže UK a k jejímu mezinárodnímu rázu.   

 

Vytvořili jsme komplexní systém podpory vědy a výzkumu, který v českém 

vysokoškolském prostředí nemá obdobu. Tento systém kombinuje prvky, postupně 

vytvářené v minulosti, s novými programy na podporu excelentní vědy, aby zahrnovaly 

všechna stádia vědecké práce – od studentských projektů až po projekty nových 

excelentních vědeckých týmů. Jedná se o programy PRIMUS, UNCE, PROGRES a Donatio 

Universitatis Carolinae, pokračuje i činnost Grantové agentury Univerzity Karlovy. Velmi 

mě těší, že jsme získali nové prestižní ERC granty, Horizon 2020 či Erasmus Mundus, 

v čemž našim vědcům byly nápomocné aktivity nově ustanoveného Evropského centra 

UK.  

 

Vybrali jsme strategické a úspěšné obory v rámci Univerzity Karlovy, naše 

„vlajkové lodě“, které prezentujeme na mezinárodní úrovni s cílem vytvářet nové 

mezinárodní týmy s našimi zahraničními partnery. 

 

Významným počinem pro rozvoj Univerzity Karlovy bylo vybudování vědeckých 

infrastruktur z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. K velkým 

investicím v minulých letech patřily zejména BIOCEV – společné biotechnologické 

a biomedicínské centrum šesti ústavů Akademie věd České republiky a dvou fakult 

univerzity – Přírodovědecké a 1. lékařské, dále Biomedicínské centrum při Lékařské 

fakultě v Plzni a Výukové a výzkumné centrum v Hradci Králové (společný kampus LF 

a FaF). Všechna tři centra se úspěšně rozvíjejí a jsou velkou příležitostí k dalšímu 

vědeckému rozvoji. Z evropských prostředků byly podpořeny další projekty z fakult UK, 



například Parazitologické centrum Přírodovědecké fakulty, projekt Via Lucis 

na Evangelické teologické fakultě nebo projekt KREAS na Filozofické fakultě. 

   

 Soustavně rozvíjíme zahraniční spolupráci s našimi více než dvěma sty partnery 

ze všech kontinentů. Soustřeďujeme se zejména na vybrané strategické partnery, jimiž 

jsou univerzity v Heidelbergu, Lovani, Leidenu, Edinburghu či Curychu, stejně jako 

univerzity v Melbourne, Pekingu nebo Hebrejská univerzita v Jeruzalémě či kanadská 

McGill University. Univerzita Karlova aktivně působí v mezinárodních univerzitních 

asociacích a v jejich řídících strukturách, kde sdílíme nejen pozitivní zkušenosti 

předních univerzit, ale vzájemně rozvíjíme i mezinárodní univerzitní komunitu – 

spolupracujeme zejména s LERU, UNICA, Coimbra Group a Europeum.  

 

Klíčovou prioritou je podpora mobility studentů a akademických pracovníků UK, 

jejíž největší část se realizovala prostřednictvím programu EU Erasmus+. Velmi nás těší, 

že naše univerzita je v rámci programu Erasmus pátou nejžádanější institucí podle počtu 

přijíždějících zahraničních studentů v Evropě. Nejen v této souvislosti je důležitá 

propagace univerzity v zahraničí, například v rámci Dnů UK v jednotlivých evropských 

zemích i v zámoří, anebo prostřednictvím projektu Study in Prague. 

 

Ustavili jsme Mezinárodní radu Univerzity Karlovy v čele s prof. Marií-Elisabeth  

Ducreaux a prof. Hansem-Georgem Krausslichem; mezi jejími členy je i nositel Nobelovy 

ceny profesor Aaron J. Ciechanover. Jejím cílem je napomoci k vyšší kvalitě vědecké 

a vzdělávací práce tak, aby UK ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila 

svou úlohu mezinárodně viditelné a úspěšné „research university“.  

 

Velkou výzvou pro nás je možnost zapojit se do projektu Evropských 

univerzitních aliancí, kterou podpořila v prosinci 2017 Evropská rada a které mají 

rozšířit a zkvalitnit excelentní univerzitní spolupráci v Evropě a posunout ji na vyšší 

úroveň. Za tři dny podepíšeme v Paříži dohodu o vytvoření pilotního projektu společně 

s pařížskou Sorbonnou a s univerzitami v Heidelbergu a ve Varšavě ke sdílení studijních 

programů, výzkumu, vědeckých i znalostních infrastruktur a databází.  

 



Rozvinuli jsme otázku transferu poznatků z UK směrem k našim partnerům 

v komerčním i veřejném sektoru a vybudovali jsme univerzitní inovační síť na všech 

fakultách. 

 

V uplynulých čtyřech letech se v porovnání s předchozím obdobím podařilo 

Univerzitu Karlovu významně zviditelnit v očích akademické i široké veřejnosti. Aktivity 

v této oblasti jsou zaměřovány na různé cílové skupiny – od žáků a studentů základních 

a především středních škol, úspěšnou prezentaci UK na veletrzích GAUDEAMUS, 

Juniorskou univerzitou nebo v projektu Science Slam. Vytvořili jsme Klub Alumni, který 

kromě již tradičních akcí, jako jsou například Zlaté promoce či červnová Zahradní 

slavnost, pořádá přednášky a pravidelně informuje o dění na UK. Velmi oceňovaná je 

i naše Univerzita třetího věku, která má třicetiletou tradici. Úspěšně využíváme nových 

médií – Facebooku, Twitteru a Instagramu, stejně jako vydávání oceňovaného 

univerzitního časopisu Forum a internetového i-Fora. 

  

Při sedmistém výročí narození zakladatele naší Alma Mater jsme uspořádali řadu 

významných akcí, které vyvrcholily přijetím Pražské deklarace, jež vyzdvihla důležitost a 

nezastupitelnost univerzitního vzdělání včetně respektu k akademickým svobodám 

a k níž se připojili představitelé téměř osmi desítek univerzit z celého světa. Současně 

jsme obnovili Mezinárodní cenu Karla IV., jejímž zatím posledním laureátem se stal 

velkovévoda Jindřich I. Lucemburský. 

  

Podporujeme celou řadu studentských aktivit a studentských spolků. 

K nejvýznamnějším akcím patří Majáles a Advent v Karolinu a hlavně oslavy 17. 

listopadu na Albertově, jež se nám podařilo vrátit do rukou studentů, kterým historicky 

patří a kteří o něj již nikdy nesmějí přijít. Začali jsme podporovat i úspěšné univerzitní 

sportovce, kteří kromě studia vynikajícím způsobem reprezentují nejen Univerzitu 

Karlovu, ale i naši zemi. 

   

Soustředili jsme se též na řešení sociálních a dalších problémů našich studentů 

a zaměstnanců; za důležité pokládáme hlavně sociální poradenství a péči o studenty 

se speciálními potřebami. Jsme rádi, že roste počet těchto uchazečů o studium 

i studentů, neboť to svědčí o přátelském a vstřícném prostředí na UK.  



 

V následujícím období budeme klást důraz zejména na zvyšování úrovně 

pedagogických i vědecko-výzkumných aktivit, na vnitrouniverzitní solidaritu 

a na dotváření pozitivního obrazu naší Alma Mater ve společnosti.  

 

Klíčová pro univerzitu bude inovace struktury studijních programů s důrazem 

na otevřenost a prostupnost mezi jednotlivými obory a fakultami při zachování nabídky 

jedinečných oborů i otevření nových atraktivních oborů. Budeme usilovat o zvýšení 

počtu studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích, o rozšíření nabídky 

studijních programů joint a double degree. Budeme přitom využívat moderní vzdělávací 

formy výuku, jako jsou simulační centra a modelování, včetně distančních forem 

vzdělávání. Půjde nám rovněž o zvýšení kvality a efektivity doktorského studia, 

o zavedení celouniverzitních koordinačních platforem a důslednou evaluaci a kontrolu 

tohoto typu studia. Rádi bychom rozšířili činnost Centra pedagogických dovedností 

a Centra celoživotního vzdělávání.  

 

Rozšíříme a prohloubíme spolupráci zejména s našimi strategickými partnery 

v oblasti společných výzkumných týmů, výměny studentů a učitelů i konáním 

mezinárodních letních škol a vybudování Center UK v zahraničí. 

 

Vytvoření nového systému hodnocení vědy na UK, zaměřené na hodnocení fakult 

i jednotlivých vědních oblastí, bude rozhodující pro další směřování výzkumu 

na univerzitě a na jejich fakultách. Věříme, že se tento systém stane vzorem 

pro hodnocení ostatních vysokých škol v naší zemi, podobně jako náš systém podpory 

excelentní vědy inspiruje řadu dalších vysokých škol i Akademii věd ČR. Různými 

formami budeme podporovat vyšší účast našich učitelů při získávání mezinárodních 

grantů. Při transferu technologií chceme využívat nejlepší praxi našich partnerů, včetně 

založení univerzitní dceřiné společnosti, budeme rozšiřovat univerzitní inovační sít. 

 

Letošní rok, rok 2018, je pro Univerzitu Karlovu i pro Českou republiku v řadě 

ohledů rokem mimořádným. Naše Alma Mater oslaví 670 let od svého založení českým 

králem a římským císařem Karlem IV. Při této příležitosti si připomeneme nejen 

bohatou minulost, ale hlavně výzvy, které před námi stojí, abychom naplňovali odkaz 



našeho zakladatele. Rok 2018 je i rokem stého výročí československé, respektive české 

státnosti. V rámci projektu nazvaného „Univerzita republice – Republika univerzitě“ 

připravujeme řadu akcí a výstav zejména pro širokou veřejnost.  

 

Při řízení univerzity budeme zefektivňovat komunikaci a sdílení informací, 

posilovat elektronizaci agend a aktivně zapojovat studenty do dění na univerzitě. 

Chystáme se realizovat velké investiční akce, a to jak v rámci OP VVV, kdy se jedná 

o dostavbu kampusu v Hradci Králové a v Plzni i objektů v Praze Jinonicích 

a na Veleslavíně, tak v rámci investičního programu MŠMT, zejména vybudování 

kampusu Albertov, ale také obnovu kolejí a zázemí pro studium na UK. 

 

Univerzita Karlova je a bude i nadále institucí a místem, odkud zaznívá jasný 

názor na palčivé problémy dneška, místem, kde se formulují stanoviska k zásadním 

společenským otázkám, což k moderní a otevřené univerzitě 21. století neodmyslitelně 

patří. Rolí Univerzity Karlovy je nejen kvalitně bádat a učit, ale i vstupovat do veřejného 

prostoru a výrazně se podílet na směřování domácí i zahraniční vysokoškolské a vědní 

politiky. UK je jedním z klíčových subjektů, jež se podílejí na utváření pozitivního vztahu 

české veřejnosti k národním kulturním hodnotám, ke vzdělanosti obecně, ke kritickému 

a tvůrčímu myšlení. Naše univerzita musí být neustále otevřená novým trendům ve vědě 

i ve vzdělávání a musí flexibilně reagovat na nové podmínky a podněty, ať už přicházejí 

odkudkoli. 

 

Budeme-li otevření vůči světu, můžeme uspět v tvrdé mezinárodní konkurenci 

a naplnit svoje vize o Univerzitě Karlově jako o moderní „univerzitě třetího tisíciletí“ 

a přední vědecké a vzdělávací instituci nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Jen 

tehdy dostojíme odkazu zakladatele naší univerzity, českého krále a římského císaře 

Karla IV., jenž si v polovině 14. století přál, aby pražské vysoké učení patřilo 

do společnosti těch neuznávanějších na světě.  

 

Dámy a pánové,  

při všech našich aktivitách nesmíme zapomenout na to, že hlavní hodnotou 

Univerzity Karlovy jsou její lidé, akademická obec – studenti, učitelé a vědečtí pracovníci 

i další zaměstnanci; ani na okamžik nesmíme zapomenout na to, jak důležitá jsou 



vstřícná spolupráce a vzájemný respekt. Rád bych proto poděkoval svým 

spolupracovníkům, kolegyním a kolegům z fakult a ústavů, studentkám a studentům, 

všem zaměstnancům naší Almae Matris, stejně jako všem přátelům, partnerům 

a podporovatelům naší univerzity a také mým nejbližším. 

 

Univerzita Karlova bude špičkovou univerzitou, jakou ji chceme mít, jen bude-li to 

výsledek naší společné práce.  

 

 Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque eveniat 

 


