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Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektorky, které se konalo 
7. 11.  2022 v Malé aule Karolina. 

 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka Univerzity Karlovy 
Mgr. Jitka Baťková 
Prof. MUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. 
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. 
Mgr. Václav Hájek 
Mgr. Miroslava Hurdová 
Mgr. David Hurný 
PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 
Prof. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 
Mgr. Martin Maňásek 
Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA 
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc, 
Mgr. Jan Roskovec, Ph.D 
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. 
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. 
doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 
Mgr. Petra Štanclová 
Mgr. Petr Valo 
doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. 
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PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. 
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
 
Omluveni: 
Mgr. Martin Čihák 
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
prof. Markéta Křížová, Ph.D. 
 
 
1. Vystoupení rektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. 
 
Paní rektorka přivítala členy na 2. zasedání RKR a informovala o následujících tématech: 
 

- Představení nové kancléřky Mgr. Petry Štanclové, která je ve funkci od 1. 11. 
2022 

- Představení nové ředitelky Kolejí a menz Mgr. Miroslavy Hurdové, která je ve 
funkci od 1. 11. 2022 

- Byl vybrán nový ředitel ÚVT Ing. Marek Kalika, Ph.D., do vedení nastoupí 15. 11. 
2022 

- Výběrové řízení na pozici ombudsmanky vyhrála  PhDr. Kateřina Šámalová, 
Ph.D.  

- MŠMT: končí vypořádávání připomínek mezi reprezentací vysokých škol 
k Novele zákona o VŠ  

- Výzva NPO na Kampusy 
- Opatření v oblasti šetření a udržitelnosti – poděkování za spolupráci COŽP 
- Byly vyhlášeny výsledky veřejné soutěže  GA ČR EXPRO. Univerzita Karlovy 

získala 2 projekty z 10 
- Vyhlášení výsledků GA ČR Junior - Univerzita Karlova získala 5 projektů z 23 
- Aktivity Eastern Partnership University Cluster – 19. 10. proběhla konference, 

podepsání memoranda o porozumění 
- Prosba o spolupráci při výměně dobré praxe a navazování nových aktivit 

s ukrajinskými univerzitami (OR 18/2022) 
- Podpora nových výzkumných spoluprací i spoluprací ve vzdělávací činnosti 

s ukrajinskými univerzitami 
- Na konci října proběhlo jednání 4EU+ v Kodani 
- 14. 11.  proběhne na UK Kick-off meeting k novému projektu 1CORE  
- 1. 11. proběhl kulatý stůl k pedagogickým dovednostem  
- 16. 11. ve Vlasteneckém sále proběhne konference na téma udržitelného 

rozvoje 
- Aktivity hnutí Univerzity za klima – okupační stávka. Informace směřovat 

k paní kancléřce  
- 3. 11. byl odeslán dotazník k rovným příležitostem. Termín vyplnění do 11.12. 
- Spolupráce se spolkem studujících rodičů 
- Avízo termínů „snídaně s rektorkou“ 29.11. - FTVS, 13.12. - MFF, 10.1.- 3. LF, 

2.2. - FF 
- Od 14. 11. bude otevřen studentských klub v Karolinu jako studovna 
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- Probíhají jednání se zástupci spolků o novelizaci OR k podpoře studentských 
spolků 

- Ve spolupráci studentských spolků a  UK Pointu vzniká Dobrovolnické centrum 
UK 

- 16. 11. navštíví Univerzitu Karlovu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Od 
13:30 v Modré posluchárně proběhne debata se studenty 

- Program oslav 17. listopadu 
- 17. 11. od 19:00 předávání Ceny Arnošta z Pardubic v Karolinu 
- Pozvání na přednášku Clevering, která proběhne 5. 12. Vystoupí prof. Luuk van 

Middelaar z Leidenu 
- Avízo 15. 12. Vánoční koncert od 19:00. Předtím proběhne křest obrazu 

emeritního rektora Zimy 
- Pozvání na ples UK, který proběhne 21. 4. 2023 

 
Závěr: RKR vzalo předložené informace paní rektorky na vědomí. 
 
2. Sdělení členů kolegia rektora 
 

Prorektor Doleček 
- Dále probíhají jednání k rozpočtu vysokých škol 

- Diskuze k střednědobým rámcům 

- Střednědobé rámce na rozpočet na výzkum 

- Financování RVO, OP JAK  

- Novela zákona o VŠ – nejspíše se navrhne rozvolnění paragrafu 18  

- Výzva NPO na kampusy – jednání s MŠMT 

 
Prorektor Krištoufek 

- Spojitost Primusu v soutěžích EXPRO a Junior Star  
- Poděkování za aktivní spolupráci ohledně složení pracovních skupin 
- 5. 12. v 10:00 bude uspořádaná schůzka ke Cooperatio. Bude rozeslána pozvánka 

společně s dotazníkem 
 

Prorektor Vlach 
- Probíhá 1. fáze výzkumu vnímání značky Univerzity Karlovy – na fakulty bude 

rozesláno dotazníkové šetření  
- Poděkování za dodání vizuálů tiskových zpráv a monitoringu médií  
- Analýza smluv k monitoringu médií 
- Změna koncepce plesu UK, který proběhne 21. 4. 2023 v Paláci Žofín 
- Desatero krizové mediální komunikace, příprava materiálu 
- 26.11 proběhne akce „Na Karlovku“  na Právnické fakultě 

 
Kancléřka Štanclová 

- K organizování seznamovacích kurzů subjektů mimo UK 
 

Prorektor Polák 
- Kontrolní zpráva v rámci institucionální akreditace, deadline 1. týden v prosinci  
- Bylo spuštěno hodnocení studijních programů 
- Výhled akreditací na rok 2023 a 2024 



4 
 

Kvestor Maňásek 

- 7. 10. vyšlo nařízení vlády k ustanovení cen energií. UK využije nařízení částečně. 

 

Prorektor Skopal 

- Od 15. 11. bude nový ředitel ÚVT 

- Reformace uživatelské podpory 

- SIS – probíhá příprava zadávací dokumentace na vyhlášení mini-tenderu 

- Nový modul zápisu studentů do předmětů 

- CePIT bude svolán za měsíc 

 

Členka kolegia rektorky Rovná 

- Výroční Anual meeting 4EU+ v Kodani 

- 11. 10. proběhla v Malé aule schůze se zástupci z fakult ve věci 4EU+ 

- 24. 10. proběhla online 4EU+ Visioning Conference  

- Kodaňská univerzita přebírá předsednictví aliance 4EU+ 

- V současné době probíhají jednání k financování projektů  

- 14.11. Otevření nového projektu 1CORE 

- 4EU+ Minigranty 2023 – deadline pro podání žádosti je 6. 1. 2023 

- Finalizace Golden budget, call (výzva) by měl být vypsán v březnu příštího roku 

- Granty European degree label a European degree entity  

- Ustanovení organizační struktury LERU a CE7 

- Participace UK ve vědeckých projektech CEFRES 

- Tento týden se koná High – level seminář na univerzitě v Uppsale  

 

Člen kolegia rektorky Fontana 

- Vyhodnocení institucionálního plánu – 15.1 se musí odevzdat na MŠMT, deadline 

odevzdání na UK 15. 12.  

- Vyhodnocení šetření mezi absolventy 

- Realizace srovnání kariérních řádů, bude se projednávat na Kulatém stole 28. 11. 

od 10:00, pozvánka bude poslána 

 

Člen kolegia rektorky Hurný 

- Kulatý stůl k pedagogickým dovednostem, budou osloveny fakulty s prosbou 

o zaslání připomínek do 15.12 a s prosbou o nominaci expertů z fakult do pracovní 

skupiny pro vypořádání připomínek 

- Vznikla publikace týkající se distanční výuky 

- Virtuální/hybridní Mobility – materiál na příštím RKR 

 

Komárek 

- 15. 11. bude poslední den k odevzdání žádostí GA UK 
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Členka kolegia rektorky Vymazalová 

- Univerzita Karlova bude hostit konferenci organizace ombudsmanů evropských 

univerzit ENOHE, která proběhne 14. – 16. 6. 2023 

- UK Point zpracovává dotazníkové šetření o duševním zdraví studentů 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
 
3. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK 

(prorektorka Martínková) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena dílčí novela Studijního a zkušebního řádu 
UK. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky materiál prodiskutovalo a bere ho na vědomí. 
 
4. Informace o stavu přípravy a realizace projektů z Evropských strukturálních 

a investičních fondů z Národního plánu obnovy na UK 
(prorektor Doleček, člen kolegia rektorky Fontana) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena informace o stavu přípravy a realizace 
z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národního plánu obnovy na UK. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí předloženou informaci o stavu 
přípravy a realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů 
a Národního plánu obnovy na UK. 
 
5. Metodický postup přípravy celouniverzitních projektů,  

připravovaných/administrovaných OPP 
(prorektor Doleček, člen kolegia rektorky Fontana) 

 
Rozšířenému kolegium rektorky byl předložen metodický postup přípravy 
celouniverzitních projektů, připravovaných/administrovaných OPP. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
6. Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů 

(„Ph.D.Infra“) – příprava celouniverzitního projektu 
(prorektor Doleček, prorektor Krištoufek) 
 

Rozšířenému kolegium rektorky byl předložen materiál Výzva Rozvoj Infrastrukturního 
zázemí doktorských studijních programů („Ph.D.Infra“) – příprava celouniverzitního 
projektu.  
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
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7. Přehled investičních akcí KaM 
(kvestor Maňásek) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen přehled investičních akcí KaM. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
8. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku  - dodatek č. 2 

(kvestor Maňásek) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena Novela Opatření rektora o svěření 
nemovitého majetku -  dodatek č. 2. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
9. Pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1 

(kvestor Maňásek) 
 
Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál o pronájmu prostor současné 
Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a doporučuje 
jej předložit na AS. 
 
10. Různé 

 
Informace z asociací děkanů 
     Asociace děkanů přírodovědeckých fakult 

- V prosinci by mělo proběhnout setkání v Praze, termín bude upřesněn 
 

Asociace děkanů lékařských fakult 
- Projednává se simulační výuka  
- Výzva z ministerstva zdravotnictví na podporu simulátorů 

 
    Asociace děkanů filozofických fakult 

- Příští zasedání proběhne na konci listopadu 
- Bude se jednat o zařazení FHS do asociace 

 
    Asociace děkanů pedagogických fakult 

- Asociace se nesouhlasně vyjádřila k novele zákona o pedagogických pracovnících 
 

Asociace děkanů právnických fakult 
- Minulý týden bylo podepsáno memorandum o založení asociace děkanů 

právnických fakult 
- Bylo přijato usnesení o financování VŠ 

 
Asociace děkanů tělovýchovných fakult 

- Asociace byla zapsána do spolkového rejstříku 
- 1. setkání je plánováno prosince/leden  
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    Asociace děkanů ekonomických fakult 

- Asociace byla ustavena letos na jaře 
- Na posledním jednání se projednávaly otázky podpory vědy, hodnocení projektů 

GA ČR 
- Job market pro akademiky z ekonomie 
- Další setkání asociace je naplánováno na březen 2023 

 
Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek  
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, rektorka  
 
Příští rozšířené kolegium rektorky se bude konat 12. 12. 2022 od 9:00 v Malé aule. 
 
 
 
 
 
 
 




