
 
 
 

Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektorky, které se konalo 
12. 12.  2022 v Malé aule Karolina. 
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Prof. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 
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prof. Markéta Křížová, Ph.D. 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 
Mgr. Filip Machart 
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. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. 
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. 
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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. 
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. 
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Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
 
Omluveni: 
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 
 
1. Vystoupení rektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. 
 
Paní rektorka přivítala členy na 3. zasedání RKR a informovala o následujících tématech: 
 

- Zprávy z reprezentativní komise MŠMT. Navýšení 800 mil. jde do ukazatele F – více 
informací z reprezentativní komise ve sdělení kvestora. 

- Novela zákona o VŠ – zatím ještě neprobíhá mezirezortní připomínkování, bude 
odesláno z MŠMT snad do konce roku. 

- Proběhlo jednání k přípravě “nového zákona 130“.  
- Je připravována novelizace OR ohledně Mikuláše – důraz bude kladen na vratné 

„půjčky“, s významně nižším poskytováním nevratných příspěvků. 
- Posun harmonogramu přípravy jednotného EIS. 
- Letos 4 ERC granty na UK– všechny získala MFF UK. 
- Výsledky GA ČR – úspěšnost podobná jako v minulých letech. 
- Gratulace PřF UK, jejichž studentka Eliška Jandová obsadila 2. místo na světovém 

finále  FameLab. 
- Petice na podporu Olympiád – vedení univerzity petici veřejně podpoří. 
- Pilotní kurzy Microcredential  - na začátku roku budou sdíleny základní parametry 

za UK. Slaďování s evropskými partnery. 
- EPUC/EULER se rozšiřuje o Sorbonnu a v jednání je Humbolt University. 
- Zjednodušení ve vykazování zaměstnaneckých E+ mobilit – poděkování za 

spolupráci FTVS v této věci. 
- V červnu 2023 se v Bruselu sejdou rektoři 4EU+ se zástupci Evropské komise. 
- Kick-off pro přípravku na EPSO testy 31. 1. 2023 za účasti místopředsedkyně EK 

Věry Jourové a předsedy senátu PS ČR Miloše Vystrčila. 
- Připomínka termínu nominací kontaktních osob pro pracovní skupinu na rozvoj 

pedagogických dovedností. 
- Pracuje se na strategii udržitelného rozvoje, v první půli roku 2023 proběhne 

kulatý stůl. 
- 14. 12. proběhlo 2.  setkání Rady pro rovné příležitosti. 3. setkání proběhne 

21. 3. 2023. 
- Nově bude v Kampusu Hybernská fungovat Centrum péče o duši.  
- Bilanční schůzky s vedením UK a vedením fakult – v nejbližší době bude rozesláno 

pár otázek k vyplnění a doodle s termíny. 



- Harmonogram termínů KR, RKR a AS bude rozeslán. 
- Je pravděpodobné, že v letním semestru uskutečníme společně výjezdní (nebo na 

RUK celodenní) RKR, kde se bude projednávat reforma PhD., hodnocení vědy či 
Principy 2024. 

- Snídaně s  rektorkou – 13.12 proběhla na MFF UK. 10. 1. proběhne na 3. LF UK 
a 2. 2. na FF UK. 

- 15.12 – Vánoční koncert UK. Od 17:30 odhalení obrazu emeritního rektora Tomáše 
Zimy v rámci portrétní galerie rektorů. 

- Dny Univerzity Karlovy ve Velké Británii 27. 3. – 31. 3. 2023. 
- Informace ze zasedání Pléna ČKR v Plzni dne 1. 12. 2022, paní rektorka byla 

zvolena místopředsedkyní ČKR pro oblast vzdělávání. 
- Představení nového ředitele ÚVT Ing. Tomáše Kaliky, Ph.D. 

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

Prorektor Kuklík 
- Podklad pracovních verzí k Habilitačnímu a jmenovacímu řízení, plánované změny 

proběhnou ve dvou krocích. 

- Akreditace habilitačních a jmenovacích řízení, rozprostřít počet žádostí. 

- Žádost o sdělení složení vědeckých rad. 

 
Prorektor Skopal 

- Proběhla schůze CEPIT, na které se projednávalo postup prací zadávání nového 
systému SIS a schválení koncepce M365. 
 

Prorektorka Křížová 
- K Eastern Partnership Cluster (EPUC) se připojí Univerzita v Sorbonně, dále se 

jedná s Humbold Universitat, která taky projevila zájem. 
- Proběhla ukrajinistická  konference na FF UK. 
- Na jaro 2023 je s německým velvyslanectvím připravován EPUC workshop ke 

sdílení dobré praxe v oblasti implementace boloňského procesu   
- 2. 12.  2022 ve Varšavě proběhla výroční konference European University 

Foundation.  
- 29. 11. 2022 proběhl On – line networking s Argentinskými univerzitami, který byl 

zprostředkován DZS. 
 
Prorektor Doleček 

- Střednědobé rámce pro RVO – zatím nejsou pozitivní, budeme apelovat na jejich 
vylepšení. 

- Velké výzkumné infrastruktury, současné projekty končí koncem tohoto roku. 
- Připravuje se rozpočet na výzkum, vývoj a inovace na rok 2024. 
- Nový zákon „130“ - proběhlo představení základního konceptu na půdě 

Poslanecké sněmovny. 
- V RVVI bude ustanovena pracovní skupina. 
- Poděkování ředitelce KaM UK za přípravu projektů ohledně rekonstrukcí KaM.  

 



Prorektor Vlach 

- Informace o průběhu příprav Reprezentačního plesu UK, který proběhne dne 

21. 4. 2023 na Žofíně – vyhlášení výzvy na studentské kapely. 

- Univerzita Karlova se zúčastnila veletrhu Gaudeamus v Brně a veletrhu ProEduco 

v Košicích.  

- Proběhla slavnostní premiéra projektu “Univerzita naších příběhů“ (jeden 

z podpořených projektů propagační soutěže UKa!).  

- Info o ocenění Česká hlava – galavečer proběhl na FHS UK 4. 12. 2022, přímý 

přenos vysílala ČT. 

- Avízo přípravy Rektorského sportovního dne 10. 5. 2023, nástin koncepce 

mezifakultního víceboje, fakulty budou osloveny. 

- Pilotní testování sběru dat do česko-anglické “Databáze mediálně zdatných 

odborníků a odbornic UK“. 

- V přípravě je zpráva 1. fáze výzkumu “ Propagační označení Univerzity Karlovy“.  

 

Kancléřka Štanclová 

- Příprava „přípravky“ na EPSO testy ve spolupráci FF, PF a FSV UK a také VŠE. 

 

Kvestor Maňásek 

- Informace z Reprezentativní  komise pro rozpočet VŠ: 

o Příspěvek na podporu 4EU+ ve výši 7 mil. Kč 

o Dojde k navýšení prostředků na podporu ukrajinských studentů  

o Dojde k poklesu prostředků na ukazatel C (doktorského stipendia) cca o 3% 

o Ověření výkonu VVŠ pro fix (ukazatel A nebude krácen) všechny školy 

prošly, s výjimkou VŠCHT, kde propadl KEN 

o Návrh změny v oblasti délky mobility  

- “zlaté dělení“ bude rozděleno dle A+K 

- Nabídka nemovitostí v Zahrádkách a Santiagu de Compostela – bude rozesláno 

děkanům, tajemníkům a ředitelům součástí 

 

Prorektor Polák 

- Byl dokončen sběr dat pro Kontrolní zprávu v rámci Institucionální akreditace UK.  

- Zápisy ze zasedání oborových rad DSP. 

- Informace ze zasedání pracovní skupiny ČKR pro komunikaci s MŠMT a NAÚ –

tématem příštího udělování Institucionální akreditace budou akademické 

kompetence pracovníků a hodnocení výuky studujícími.  

- Připomenutí možnosti nominace akademiků a studentů do pracovní skupiny pro 

rozvoj hodnocení výuky studujícími. 

 

Členka kolegia rektorky Rovná 

- 9. – 10. 11. 2022 proběhl na Univerzitě v Uppsale Coimbra Group High Level 

Seminar In Education, “Learnig Spaces“ 

- 14. 11. 2022 proběhl Kick Off meeting 1CORE 4EU+  



- 21. - 22. 11. 2022 proběhl CZEDUCON ve znamení českého předsednictví v Radě 

EU 

- 5. 12. 2022 Governing Board a Managment Commitee 4EU+ 

- 5. 12. 2022 proběhla v Karolinu přednáška Clevering, přednášel ředitel 

Geopolitického Institutu v Bruselu Prof. Luuk van Middelaar 

- 12. 12. 2022 proběhlo hybridně setkání Managment Comittee a Flagships 

- 15. 12. 2022 proběhlo setkání vedoucích Flagships na UK  

 

Člen kolegia rektorky Fontana 

- 28. 11. 2022 proběhl kulatý stůl ke kariérnímu řádu 

- Proběhlo setkání s koordinátory k HR Award 

 

Člen kolegia rektorky Hurný 

- Proběhlo slavnostní zakončení 8. ročníku Juniorské univerzity UK  

- Zařazení SPSS programu do PhD Infra za ÚKUK 

- Připomenutí možnosti nominace do pracovní skupiny pro rozvoj pedag. 

kompetencí. 

 

Sokolová 

- Rada pro rovné příležitosti - poděkování za vyplnění formulářů 

- 24. – 25. 11 proběhla konference „Ending gender-based violence in academia“ 

 

Komárek 

- Přišlo cca 915 žádostí o GA UK, probíhají oponentury 

 

Člen kolegia rektorky Jindra 

- Poděkování za analýzu měkkých cílů, probíhá vyhodnocení  

- Avízo konference, která proběhne 17. 1. 2023  ve Vlasteneckém sále, tématem 

konference je protivlivové působení v rámci zabezpečeného výzkumu 

akademických institucí – pozvánky budou rozeslány 

 

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí. 
 
3. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2022: Stručné shrnutí 

(člen kolegia rektorky Fontana) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál shrnující výsledky absolventského 
šetření, které bylo realizováno v druhé polovině roku 2022. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
 
 
 
 



4. Podpora přípravných programů UK realizovaných ÚJOP 
(prorektorka Křížová) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál Podpora připravovaných programů 
UK realizovaných ÚJOP. 

 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
5. Srovnání kariérních řádů fakult a součástí 

(rektorka Králíčková, člen kolegia rektorky Fontana) 
 
Rozšířenému kolegium rektorky bylo předloženo srovnání kariérních řádů fakult 
a součástí. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předložený materiál a bere ho na vědomí. 
 
6. Změna Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v souvislosti s realizací 

projektů z Národního plánu obnovy 
(kvestor Maňásek, prorektor Doleček) 
 

Rozšířenému kolegium rektorky byl předložen návrh na úpravu Pravidel hospodaření 
Univerzity Karlovy, a to zejména v souvislosti s realizací projektů financovaných 
z Národního Plánu obnov. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky souhlasí s navrženou změnou Pravidel hospodaření 
Univerzity Karlovy a doporučuje předložení návrhu změny Pravidel hospodaření 
k projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 
 
7. Virtuální mobilita na Univerzitě Karlově 

(člen kolegia rektorky Hurný) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen materiál virtuální mobilita na Univerzitě 
Karlově. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předloženou zprávu a bere materiál na 
vědomí. 
 
8. Strategie výzkumných dat na Univerzitě Karlově: zpráva o činnosti pracovní 

skupiny 
(člen kolegia rektorky Jindra, prorektor Doleček, člen kolegia rektorky Hurný) 
 

Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena strategie výzkumných dat na Univerzitě 
Karlově a zpráva o činnosti pracovní skupiny. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí předložený materiál. 
 
 
 
 



9. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 
(prorektorka Martínková) 

 
Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena informace k vymáhání poplatků 
spojených se studiem. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí. 
 
10. Úmysl předložit návrh nových studijních programů Fakulty humanitních studií 

UK 
(prorektor Polák) 

 
Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen úmysl předložit návrh nových studijních 
programů FHS UK. 
 
Závěr: RKR projednalo úmysly předložit návrhy studijních programů FHS UK. Postupuje 
úmysl FHS UK předložit návrhy studijních programů Aplikovaná etika a Sémiotika 
a filozofie komunikace k projednání Radě vnitřního hodnocení UK s doporučením schválit 
předložení návrhů studijních programů. 
 
FHS UK požádá o ukončení oprávnění doposud uskutečňovaných studijních programů 
Aplikovaná etika (ID 3796) a Sémiotika a filosofie komunikace (ID 3928) a převede 
studenty do nástupnických stejnojmenných nových SP dle 12/2019 „O zajištění možnosti 
pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu.“ 
 
11. Úmysl předložit návrhy zcela nových studijních programů Katolické teologické 

fakulty UK 
(prorektor Polák) 

 
Rozšířené kolegium rektorky byl předložen úmysl předložit návrhy zcela nových 
studijních programů KTF UK. 
 
Závěr:  RKR projednalo úmysl předložení návrhů studijních programů KTF UK 
a postupuje úmysl KTF UK předložit návrhy studijních programů Filosofie a etika 
a Praktická filosofie k projednání Radě pro vnitřní hodnocení UK s doporučením schválit 
předložení návrhů studijních programů. 
 
12. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí 

k 30. 9. 2022 
(kvestor Maňásek) 

 
Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena informace o čerpání rozpočtu Univerzity 
Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2022. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 
Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2022. 
 
 



13. Úprava harmonogramu realizace jednotného ekonomického informačního 
systému 
(kvestor Maňásek) 

 
Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen upravený harmonogram realizace 
jednotného ekonomického informačního systému. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere na vědomí upravený harmonogram realizace 
jednotného ekonomického informačního systému. 
 
14. Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově v souvislosti 

s Opatřením rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů 
a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově. Doplněná verze 
(prorektor Skopal, člen kolegia rektorky Hurný) 

 
Rozšířenému kolegiu rektorky byla předložena metodika open acces a autoarchivace na 
Univerzitě Karlově v souvislosti s Opatřením rektora č. 40/2021. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky projednalo předložený materiál a bere ho na vědomí. 
 
15. Monitoring médií na UK: aktuální stav, ukončení stávajícího smluvního vztahu 

a uzavření nového 
(prorektor Vlach) 

 
Rozšířené kolegiu rektorky projednalo aktuální stav monitoringu médií na UK.  
 
Závěr: RKR bere na vědomí informace o současném stavu poskytování elektronického 
monitoringu médií na UK, konaném průzkumu této oblasti na fakultách a součástech 
a připravované nové smlouvě na poskytování monitoringu pro příští období, pověřuje 
prorektora pro vnější vztahy přípravou nové smlouvy na poskytování monitoringu, s tím, 
že OVV RUK bude dále servisní „matkou“ pro fakulty a součásti, které budou centrálně 
smluvní monitoring mít zájem využívat. 
 
16. Návrh Opatření rektora  - odpisový plán 2023 

(kvestor Maňásek) 
 
Rozšířenému kolegiu rektorky byl předložen návrh Opatření rektora – odpisový plán 
2023. 
 
Závěr: Rozšířené kolegium rektorky bere návrh nového opatření rektora na vědomí. 
 
 
17. Různé 

 
Informace z asociací děkanů 
 
    Asociace děkanů filozofických fakult 

- 24. – 25. 11. proběhlo setkání v Ostravě 
- FHS UK se stala členem asociace 



- V květnu 2023 proběhne zasedání v Olomouci a v listopadu 2023 v Praze 
- Přípravy akce týden humanitních věd 
- Kulatý stůl k financování humanitních věd 
- Podpora stanoviska asociace pedagogických fakult k novele zákona 

o pedagogických pracovnících 
- Asociace jmenovala paní děkanku do pracovní skupiny MŠMT pro standarty 

profesních učitelských studijních programů 
- Oslovení ČKR k podpoře financování humanitních věd 

 
     Asociace děkanů přírodovědeckých fakult 

- Další setkání proběhne 10. ledna 2023 
 

Asociace děkanů lékařských fakult 
- On – line jednání proběhlo nedávno 

 
Asociace děkanů tělovýchovných fakult 

- Proběhlo setkání se zástupci Sportovních svazů 
 

Asociace děkanů ekonomických fakult 
- Další setkání je plánováno na konec března 

 
Zapsali: Markéta Beranová, Mgr. Václav Hájek  
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, rektorka  
 
Příští rozšířené kolegium rektorky se bude konat 16. 1. 2023 od 9:00 v Malé aule. 
 
 
 
 
 
 
 


