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Zápis z 1. zasedání kolegia rektorky dne 7. února 2022  

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka UK 

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor UK 

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

 

 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Kalendář - akce v historické budově Karolina 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí. 

 

3. Nominace nositelů výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a předkládá Mezinárodní radě UK zúžený 

výběr kandidátů podpory Donatio Univesitatis Carolinae. 

 

4. Žádost fakulty o finanční spoluúčast ve vztahu k zvýšeným nákladům za narušenou dobu studia 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: KR projednalo daný materiál, danou problematikou se bude zabývat pracovní skupina pro 

ekonomiku, o čemž bude informována paní děkanku FHS, zodp. pror. Krištoufek. 

 

 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Stav řešení agendy podpory cizojazyčných studijních programů UK a návrh zadání Strategie 

propagace UK do zahraničí 

(rektorka Králíčková) 

Závěr: KR vzalo na vědomí předložený materiál a pověřuje koordinací této aktivity paní prorektorku pro 

studijní záležitosti doc. Martínkovou.  

 

6. Návrh licenční smlouvy mezi Univerzitou Karlovou (nositel licence) a společností Cheltenham 

Festivals (poskytovatel licence) upravující formu a organizaci vědecké popularizační soutěže 

FameLab 

(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh licenční smlouvy mezi Univerzitou Karlovou (nositel licence) 

a společností Cheltenham Festivals (poskytovatel licence) upravující formu a organizaci vědecké 

popularizační soutěže FameLab a doporučuje její finalizaci právním odborem. Následně doporučuje 

zahájit přípravy na její organizaci oslovením dalších VŠ či vědeckých pracovišť jako organizací vhodných 

ke spolupráci v rámci národního kola soutěže. 

 

7. Publikační činnost autorů Univerzity Karlovy v časopisech vydavatelství MDPI: analýza Centra 

pro podporu open science při Ústřední knihovně UK 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí analýzu publikační činnosti autorů Univerzity Karlovy 

v časopisech vydavatelství Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) a ukládá jeho předložení 

na RKR dne 21.2. 2022 k prodiskutování dalšího postupu na úrovni UK a fakult. 

Kolegium rektorky ukládá Ústřední knihovně UK (Centru pro podporu open science), aby ve spolupráci 

s Odborem pro vědu a výzkum prohloubila a systematizovala vzdělávací aktivity týkající se objektivního 

posuzování kvality časopisů pro publikování, včetně poskytování konzultací k tomuto tématu. 

 

8. Personální obsazení Rady celoživotního vzdělávání UK 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s navrženým postupem. 

 

9. Juniorská univerzita Karlova – informace o 7. ročníku uskutečněném v zimním semestru AR 

2021/2022 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a doporučuje věnovat se tématu šířeji 

v rámci výjezdního zasedání dne 16. - 18.3.2022. 

 

10. Zapojení UK do příprav předsednictví České republiky v EU 

(prof. Rovná) 

 

Závěr: KR schvaluje předložený materiál a pověřuje uvedené kolegy, aby zahájili přípravu akcí 

k předsednictví ČR v EU. Doporučuje předložit aktualizovaný materiál na KR dne 7.3. či 14.3., kde bude 

představen návrh jednotné struktury pro prezentaci na webu UK a bude zde již zjištěn a zapracován 

případný zájem z fakult a fakultní akce, zodp. p. kancléř ve spolupráci s OVV. 

 

11. 2022 jako rok udržitelného rozvoje na Univerzitě Karlově 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s vyhlášením roku 2022 jako roku udržitelného rozvoje na UK 

a doporučuje předložit aktualizovaný materiál na KR dne 4.4.2022. 
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12. Sdělení rektorky 

 

- paní rektorka slavnostně zahájila první jednání KR a předala všem prorektorkám, prorektorům a členům 

KR  jejich jmenovací dekrety pro výkon jejich funkce 

- avízo setkání paní rektorky s paní Mgr. Helenou Langšádlovou, ministryní pro vědu, výzkum a inovace 

dne 8.2.2022 v Karolinu 

- KR schválilo aktualizovaný rozpis termínů konání KR, RKR, VR UK a AS UK 02/2022 -9/2022, materiál 

bude rozeslán vedoucím odborů RUK a členům RKR 
- urychleně zajistit elektronické podpisy pro prorektory UK, řeší ÚVT ve spolupráci s Mgr. Jindrou 

- schvalování dovolenek na odboru provádí vedoucí odboru a následně pan kvestor a informuje o tom 

příslušného prorektora 
- avízo inaugurace paní rektorky UK dne 3.3. od 14,00 hod. ve Velké aule Karolina, příprava pozvánek, 

zodp: organizační odbor 

- avízo konání Ph.D. promoce fakulty PedF UK dne 4.3., promotor pror. Krištoufek 

- pozvání na inauguraci rektora Univerzity Pardubice pana prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D. dne 25.2.2022 

v 11,00 hod. v Aule Arnošta z Pardubic, zástup za paní rektorku pror. Krištoufek 

- pozvání na inauguraci rektora JAMU pana MgA Petra Michálka dne 18.2.2022 ve 14,00 hod. v Divadle 

na Orlí v Brně, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo setkání nového vedení UK (rektorka, kvestor, kancléř a příslušní prorektoři) s děkany a vedením 

fakult na fakultách: 

návštěva na FF UK v čase 9,00 – 12,00 hod. dne 28.2. 

společné setkání dvou fakult FaF a LF HK dne 1.3. v Hradci Králové 

návštěva na LF Plzeň dne 21.3.  

- avízo zasedání pracovní skupiny pro ekonomiku dne 24.2. 

- k organizaci výjezdního zasedání KR, RKR ve dnech 16. - 18.3., připravit info na KR 14.2., zodp. 

p. kancléř 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

profesorka Rovná 

- info o probíhající přípravě druhé fáze projektu Erasmus + EUP2 v rámci 4EU+ 

- info ze zasedání Management committee 4EU+ a setkání koordinátorů 4EU+ v rámci odborů RUK dne 

7.2. 

- avízo přípravy setkání rektorů Goverment Board 4EU+ dne 9.2. 

- k zapojení českých univerzit do Evropských alliancí, řeší prof. Rovná a pror. Doleček 

- info z dnešního jednání s Evropskou komisařskou Mariya Gabriel a rektory univerzit zapojených do 

Univerzitních Aliancí týkající se microcredentials 

 

PhDr. Vymazalová 

- avízo konání akce Den CŽV a Festival absolventů v sobotu 23.4.2022, v rámci něhož se konají Zlaté 

promoce: 

10.00–11.00       1.LF, 2.LF, 3.LF, promotor pror. Polák 

12.30–13.30       MFF, PřF, promotor pror. Křížová 

15.00–16.00       PF, FF, PedF, promotor pror. Kuklík 

- návrh UK Pointu na přejmenování akce Den celoživotního vzdělávání/Festival absolventů v danou chvíli 

členové KR nedoporučují 

- KR doporučuje předložit aktualizovaný materiál k této akci cca za měsíc, rozšířený o další témata besed 

a řečníků 

 

prorektor Vlach 

- do Rady ČRo nebude UK nominovat žádného kandidáta 
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- info k akci „Dražba Dobrých skutků“ 

- info k pivovaru U Supa 
 

prorektor Polák 

- avízo jednání k integraci programů v rámci PPSŘ 
- avízo zasedání prac. skupiny k MBA 
- vznikla pracovní skupina k microcredentials v rámci 4EU+ (pror. Martínková, pror. Polák, Mgr. Hurný) 

 

prorektorka Martínková 

- k organizaci Rektorského sportovního dne v roce 2023, studijní proděkani vyberou z termínů: 10.5. či 

17.5.2023 
 

Mgr. Hurný 

- info o vznikající pracovní skupině v síti Excelence a inovace ve výuce v rámci 4EU+ (Mgr. Hurný, pror. 

Martínková, pror. Polák, MUDr. Anna Malečková) 

- k budoucímu využití Studentského klubu v Celetné, příprava materiálu na KR dne 21.2. ve spolupráci 

s panem kvestorem 

 

MUDr. Fontana 

- dnes podány projekty v rámci výzvy NPO Exceles 

- k novelizaci Principů 2022 – změny týkající se letošního roku nahlásit do konce února 

- k zhodnocení nevyčerpaných prostředků v rámci Mikuláše, řeší EO 

 

kvestor Horáček 

- příprava žaloby na nečinnost MMR 

- k probíhající veřejné zakázce na právní služby pro Kampus Albertov, byla napadena k ÚHOSU, Závěr: 

KR rozhodlo o zrušení této VZ a přípravě nové zadávací dokumentace, tak aby se následně VZ vyhlásila 

znovu 

 

prorektor Kuklík 

- avízo zasedání poslední VR UK ve stávajícím složení dne 24.2., bude projednáno 6 jmenovacích řízení, 

které projednalo předchozí složení KR 

- příprava nové Vědecké rady UK, bude předložena ke schválení AS UK dne 1.4.2022 
 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
 Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

  

 Příští kolegium rektorky se koná v pondělí 14. února 2022 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina  


