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Zápis z 3. zasedání kolegia rektorky dne 21. 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 

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky 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 

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 

Doc. MUDr. Tomáš B ü c h l e r, Ph.D.    1. LF 

Doc. Mgr. Pavel S t o p k a, Ph.D.     PřF 

Doc. PhDr. Peter P a v ú k, PhD.     FF 

Doc. PhDr. Eva V o l d ř i c h o v á   B e r á n k o v á, Ph.D.  FF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Martin M o l i t o r, Ph.D.     1. LF 

RNDr. Daniel S m r ž, Ph.D.      2. LF 

Mgr. Radim H r d i n a, Ph.D.      PřF 

Mgr. Jakub J i r s a, PhD.      FF 

Mgr. Ladislav K o r e ň, Ph.D.     FF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhu RNDr. Daniela Smrže, Ph.D., kde bude dotázána fakulta o vysvětlení týkající se rozsahu jeho 

pedagogické činnosti. 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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3. Vědeckopedagogické tituly – emeritní profesor 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. RNDr. Ivan H i r s c h, CSc.      PřF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování emeritním profesorem. 

 

4. OR Harmonogram akademického roku 2022/23 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh OR Harmonogram akademického roku 2022/23 

a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

5. OR Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/24 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh OR Harmonogram přijímacího řízení pro 

akademický rok 2023/24 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

 

6. Návrhy kandidátů na udělení Ceny rektorky UK pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy za rok 

2021 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s vybranými kandidáty. KR ukládá prorektorce 

pro studijní záležitosti zajistit předání ceny vybraným kandidátům dne 12.4. od 14,00 hod. ve 

Vlasteneckém sále Karolina a dále ukládá připravit jmenování nových komisí pro udílení Ceny rektorky. 

Návrhy členů komisí mohou členové KR zasílat paní prorektorce do příštího KR. 
 

7. Návrhy kandidátů na udělení Mimořádné ceny rektorky UK pro studenty Univerzity Karlovy za 

rok 2021 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a navrhuje následující kandidáty na udělení 

Mimořádné ceny rektorky UK: 

Kateřina Koudelková, 3.LF UK 

Ronan Wordsworth, FSV UK 

Bc. Veronika Ungrová, FF UK 

Ukládá prorektorce pro studijní záležitosti zajistit předání ceny vybraným kandidátům dne 12.4. od 14,00 

hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.  

 

8. Stav realizace Platformy doktorského studia 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vzalo materiál na vědomí, o míře podpory se rozhodne v rámci souhrnného 

materiálu řešícího realokace PPSŘ, jež bude předložen na KR v březnu 2022, zodp. MUDr. Fontana. 

V oblasti pedagogických dovedností KR rozhodlo aktivity koordinovat prostřednictvím CŽV a platformy 

Paedogogium, zodp. Mgr. Hurný. 

 

9. Šetření EUROSTUDENT VIII: Informace pro kolegium rektora a nominace kontaktní osoby za 

Univerzitu Karlovu 

(MUDr. Fontana) 
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Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí a do koordinační skupiny Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy nominuje Mgr. Filipa Macharta z Oddělení analýz a strategií. 

 
10. Nový Mission Statement 4EU+ 

(profesorka Rovná) 

 

Závěr: KR schvaluje Mission Statement a doporučuje jeho další projednání na AS UK dne 4.3. a na RKR 

dne 17.3.2022. 

 

11. Zpráva o činnosti Klubu Alumni UK za rok 2021 a návrh na rozvoj aktivit v roce 2022 

(prorektor Vlach) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu Alumni UK a doporučuje, aby vznikla 

koncepce návrhu rozvoje práce s absolventy pro další období. 

 

12. Plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál, ukládá vypořádání komentářů a předložení aktualizované 

verze na KR dne 7. 3. 2022 a následně na RKR dne 17.3. 

 

13. Informace o vybraných akcích v programech reprodukce majetku 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o vybraných akcích a ukládá prorektorovi pro rozvoj 

a strategickou spolupráci postupovat dle doporučení v textu. Kolegium ukládá pracovní skupině pro 

ekonomiku UK ustavené rektorkou UK ve spolupráci s kvestorem, prorektorem pro strategickou 

spolupráci a rozvoj a členem kolegia pro strategie, analýzy a transfer připravit návrh koncepčních modelů 

zabezpečení vnitřního financování pro strategickou výstavbu a tyto předložit k projednání a rozhodnutí 

KR. 

 

14. Trafostanice Myslíkova 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení 

distribuční soustavy – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. 

Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 

3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 za jednorázovou náhradu ve výši 943 900,- Kč  + DPH, 

a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání 

písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.   

 

15. Sdělení rektorky 

 

- avízo předávání profesorských dekretů dne 29.3. od 10,00 hod. ve Velké aule Karolina, organizuje 

MŠMT 

- návštěva paní rektorky a vedení UK na fakultách na FF UK dne 28.2., v Hradci Králové dne 1.3., na LF 

Plzeň dne 21.3 

- avízo kontroly webových stránek na jednotlivých odborech, rozcestníky připravuje ÚVT 

- k organizaci inaugurace paní rektorky dne 3.3., vedoucí org. odboru paní Barnová bude informovat na 

KR dne 28.2.  

- orchestr a pěvecký sbor UK nabízí poskytnout univerzitě pět koncertů za rok 

- k organizaci promocí od března 2022, Závěr: KR rozhodlo nepokračovat ve streamování promočních 
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aktů, covidová situace již umožnuje prezenční účast hostů na obřadu  

- dořešit finanční podporu respondentům za výzkum zaměřený na duševní zdraví, zodp. p. kvestor 

- přišla žádost o udělení Mezinárodní Ceny Karla IV. panu prof. Dr. Ernstu Ulrichu von Weizsäckerovi, 

v roce 2017 obdržel zlatou pamětní medaili UK, zodp. pror. Kuklík 

- UK se zapojení a podpoří nasvícením ve večerních hodinách Karolinum na podporu Vzácných pacientů 

- Den vzácných onemocnění dne 28. 2. 2022, zodp. OVV a SBZ 

- pozvání od Senátu PČR na tradiční pietní akci k 74. výročí pochodu studentů 25.2.1948 v Nerudově ulici 

dne 25.2. v 10,30 hod., zástup za paní rektorku pan kvestor Horáček 

- pozvání na akci „Ženy vaří pivo“ dne 8.3. od 17,00 v Pivovarském klubu Benedict, účast Mgr. Jindra, 

MUDr. Fontana 

- pozvání od starosty města Lanškoun na lanškrounskou vědeckotechnickou soutěž Micretela dne 22.5. 

2022 v Lanškrouně, zástup za p. rektorku pror. Vlach  

- pozvání na Slavnostní prezentaci pamětní bankovky Karla Engliše dne 30.3.2022 od 11,00 na PF MUNI 

v Brně, zástup za p. rektorku pror. Doleček 

- pozvání od Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách dne 7.4. od 19,00 v sále Pražské konzervatoře, zástup 

za p. rektorku prof. Rovná 

- pozvání na duchovně kulturní setkání při příležitosti 430. výročí narození J.A. Komenského „Komenský 

- posel porozumění“ dne 31. 3. 2022, zástup za p. rektorku prof. Rovná 
 

16. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Skopal 

- avízo jeho účasti na setkání s delegací zástupců z Evropského parlamentu na MFF dne 22.2. společně 

s Mgr. Jindrou a MUDr. Fontanou 

 

prorektorka Martínková 

- UK obdržela nabídku od spol. SCIO na online testování a proctorovací aplikace ScioLink, Závěr: KR 

rozhodlo tuto nabídku nevyužít 

- dotaz na financování aktivit v rámci Study in Prague, nutné vyčkat, bude řešeno kompletním materiálem 

řešícím PPSŘ, který bude předložen na KR v březnu 2022 

 

kvestor Horáček 

- k probíhajícímu ročnímu Hodnocení zaměstnanců, Závěr: KR souhlasí s posunem termínu pro ukončení 

pohovorů z jara na konec června 2022 

 

 

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

  

Příští kolegium rektorky se koná v pondělí 28. února 2022 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina  


