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Zápis z 9. zasedání kolegia rektorky dne 4. dubna 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 

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: 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – emeritní rektor 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. Josef V o d i č k a, Ph.D.    LFP 

Doc. MUDr. Petr Z e m a n, Ph.D.     LFP 

Doc. MUDr. Romana K o b e r o v á   I v a n č a k o v á, CSc. LFHK 

Doc. MUDr. Vlasta M e r g l o v á, CSc.    LFHK 

Doc. Ing. Michal K e j a k, CSc.     FSV 
 

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

profesorem. 

 
 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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Návrhy na jmenování docentem:  

MUDr. Robert B a r t o š, Ph.D.     1. LF 

RNDr. Daniel S m r ž, PhD. (druhé kolegium)   2. LF 

Alexandr S t ě p a n o v, Ph.D.     LFHK 

Mgr. Jan Š a r o c h, Ph.D.      MFF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování 

docentem, vyjma návrhu MUDr. Roberta B a r t o š e, Ph.D., kde bude dotázána fakulta na 

vedení závěrečných prací. 
 

3. Vědeckopedagogické tituly – hostující profesor 

(prorektor Kuklík) 
 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 

Rasha A. M. K a m e l, M.B.B.Ch., M.Sc., M.D.    LFP 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 
 

4. Spolupráce s UA a možností jejího rozvoje 

(prorektorka Křížová) 
 

Závěr: KR projednalo a vyjádřilo se k možnostem rozvoje spolupráce. Ukládá paní prorektorce 

Křížové zaktualizovat koordinaci ukrajinských univerzit v chystaném společenství Eastern 

partnership, dále předložit info k minigrantům 4EU+pro studenty a akademiky z ukrajinských 

univerzit, zodp. prof. Rovná. A podat info o technickém zajištění virtuální mobility, možné 

nástroje, zodp. Mgr.Hurný.  

 

5. Aktualizace opatření rektora č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla 

(prorektorka Křížová) 
 

Závěr: KR schvaluje s úpravami OR - Statut Stipendia Václava Havla a doporučuje vydat jako 

nové OR. 

 

6. Statut Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci - novelizace OR 

(prorektor Vlach) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá jej 

předložit na vědomí RKR, dále doporučuje jeho přeložení do anglického jazyka a zveřejnění. 

 

7. Statut Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) 

(prorektor Vlach) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál se souhlasem na vědomí a ukládá jej 

předložit na vědomí RKR, dále doporučuje jeho přeložení do anglického jazyka a zveřejnění. 

 

8. Velké výzkumné infrastruktury na Univerzitě Karlově: stav, srovnání a výhled 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí. 
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9. Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2021 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s vyhodnocením Institucionálního plánu UK 2021 (IP UK 

2021) a doporučuje jeho předložení na RKR a k vyjádření Správní radě Univerzity Karlovy. 

 

10. Návrhy změn ve finančních limitech Programu na podporu strategického řízení UK 2022 

- 2025 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrhovanými změnami finančních limitů v Programu na 

podporu strategického řízení UK 2022 – 2025. 

 

 

11. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí shrnutí práce Ústřední knihovny v roce 2021. 

 

12. Nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí návrh nového Knihovního a výpůjčního řádu 

Univerzity Karlovy a ukládá jeho předložení na RKR. 

 

13. Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh Organizačního řádu RUK a navrhuje po 

zapracování úprav předložit materiál na KR znovu dne 11.4. Dále ukládá panu kvestorovi 

předložit vizi řešící organizaci Rozšířeného rektorátu a samostatných součástí. 

 

14. Česká národní síť Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí, doporučuje zkontaktovat CoŽP a připravit strukturu, jež 

by nevyžadovala vznik další právnické entity, nýbrž by umožnila UK koordinaci aktivity 

s možností oslovení dalších potencionálních členů české národní sítě SDSN. 

 

15. Konference Sustainable development 15. - 16.11.2022 

(PhDr. Vymazalová) 

 

Závěr: KR se seznámilo s navrženým programem konference, jenž doporučuje po úpravách 

s návrhem rozpočtu a návrhem pracovní skupiny se zapojením odborů RUK předložit znovu 

na KR dne 19.4. 2022. 
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16. Změna statutu monitorovacího výboru investiční akce Univerzity Karlovy „Výstavba 

Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ 

(kvestor Horáček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh na změnu statutu  monitorovacího výboru 

investiční akce Univerzity Karlovy „Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, 

Globcentrum“ a doporučuje změnu provést vydáním nového statutu.  

 

 

17. Sdělení rektorky 

 

- dne 1.4. Plénum AS UK schválilo nové složení VR UK 

- návrh rektorky UK na udělení historické pamětní medaile UK panu prof. MUDr. Pavlu 

Klenerovi, DrSc. k jeho životnímu jubileu, Závěr: KR s navrženou medailí souhlasí, předání 

na VR UK dne 28.4. 

- přišla žádost o záštitu nad 10. ročníkem Studentského Majálesu dne 1.5.2022 konaného 

v Kampusu Hybernská, organizuje spolek Studentský Majáles, z.s. Závěr: KR s udělením 

záštity souhlasí 

- přišla žádost o záštitu nad Pražským Majálesem v Letňanech dne 23.4.2022, Závěr: KR záštitu 

zatím neposkytne, až dle nabídky protiplnění 

- předložen ceník na ubytovací zařízení RUK – Opitzův dům, Závěr: KR s cenovou kalkulací 

souhlasí, bude zajištěna propagace ubytování prostřednictvím newsletteru UK Pointu 

a časopisu Forum, zodp. organizační odbor, OVV 

- žádost o nominaci na uvolněné místo místopředsedkyně GAČR 

- kontrola OR a OQ zveřejněných na webu, označení zrušených OR a OQ, zodp. p. kancléř, 

právní odbor 

- tabulka s aktuálními OR a OQ bude zaslána pro kontrolu vedoucím odborů, označení jaký 

odbor je gestorem daného opatření, termín předložení na KR konec dubna, zodp. p. kancléř, 

J. Vaňková, p. kvestor 

- připravit návrh aktualizace OR řešící oběh dokumentů pro účely EO, zajistit zastupitelnost 

příkazce a správce rozpočtu, vliv prorektorů, termín na KR 19.4., zodp. p. kvestor 

- avízo zasedání International Advisory Board UK dne 16.6. zde v Karolinu, slavnostní večeře 

15.6., účast prorektorů a vedení UK oba dva dny vítána 

- pozvání na „zkušební secvičný po-covidový“ koncert Orchestru a sboru UK dne 4.5. od 19,00 

hod. ve Velké aule, volný vstup, pozváni budou studenti, zaměstnanci, milovníci hudby z řad 

Alumni, zodp. organizační odbor 

- avízo konání celodenního prázdninového zasedání KR, kde budou řešeny koncepční otázky  

 

 

18. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Skopal 

- avízo setkání prac. skupiny CePIT dne 7.4., následně příprava OR 

 

prorektor Doleček 

- probíhá příprava souhrnné informace k AVU ČR na KR dne 11.4. 

 

prorektor Krištoufek 

- avízo 22. ročníku konference Hodnocení kvality vysokých škol ve dnech 26. - 27.5 v Telči., 

účast pror. Krištoufek, Dr. Fontana, pror. Doleček 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1454464713154564/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1454464713154564/?lang=cs
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- Herzlovo centrum izraelských studií na UK, budoucí směrování, bude stanoven termín setkání 

 

prorektor Vlach 

- avízo vyhlášení prvního kola interní grantové výzvy s názvem UKa!, kterou chce UK podpořit 

zajímavé studentské projekty, vyhlášení proběhne dne 7.4.2022 

- avízo promítání záznamu divadelní hry Elegance molekuly dne 6.6. od 17,00 hod. v Kampusu 

Hybernská 

- připravuje se inovace stránek UK na stránkách wikipedie se zveřejněním profilu, včetně  

ilustračních  fotografií UK s ošetřeným licenčním užitím (v čj a aj mutaci) 

- žádost o nominaci tří zástupců AS UK do komise KaPR, odejde žádost ediční komisi AS UK, 

až bude OR finálně zveřejněno 

- probíhá příprava podcastů v rámci časopisu FORUM, zodp. Uni média 

- avízo přednášky D. Stacha z ČT dne 12.5. od 9,00 v Malé aule ve věci prezentace vědy 

a výzkumu ve vysílání ČT, pozváni zástupci fakult 

 

MUDr. Fontana 

- info o schválené novelizaci Principů na rok 2022 na AS UK dne 1.4.2022 

- probíhá příprava Principů na rok 2023, bude projednávat Plénum AS UK v červnu 

 

profesorka Rovná 

- info z Nadačního fondu UK, přišlo 17 žádostí ukrajinských studentů o podporu, všechny byly 

jednorázově podpořeny částkou 10.000,- Kč 

- info ze setkání s kanadskou velvyslankyní Ayeshou Patricií Rekhi, nabídka uspořádání debaty 

s kanadskými a českými studenty na půdě UK  

- potvrzena účast B. Eitela na zasedání LERU CE7 v Praze v 9. - 10.9.2022 

- info z dnešního zasedání Management Committee 4EU+, bude rozeslán Doodle pro výběr 

termínů na setkání studijních prorektorů k European university degree a prorektorů pro vědu 

a výzkum 

- materiály ke strategické debatě rektorů 4EU+ k případnému rozšíření 4EU+ připravuje prof. 

Rovná a prof. Sabine Bottin Rousseau z SU 

- univerzity 4EU+ sdílely zkušenosti s pomocí ukrajinským studentům a kolegům a navrhly 

společné jazykové kurzy či společně nabízené kurzy 

- avízo setkání členů UK a Academic Council dne 8.4., setkání zástupců UK 6.4. 

- Sorbonne univerzita iniciuje setkání univerzitních zástupců odpovědných za opatření proti 

vlivu neevropských zemí 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

 Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční dne 11. dubna 2022 ve 14,00 hod.  Malé aule Karolina 


