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Zápis z 16. zasedání kolegia rektorky dne 23. května 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  
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK 

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

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

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř 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. RNDr. Marie H u b á l e k K a l b á č o v á, Ph.D. 1. LF 

Doc. MUDr. Martin M a t o u l e k, Ph.D.   2. LF 

Doc. RNDr. Jana V e l e m í n s k á, Ph.D.   PřF 

Doc. RNDr. Jan V e s e l ý, Ph.D.    PřF 

 

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

  

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Michal D u b s k ý, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Hikmet A l – H i t i, Ph.D.    2. LF 

RNDr. Tomáš K ř í ž e k, Ph.D.    PřF 

RNDr. Jiří P r c h a l, Ph.D.     MFF 

Mgr. Michal Ž á k, Ph.D.     MFF 

Mgr. Martin G o l e c, Ph.D.     FF 

JUDr. Jindřich P s u t k a, Ph.D.    PF 

JUDr. Magdalena S v o b o d o v á, Ph.D.   PF 

 

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

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

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. PhDr. Jaroslav K u č e r a, CSc.    FSV 

Prof. Ing. František P l á š i l, DrSc.    MFF 

Prof. RNDr. Aleš P u l t r, DrSc.    MFF 

 

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

 

4. Doktor honoris causa 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa: 

Prof. MUDr. Jiří B á r t e k, CSc., Dr.h.c.   1. LF 

Prof. James Hobson M c K e r r o w, Ph.D., M.D.  PřF 

Ing. František Š v e c, DrSc.     FaF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na udělení čestné vědecké 

hodnosti doktora honoris causa. U návrhu Farmaceutické fakulty KR navrhuje udělení zlaté pamětní 

medaile UK Ing. Švecovi.  

 

5. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 

(prorektor Kuklík) 

 

Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení: 

3. lékařská fakulta UK (1x) - Anesteziologie a intenzivní medicína 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádost na akreditaci oboru 

habilitačního a jmenovacího řízení. 

 

6. Novela OR č. 13/2019 – Standardy studijních programů Univerzity Karlovy 

(prorektor Polák) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje vydat novelu 

a zveřejnit v úplném znění OR. 

 

7. Novela OR č. 14/2019 – Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace 

(prorektor Polák) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo a schválilo předložený materiál a doporučuje vydat novelu 

a zveřejnit v úplném znění OR. 

 

8. Nominace na Dimitris N. Chorafas Prize 2022 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a na cenu Dimitris N. Chorafas nominuje 

Ing. Bc. Pavlu Hubálkovou, Ph.D. – 3. LF UK 
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9. Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023 – 2027 Metodika výběru 

a financování EIZ na UK v souvislosti s novým obdobím CzechELib - předplatné na roky 2023 – 

2027 

(Mgr. Hurný) 

 
Závěr: Kolegium rektorky pověřuje Ústřední knihovnu v pokračování práce na přípravě Rámcové 

smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Univerzitou Karlovou a Národní technickou knihovnou dle 

předloženého harmonogramu.  Ústřední knihovna navrhuje alokaci prostředků na celouniverzitní EIZ na 

rok 2023 ve výši 31 000 000 Kč. 

 

10. Plán stavebních prací SBZ UK v areálu Karolina, Praha 1 v letech 2022–2024 

(kvestor Horáček) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo plán stavebních prací organizovaných v letech 2022 až 2024 Správou 

budov a zařízení Univerzity Karlovy v areálu Karolina, Praha 1 a bere na vědomí plánované stavební akce 

s navrhovanými daty realizace, výší předpokládaných finančních prostředků a s omezeními provozu pro 

organizační složky Univerzity Karlovy. 

 

11. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund 

(MUDr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky prodiskutovalo vstup do i&i Biotech Fund a doporučuje zahájit jednání  

ke vstupu v podzimním kole closingu s vedením i&i Biotech Fund s předložením průběžného materiálu 

na KR v letních měsících. 

 

12. Ombudsman Univerzity Karlovy 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a vyjadřuje k němu kladné stanovisko, 

doporučuje projednat na Plénu AS UK a následně vydat OR. 

 

 

13. Sdělení rektorky 

 

- k nákupu budovy PřF, materiál bude předložen na jednání KR, RKR a AS UK 

- k opravě a revizi výtahu v budově RUK na Ovocném trhu, zodp. Ing. Rezek 

- k postupu projednávání fakultních návrhů ohledně problematiky interní komunikace v rámci pracovních 

skupin musí předcházet projednání v rámci KR  

- rozpis dovolených členů KR bude poskytnut vedoucím odborů, v nepřítomnosti paní rektorky zastupuje 

její statutární zástupce pror. Kuklík, vyjma 1.7. - 8.7., kdy zastupuje pror. Krištoufek 

- pozvání na zahájení konference Medel Genetics Conference dne 20.7. od 16,00 hod. v Bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- avízo akce česko-izraelské fórum o inovacích k technologiím dne 25.5. v Černínském paláci 

- pozvání na MUNI 4 SIMU dne 13.6. od 13,00 v Univerzitním kampusu MUNI Bohunicích, zástup za paní 

rektorku MUDr. Fontana 

- pozvání na recepci v rámci zahájení ICF světového poháru ve vodním slalomu dne 8.6. ve 20,00 hod. 

v Rezidenci primátora, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání od Sdružení politických vězňů za oběti teroru 1948-1989 dne 26.6. od 10,00 hod.na Ďáblickém 

hřbitově, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání na slavnostní zahájení výstavy Nikdy se nevzdáme! dne 27.5. od 18,00 hod. v Národním muzeu, 

zástup za paní rektorku pror. Kuklík 
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14. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Kuklík 

- schváleny termíny konání VR UK od září 2022 

- žádost o prodloužení výstavy Nový světový pořádek - Výstava Památníku ticha v Křížové chodbě, Závěr: 

KR s prodloužením výstavy souhlasí 

 

Mgr. Jindra 

- některým členům KR stále chybí školení o bezpečnosti práce, nutné vyplnit do konce května  

 

MUDr. Fontana 

- probíhá sběr připomínek z fakult a součástí k Principům 2023, zatím reakce od 3 fakult – termín pro 

připomínky do 24.5., materiál bude předložen na KR během 14ti dnů, avízo zasedání ek. komise AS UK 

dne 7.6. 

 

prorektorka Křížová 

- příprava semináře k „sdílení dobré praxe“ ve spolupráci s AVU ČR a německou ambasádou v rámci evrop. 

alliancí na jaře 2023, zahájení příprav na podzim 2022 

- avízo výroční konference CENTRAL ve Vídni 2. - 3.6., za UK účast pror. Kuklík, po návratu příprava 

podkladů ke zhodnocení dalšího zapojení UK do CENTRALU 

 

prorektorka Martínková 

- předložila rozvahu ohledně nákladů UK na Ubytovací stipendia, EO musí posoudit 

- k agendě Letních škol na UK 

 

prorektor Skopal 

- avízo zasedání pracovní skupiny CePIT dne 3.6., neformální představení návrhu interní komunikace 

zástupcem PedF (viz též Sdělení rektorky) 

- info o chystané reorganizaci a vzniku několika nových oddělení v rámci ÚVT (odd. pro cloudové služby, 

odd. vývoje SIS, analytické odd.) 

- avízo vystoupení pana prorektora v IT sekci na konferenci Inovační vize Prahy 2030 dne 24.5. 

 

prorektor Doleček 

- koordinuje sběr připomínek k Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 

a Vyhlášení CRP pro veřejné vysoké školy pro rok 2023 ve spolupráci s OPP a OAS s termínem zaslání 

ČKR do 27.5.  

 

kvestor Horáček 

- doplnění informací k zapsání sídla pro Prague International Business School v Centru Krystal, zodp. p. 

kvestor 

 

Dr. Vymazalová 

- seznámila členy KR s návrhem pozvaných hostů na červnovou Zahradní slavnost UK 

- k podpoře akce Run for help v letošním roce, Závěr: KR vydalo zamítavé stanovisko 

- avízo chystaného výzkumu k udržitelnému rozvoji pro studenty, organizuje PedF UK, bude projednáno 

jako materiál 30.5. 

 

prorektor Vlach 

- avízo workshopu 21. nebo 22. 6. Jak propagovat vědu na UK, Ing. Bc. Pavla Hubálková (OVV RUK), pro 

fakulty, součásti a RUK 

- informace o možnosti účasti PR zástupců fakult a RUK na konferenci Euprio (Science Communitation) 

- avízo tradiční akce Noc vědců a Evropský den jazyků (v Kampusu Hybernská) dne 30. 9. 2022 

- informace o stavu prací v Didaktikonu v Kampusu Hybernská 

- složení Komise pro komunikaci a PR UK 
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- podcasty v rámci Radia Forum, zapojení JM paní rektorky a vybraných členů vedení od září 2022 

- shrnutí proběhlé besedy s Ing. Bc. Danielem Stachem, avízo seznamu expertů pro média (na webu OVV 

RUK) a seznamu kontaktů PR oddělení a proděkanů fakult (na webu OVV) 
 
 
 

prorektor Krištoufek 

- avízo konference Sounds of Science s nobelisty dne 23.6., členové KR v případě zájmu obdrží vstupenku, 

bude nabídnuto rovněž fakultám 

 

kancléř Zima 

- info z jednání Grémia Svazu průmyslu a dopravy v minulém týdnu, UK se stala členem, možnosti 

spolupráce, další koordinaci UK se Svazem průmyslu má na starosti p. kancléř 

 

 

 

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 30. května 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


