Zápis z 19. zasedání kolegia rektorky dne 13. června 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
Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK
Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia rektorky UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK
Omluveni:
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. MUDr. RNDr. Ondřej B r a d á č, Ph.D.
Doc. MUDr. Spyridon G k a l p a k i o t i s, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin O l i v e r i u s, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin K r u ž í k, Ph.D.

1. LF
3. LF
3. LF
MFF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.
Návrhy na jmenování docentem:
MUDr. Radka L o h y n s k á, Ph.D.
MUDr. Radka K o č k o v á, Ph.D. (druhé kolegium)
MUDr. Michal P a z d e r n í k, Ph.D.
RNDr. Peter K o š o v a n, Ph.D.
RNDr. Milada T e p l á, Ph.D.
RNDr. Přemysl K o l o r e n č, Ph.D.
Mgr. Jan R o s k o v e c, Ph.D.

1. LF
LF HK
LF HK
PřF
PřF
MFF
ETF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem. Vyjma
dvou návrhů z PřF UK, kde bude dotázán děkan o dovysvětlení v případě RNDr. Petera Košovana, Ph.D.
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na rozsahu výuky a v případě RNDr. Milady Teplé, Ph.D., na jejího přínosu pro didaktickou oblast
v národním kontextu.
3.

Mimořádný profesor
(prorektor Kuklík)
Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK:
Dr. phil. habil. Hans Rainer S e p p, M.A.
FHS
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrh na obsazení pracovního místa
mimořádného profesora UK.

4.

Akreditace oboru jmenovacího řízení
(prorektor Kuklík)
Akreditace oboru jmenovacího řízení:
Fakulta sociálních věd UK (1x), Mediální a komunikační studia
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh žádost na akreditaci oboru
jmenovacího řízení.

5.

Nominace na cenu Danubius
(prorektor Krištoufek)
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a na cenu Danubius nominuje MUDr.
Zuzanu Nedelskou, M.Sc. z 2. LF UK.

6.

Návrh na jmenování nových členů Grantové rady univerzity
(prorektor Krištoufek)
Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje pokračovat v projednávání materiálu po
dodání komplexní zprávy s ohledem na složení komisí ve smyslu personálního složení včetně mandátů
a to na KR dne 11.7.

7.

Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023)
(prorektor Krištoufek)
Závěr: KR UK souhlasí s předloženým materiálem a doporučuje vydání OR s účinností od 1.7.2022.

8.

Zpráva o šetření kvality vzdělávací činnosti mezi studenty posledních ročníků bakalářských
a magisterských studijních programů a oborů na UK
(prorektor Polák)
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje ho postoupit k projednání RKR dne
20.6.2022.

9.

Metodický postup přípravy celouniverzitních projektů, připravovaných/administrovaných OPP
(prorektor Doleček)
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrženým metodickým postupem s následujícím doplněním:
- paní rektorka bude vždy mezi základními členy odbornému panelu pro jednotlivé projekty
- jmenovitou nominaci dalších členů odborného panelu provedou v rámci předloženého materiálu na
KR příslušní předkladatelé materiálu
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10. Analýza správy a uložení výzkumných dat na UK – vyhodnocení dotazníkového šetření a návrh
dalšího postupu
(Mgr. Jindra)
Závěr: Kolegium rektorky UK bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s dalším postupem.
Kolegium rektorky souhlasí s ustanovením pracovních skupin v navrženém složení. Kolegium rektorky
UK doporučuje seznámit se zněním materiálu nejbližší zasedání Rozšířeného kolegia rektorky.
11. Informace o vzniku Certifikační autority Univerzity Karlovy, z.ú.
(MUDr. Fontana, Ph.D.)
Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem, doporučuje na základě připomínek vzešlých z diskuze
materiál dopracovat a předložit znovu na KR.
12. Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023 – 2027 - Záměr uzavření smlouvy
mezi Univerzitou Karlovou a Národní technickou knihovnou s cílem zajištění předplatného 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. Kolegium rektorky souhlasí s tím, že Ústřední knihovna podá návrh
Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání k jednání na RKR dne 20.6. a AS UK dne 24.6.2022.
13. Nová verze jednotného vzdělávacího portálu pro zaměstnance Univerzity Karlovy
(Mgr. Hurný)
Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s povinností vkládat veškeré
vzdělávací programy uskutečňované fakultami a součástmi UK, které budou hrazené z projektů MŠMT
a EU (OP VVV, NPO, OP JAK, apod.) do nové verze vzdělávacího portálu od 1. 9. 2022. Informováni
budou členové RKR, tajemníci fakult a vedoucí odborů RUK, rovněž tak proběhne interní PR
komunikace.
14. Přehled akcí na UK při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU
(Mgr. Hájek)
Závěr: Kolegium rektorky UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s realizací uvedených akcí.
Doporučuje doplnit bližší info k aktivitám v rámci CRP 18+ za UK a aktualizovat potvrzené řečníky
konference „Sustainable development“ na KR dne 11.7.
15. 7th World Engineers Convention (WEC 2023)
(PhDr. Ing. Vymazalová, Ph.D.)
Závěr: KR neschvaluje členství Univerzity Karlovy ve WEC 2023 Partners Alliance. Rektorka UK prof.
M. Králíčková nepřijímá členství v Honorary Board WEC 2023.
16. Výkon práce z domova (home office)
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektorky doporučuje OR 14/2020 a OQ 4/2020 zaslat k připomínkám vedoucím odborů
RUK do 30.6. k rukám Dr. Wagnera, tak aby materiál byl předložen znovu na KR dne 11.7.2022.
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17. Nákup plynu fixačními kroky na komoditní burze Kladno
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženým materiálem a doporučuje naformulovat konkrétní
dotazy, jež budou následně zaslány makléřům k zodpovězení, zodp. pan kvestor.
18. Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální fakulty
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se
sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je
nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální
fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 65.394,- Kč bez
DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu
UK.
19. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematickofyzikální fakulty v Praze Troji
(kvestor Horáček)
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se
sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
20.10.2017, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2023 v nebytových prostorech
stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách
747, Praha 8, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51
odst. 1 Statutu UK.
20. Sdělení rektorky
-

k přípravě materiálu „Nákup plynu fixačními kroky na komoditní burze Kladno“, byla oslovena pracovní
skupina pro ekonomiku, dotazy členů KR lze zasílat panu kvestorovi
žádost z MZ o nominaci do Kontrolní rady AZV, Závěr: KR rozhodlo nominovat za UK pana prorektora
PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., odpověď bude odeslána na ministerstvo
příprava TK k programu EXCELES dne 26.9. dopoledne, zodp. Mgr. Hájek s organizačním odborem ve
spolupráci s prof. Šedem z 1.LF UK
avízo zasedání Grantové rady UK dne 20.6.
pozvání na zahájení 10. ročníku VědaFestu dne 22. 6. 2022 v 9.30 hodin na Vítězném náměstí v Dejvicích,
zástup za paní rektorku pror. Martínková
avízo pietního shromáždění k uctění památky Dr. Milady Horákové dne 26. 6. 2022 od 16:00 hod
v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, zástup za paní rektorku prof. Zahálka
pozvání na pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu dne 27.6. v 9,00 hod. u pomníku obětem
na Újezdě, zástup za paní rektorku pror. Kuklík

21. Sdělení členů kolegia
prorektor Vlach
informace o brožuře „Prvákoviny“ pro nastupující 1. ročníky, připravuje OVV ve spolupráci s UK POINT,
s nabídkou zajištění distribuce budou osloveny fakulty a součásti UK
- avízo oslav 30. let spolupráce ČR s CERN pod záštitou UK dne 12. 10. 2022 v Modré a Zelené
posluchárně, dopolední program určen pro studenty SŠ a jejich učitele, odpolední program pro vědeckou
komunitu
-
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-

-

-

-

avízo semináře „Krizová PR komunikace“ (povede ing. J. Martinek z AV ČR), primárně určený
(dobrovolně) vybraným zástupcům vedení UK, vedení fakult a součástí a vedoucím odpovídajících
fakultních oddělení, a to ve dnech 13. nebo 14. 9. 2022 dle největšího zájmu, bude připraven formulář na
účast
finále soutěže FameLab proběhne v polovině září 2022 nejspíš v Didaktikonu v Kampusu Hybernská,
detaily budou upřesněny v dohledné době
v soutěži „UKa!, aneb když studenti propagují univerzitu“ (www.uka.cuni.cz) uspěli na základě hodnocení
poroty (zástupci OVV, vybraní zástupci fakult a Ediční komise AS UK) 3 projekty: 1) Pod Čepicí, 2)
Astronomie a astrofyzika do škol, 3) Video a podcasty 17 fakult, s řešiteli proběhne setkání nad celkovou
koncepcí a realizací projektů
informace o analýze čtenosti portálu UK Forum (www.ukforum.cz), poslední sledované období vzrůst
čtenosti o několik procent, tj. nad cca 15 000+ čtenářů/měsíc, na OVV v přípravě tematické články pro
rozvoj většího dosahu mimo akademickou veřejnost UK
avízo téma Kalendáře 2023
avízo neúčasti na příštím KR z důvodů účasti na setkání PR zástupců univerzit a vědeckých institucí
u ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. H. Langšádlové v pondělí 20. 6. 2022 od 14,30 hod.

profesorka Rovná
- avízo dnešního online zasedání Management Committee 4EU+
- zpráva z návštěvy představitelů 4EU+ v Bruselu na Evropské komisi a v alianci UnaEuropa ve dnech 30.
- 31.5., aliance 4EU+ má více aktivit než ostatní aliance, ale je nutné zlepšit komunikaci, marketing
a branding, dotazy k pilotní výzvě na European Degree
- zpráva z výroční konference Coimbra Group v Padově ve dnech 7. - 10.6., kde měla vystoupení paní
rektorka, info o přednášce Evropské komise k European Degree a Research Assessment, úkol: revidovat
členství UK v pracovních skupinách, zapojení UK do přípravy workshopu CG SSH k Ukrajině: War in
Ukraine: narratives, communications and peace making (MC souhlasí s účastí 4EU+)
- k přípravě setkání LERU CE7 ve dnech 9. - 10.9. v Praze, potřeba dodat rámcový program, rektoři se
dotazují na instrukce k příletu a odletu před létem, příprava schůzky rektorů CE7 v Budapešti 22.6.
- k přípravě Governing Board 4EU+ na HU 30.6.-1.7., avízo přípravné schůzky rektorů k návrhu “Golden
money" a “Enlargement”dne 22.6.

-

Dr. Vymazalová
představeny základní informace akce „Orientační týden pro studenty 1. ročníků“ na podzim 2022, Závěr:
KR doporučuje doplnit informaci týkající se termínu konání na KR dne 20.6.

prorektorka Martínková
- předložen materiál „Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) – modifikace
předkladatele“. Závěr: KR se seznámilo s daným materiálem a doporučuje předložit na RKR dne 20.6.
a AS UK dne 24.6.

-

Mgr. Jindra
předložen materiál „Řešení problematiky měkkých cílů na UK“. Závěr: KR se seznámilo s daným
materiálem a doporučuje předložit na RKR dne 20.6. a informovat tajemníky fakult.
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 20. června 2022 ve 14,00

hod.

Malé aule Karolina
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