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Zápis z 20. zasedání kolegia rektorky dne 20. 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 

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

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

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

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor UK 
 

Omluveni: 

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

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

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

 

 

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

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Nominace kandidátů na ocenění Národní ceny vlády Česká hlava za mimořádné výsledky 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2022 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a na ocenění Národní ceny vlády Česká 

hlava za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoj inovací pro rok 2022 nominuje: 

doc. Mirjam Fried, Ph.D. – FF UK  

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – 2. LF UK. 

 

3. Zpráva o činnosti koordinačních rad doktorských studijních programů 

 (prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: KR vzalo materiál na vědomí. Doporučuje připravit návrh „standardů“ doktorského studia 

prostřednictvím vedoucího oddělení doktorského studia RUK, projednat v pracovní skupině složené 

z členů KR (pror. Martínková, pror. Krištoufek, pror. Polák) a následně předložit členům KR a 

Koordinační radě doktorských studií. 
 

4. Přehled úspěšnosti GA ČR projektů UK v porovnání s AV a některými univerzitami 

 (prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a vzalo jej na vědomí. 

 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs
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5. Informace o průběhu realizace stavebních akcí v programech reprodukce majetku jednotlivých 

dotačních programů 

 (prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí zařazených v programech 

reprodukce majetku v programech 133D 22E, 133D 221, 133 240, NPO, OP VVV a dalších akcí 

doposud nezařazených. Doporučuje předložit aktualizovaný materiál na KR na podzim 2022. 

 

6. Zpráva o projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV2/HRAw2) 

(MUDr. Fontana, Ph.D., Mgr. Kosová) 

 

Závěr: Kolegium projednalo předložený materiál a doporučuje materiál předložit znovu na KR dne 11.7. 

po projednání s garanty klíčových aktivit a pověřenými členy KR (Mgr. Hurný, Dr. Vymazalová, pan 

kvestor) ohledně možnosti efektivního čerpání prostředků a zvážení možnosti prodloužení projektu. 

 

7. Doplněný materiál k plánovanému vzniku Certifikační autority Univerzity Karlovy, z.ú 

 (MUDr. Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: KR vzalo doplněný materiál na vědomí a doporučuje po předchozím informování děkanů 

projednat materiál na poradě tajemníků dne 29. 6. 2022 a zahájit pilotní provoz v souladu se 

zapracovanými připomínkami vznesenými na KR a připomínkami z porady tajemníků s následným 

vyhodnocením a projednáním na KR a RKR v říjnu 2022. 

 
8. OR Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy 

 (PhDr. Ing. Vymazalová, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium projednalo předložený materiál a doporučuje vydat OR s účinností od 1.7.2022. 

 

9. Základní kroky v přípravě UK ke snížení energetických nákladů a výdajů 

 (PhDr. Ing. Vymazalová, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium projednalo předložený materiál a ukládá manažerce udržitelného rozvoje následující:  

1. předložit dlouhodobou strategii udržitelnosti 

2. připravit dotazník pro fakulty zjišťující, jaké kroky již realizují ve smyslu energetických úspor 

3. předložit konkrétní návrhy doporučených intervencí a postupu provázané na ekonomické dopady 

4. předložit návrh metriky navržených intervencí 

5. předložit návrh sběru - tvorby registru dat 

6. vyčíslit potřebné náklady na uplatňování strategie (přípravu strategie lze financovat z PPSŘ) 

 

10. Sdělení rektorky 

 

- avízo návštěvy vedení UK na fakultě Pedagogické dne 21.6. od 9,00 hod. 

- info o proběhlém výběrovém řízení na pozici kvestora UK, AS UK se bude vyjadřovat dne 24.6. 

k vybranému uchazeči na tuto pozici, panu Mgr. Martinu Maňáskovi, s nástupem do funkce od 1.7.2022 

- k dohodě o ukončení nájmu s firmou EXTREM G s.r.o. 

- podnět z MFF na uspořádání panelové debaty k pandemii covidu, Závěr: KR vyslovilo zamítavé 

stanovisko k pořádání této akce 

- info o schůzce k Centru péče o duši dne 17.6., participace UK Pointu a Kampusu Hybernská 

- ve věci Spolku prg.ai, jednání týkající se navyšování příspěvku 

- pozvánka na oslavy Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje dne 4. - 5.7. na Velehradě, zástup 

za paní rektorku Dr. Vymazalová 

- pozvání na pietní shromáždění pořádané Sdružením bývalých politických vězňů dne 26.6. od 10,00 hod. 

na Ďáblickém hřbitově, zástup za paní rektorku prof. Zahálka 
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- 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 pan kancléř Zima 

- avízo celodenního KR dne 11.7., priority projednávané v rámci dopoledního 10,00 - 12,00 brainstorming 

bloku nahlásit dopředu, od 12-12,45 zajištěn oběd v předsálí Vlasteneckého sálu, následovat bude 

odpolední „tradiční“ KR s materiály uloženými na disku S 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

kancléř Zima 

- k přípravě Plesu UK dne 13.1.2023, info na KR dne 11.7. 

- běží příprava k Slavnostnímu zahájení ak. roku 2022/23 v rámci ČKR zde na UK, zodp. V. Barnová ve 

spolupráci s Dr. Fojtíkovou 

- info o finančních nákladech týkající se kurzů pro ukrajinské uprchlíky organizované FF a FTVS 

v Kampusu Hybernská, návrh dalšího postupu bude předložen na KR dne 27.6. 

 

prorektor Vlach 

- info o podnětu na petiční komisi AS UK týkající se kvality fotografií při promocích. Závěr: bude 

zařazeno na KR dne 11.7., zodp. p. kancléř 

- info z prvního setkání Komise pro komunikaci a PR UK (KaPR): Prvákoviny, účast na veletrhu 

Gaudeamus Praha, směřování/koncepce akce „Na Karlovku“, otázky jednoduchého pojmenování UK pro 

uchazeče a jejich rodiče (v rámci ČR a SR) ad. 

- k otázce on-line účasti vědců na konferencích (spolu)pořádaných v rámci UK či fakult. Závěr: osoby ze 

sankcionovaných států je nutné prověřit, zodp. Mgr. Jindra 

- info z jednání u pí. ministryně Langšádlové na téma Strategie rozvoje publicity a komunikace VVI: 

inovace webu Výzkum.cz s cílem popularizovat českou vědu, vznik Školy komunikace, otázky 

systematické (finanční) podpory popularizace české vědy atp. 

 

profesorka Rovná 

- dopis od Kurta Deketelaere, generálního tajemníka LERU ve věci rozšiřování LERU o nové univerzity, 

zatím není na programu dne, LERU nabízí užší a více strukturovanou spolupráci s CE7, bude projednáno 

na setkání rektorů CE7 v Budapešti 22.6. 

 

Dr. Vymazalová 

- KR odsouhlasilo organizaci akce „Orientační týden pro studenty 1. ročníků“ zajištěnou UK Pointem, po 

akci doporučuje předložit její vyhodnocení na KR 

- návrh na udělení stipendia ATSS, návrh z UK Pointu týkající se úpravy dvou pravidel v posuzování, 

Závěr: KR souhlasí s předloženým návrhem upravující posuzování ATSS  

 

prorektorka Martínková 

- info z jednání sociální komise AS UK, komise projevila zájem o navýšení příspěvku na stravování 

z 500,- na 900,- Kč měsíčně pro studenty pobírající sociální stipendium, bude řešeno na AS UK dne 

24.6. 

 

prorektor Krištoufek 

- info ze zasedání IAB dne 16.6. na UK 
 

Dr. Fontana 

- info z jednání se zástupci MŠMT v minulém týdnu, byl diskutován Plán realizace Strategického záměru 

UK pro rok 2022 

- avízo přípravy SZ UK pro rok 2023 v letních měsících 

 

Mgr. Jindra 

- příprava podpisu Memoranda mezi UK a Policejním prezidiem 
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- avízo podpisu Memoranda mezi UK a Microsoft dne 21.6. za účasti generální ředitelky Microsoft pro 

ČR a SR paní Violety Luca  
 

prorektor Skopal 

- avízo jednání ve věci Erasmus without Paper dne 21.6. 
 

prorektor Polák 

- info o vyhlášení soutěže Evropskou komisí týkající se pilotního projektu European degree v minulém 

týdnu, diskutovány formy účasti UK (resp. Aliance 4EU+) v soutěži, Závěr: KR vzalo v úvahu možné 

varianty zapojení společně s aliancí UnaEuropa či s některou další dle toho, jak bude projednáno 

aliančními partnery 4EU+, kolegové na OKVA a na FSV jsou připraveni přispět, termín pro odevzdání 

přihlášek 6.10.2022 
 

Mgr. Hájek 

- avízo vyhlášení vítězů 20. ročníku soutěže Zlatý středník dne 1.9., UK je nominována v 6 kategoriích 

- příprava odpovědi týkající se dotazů novinářů, akademické obci a veřejnosti na kauzu ÚJOP 

v Mariánských Lázních 

- avízo akce Týden AV ČR od 31.10. - 6.11.2022, budou osloveny fakulty ohledně jejich zájmu o zapojení 

a příprava jednání s organizátory k pozici Univerzity Karlovy jako vědeckého partnera akce 

- žádost o záštitu festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní, Závěr: KR 

s udělením záštity souhlasí, poskytne částku 10 tis. Kč, připraví OVV 

 

prorektor Doleček 

- avízo slavnostního podpisu revize Charty AVU ČR, dojde k připojení VUT Brno dne 30.6. v 12,30 ve 

Vlasteneckém sále Karolina 

 

prorektorka Křížová 

- info o úspěšnosti ve výběrovém řízení na seed funding společných projektů s naším strategickým 

partnerem, univerzitou St Andrews, ze sedmi přihlášených projektů (vždy účastníci z UK a StA) byly 

k financování vybrány tři (PřF, FSV a FF). 

- avízo účasti na Work Group Heritage v rámci Coimbra Group ve Würzburgu dne 24.6. 

 

profesor Zahálka 

- avízo zasedání Pléna AS UK dne 24.6., zasedání ediční komise AS UK dne 22.6. od 17,00 hod. 

 

 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 27. června 2022 ve 13,00 hod.  Malé aule Karolina 


