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Zápis z 22. zasedání kolegia rektorky dne 11. července 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 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 

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

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

Bc. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 

Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

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

Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na jmenování profesorem: 

Doc. MUDr. Věra Č e r t í k o v á   C h á b o v á, Ph.D.  1. LF 

Doc. MUDr. Pavel Š ť o u r a č, Ph.D.    LF HK 

Doc. PhDr. Marie R y a n t o v á, CSc.    FF 

Doc. PhDr. Ing. Antonie D o l e ž a l o v á, Ph.D.   FSV 

 

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

vyjma návrhu doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalové, Ph.D., kde bude odeslán dotaz na vedení fakulty 

týkající se doplnění publikací v nástoji Google Scholar. 

 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. ThLic. Jaromír M a t ě j e k, Ph.D., Th.D.   1. LF 

MUDr. Martina Š t e r c l o v á, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Zbyšek P a v e l e k, Ph.D. (třetí kolegium)   LF HK 

PhDr. Martin R u s e k, Ph.D.     PřF 

Ing. Václav V e v e r k a, Ph.D.     PřF 

JUDr. Bc. Vladimír P e l c, Ph.D.     PF 

PhDr. Dalibor K u č e r a, Ph.D.     FF 

PhDr. ThDr. Mgr, Noemi B r a v e n á, Ph.D., Th.D.  HTF 

MUDr. Luděk Fiala, Ph.D.      LF Plzeň 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

návrhů pana PhDr. Martina Ruska, Ph.D z PřF a pana JUDr. Bc. Vladimíra Pelce, Ph.D. z PF, kde budou 

požádáni děkani fakult o doplnění návrhů. 

 

3. Návrh na udělení medaile UK 

(prorektor Kuklík) 

 
Návrhy na udělení medaile: 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF HK, návrh LF HK na udělení historické pamětní medaile UK 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením medaile. 

 
4. Návrhy kandidátů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty 

a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje vybrané kandidáty k udělení Ceny MŠMT. 

 

5. Návrhy na udělení Ceny Josefa Hlávky v roce 2022 pro nejlepší studenty a absolventy 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje navržené kandidáty k udělení Ceny J. Hlávky, 

vyjma návrhu z HTF z důvodu nesplnění věkové hranice. 
 

6. Nominace kandidátů na Medaili Josefa Hlávky 2022 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a na Medaili Josefa Hlávky nominuje: prof. 

Miroslav Petříček, Dr. – FF UK. 

 

7. Výzva Špičkový výzkum - informace o avízu výzvy a shrnutí současného stavu 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informace výzvě Špičkový výzkum v operačním programu 

J. A. Komenský (OP JAK) a souhlasí s navrženým postupem přípravy projektových žádostí.  

 

8. Ukončení programů Progres – závěrečné zhodnocení 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vzalo předložený materiál na vědomí. 

 

9. Zpráva o projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV2/HRAw2) II. – druhé projednání 

(Mgr. Kosová) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit aktualizovaný 

materiál na KR dne 5.9.2022. 

 
10. Příspěvky na provoz mezinárodně realizovaných SP 

(prorektor Polák) 

 

Závěr: KR souhlasí s vyplacením příspěvků jednotlivým fakultám dle předložené přílohy. 
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11. Přehled činnosti a zpráva z jednání správní rady uskupení CENTRAL ve Vídni 

(prorektor Kuklík) 

 

Závěr: KR projednalo předložený materiál, doporučuje doplnit informace dle vzniklé diskuze. Následně 

doporučuje předložit doplněný materiál na RKR dne 3.10. a rovněž tak zveřejnit relevantní informace 

týkající se DSP na webu UK v sekci Ph.D. studia. 

 

12. Zpráva o průběhu změny systému distribuce ZOOM licencí na Univerzitě Karlově 

(Mgr. Hurný) 

 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o průběhu šetření potřeby ZOOM licencí na UK, včetně 

cenové nabídky společnosti ZOOM. 

Kolegium rektorky navrhuje další distribuci licencí založit na 50 % participaci na zakoupení každé licence 

a v tomto smyslu informovat fakulty a požádat je o závazné potvrzení počtu licencí.  

Kolegium rektorky pověřuje ředitelku Ústřední knihovny dále řešit právní otázky spojené s pořízením 

celouniverzitních licencí ZOOM.  

 

13. Zpráva o průběhu CRP Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, 

procesy) 

(Mgr. Hurný) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o průběhu řešení projektu Podpora blended learningu 

vysokoškolskými knihovnami  

Kolegium rektorky schvaluje provedení dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky, studenty 

a knihovnami UK s tím, že distribuce dotazníků bude formou výzvy na webových stránkách Univerzity 

Karlovy, sociálních sítích a oslovením aktivních uživatelů knihoven UK. Informační dopis bude zaslán 

děkanům fakult. 

 

14. Sdělení rektorky 

 

- členové KR v dopoledním bloku představili své agendové priority na období do konce ledna 2023 

- info o připojení Uni. Ženeva do Alliance 4EU+ od 1.8.2022, zodp. OVV za propagaci  

- k Eastern Partnership University Cluster, celouniverzitní aktivita, příprava dopisů na zahraniční univerzity 

a naše fakulty zjišťující zájem o zapojení, zodp. OZV a Evropské centrum za finanční rozvahu 

- avízo setkání EPUC + DG dne 19.10. 

- European Student Card, připravit info na KR dne 15.8., zodp. Mgr. Jindra, OZV 

- schůzka nad připomínkami k novele vysokoškolského zákona dne 15.7. od 10-12,00 hod., termín pro 

odeslání posunut na 25.8. 

- pozvání „Emeritus Ceremony“ pana prof. dr. Danny Pieters dne 23.9. v 15,30 na univerzitě v Lovani, 

zástup za paní rektorku prof. Rovná  

- probíhá příprava ke zveřejnění inzerátu na výběrové řízení na pozici ombudsmana, ředitele ÚVT a ředitele 

KaM 

- nutné jmenovat dozorčí komisi k CAUK z.ú. 

 

 

15. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Skopal 

- pokračuje realizace Erasmus without Paper 
 

Dr. Fontana 

- info z jednání se zástupci fakult k HR Award dne 29.6. 
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Dr. Vymazalová 

- info z organizace a návštěvnosti Zahradní slavnosti, celkem se zúčastnilo 194 osob, podnět na zabezpečení 

proti nezvaným hostům 

- velký ohlas nabízeného zaměstnaneckého benefitu týkající se lékařské kontroly mateřských znamének, 

akce bude na podzim opakována 

- nástup nové vedoucí odboru UK Point paní Mgr. Zuzany Polákové od 1.8.2022 

- byl zveřejněn inzerát na obsazení pozice manažera udržitelného rozvoje 

 

Mgr. Hurný 

- avízo pořádání „Konference k distančnímu vzdělávání“ ve spolupráci s Hlávkovou nadací dne 5.10. 

v Karolinu, bude streamováno 

- pomoc Ukrajině se zajištěním konání přijímacích zkoušek pro ukrajinské studenty pobývající na našem 

území se má poprvé uskutečnit dne 26.7., stále chybí informace od MŠMT týkající se proškolení 

organizátorů  

 

prof. Zahálka 

- informoval o povinnosti UK dodat propagační materiál, který bude prezentován v rámci Mezinárodního 

dne univerzitního sportu 20.9.2022, termín dodání podkladů pro tištěnou podobu je  na UNIS Victoria 

17.7.2022, součinnost přislíbil prorektor Vlach 

- informoval o finalizaci prezentačního videa UK v rámci projektu „Podpora studentů s mimořádnou 

sportovní výkonností“, součinnost přislíbil prorektor Vlach 

 

kvestor Maňásek 

- avízo schůzky týkající se VŘ na právní služby ke Kampusu Albertov dne 14.7., účast paní rektorka, pror. 

Doleček, Mgr. Cvejn, Ing. Kurzová, p. kvestor 

 

kancléř Zima 

- žádost o důsledné vyplňování pracovní doby v systému Whois 

- k přípravě Plesu UK dne 13.1.2023, schůzka dne 14.7. v 17,30 hod. v pracovně paní rektorky 

- výhled práce NF UK, příprava materiálu obsahující obecné principy Nadačního fondu na KR dne 15.8. 

- k Interní komunikaci na UK, zaslat připomínky (specifikace nástrojů komunikace) do 22.7., následně 

příprava materiálu na KR dne 15.8. 

- příprava materiálu týkající se organizace akcí CRP 2022 v rámci našeho Předsednictví EU na KR dne 15.8. 

 

prorektor Vlach 

- avízo přípravy a tvorby krátkých medailonků členů KR na webu UK, zajistí OVV 

- avízo celodenních přednášek a oslav dne 12. 10. v Modré a Zelené posluchárně spolupořádaných MFF UK 

v souvislosti s 30. výročím přijetí Československa jako řádného člena CERN, slavnostní zahájení od 13,00 

hod. za účasti paní rektorky 

- příprava smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy (zapsaného ústavu) a UK k centru Didaktikon v Kampusu 

Hybernská 

- schůzka k závěrům interního auditu OVV a UK Pointu dne 14. 7. od 16,45 hod (rektorka, pověřený 

kvestor, pror. Vlach a dr. Vymazalová). 

- k nabídce využívání univerzitní Fotobanky směrem na fakulty, řešit otázku digitálního archivu 

- informace o Strategii rozvoje publicity a komunikace VVI 
 

profesorka Rovná 

- info z Governing Board 4EU+ v Heidelbergu dne 1.7., řešen postup Research Assessment a ERA, 

spolupráce s ukrajinskými univerzitami, rozhodnutí požádat o pilotní projekt European Degree s 

UnaEuropa, role a strategie Flagships, otevření mimoevropské spolupráci a komunikační strategie vstupu 

Uni. Ženeva do Alliance 4EU+ 

- avízo setkání zástupců CE7 LERU dne 9. - 10.9. v Karolinu, potvrzeno 11 rektorů, s ostatními se jedná 

- avízo jednání s UnaEuropa k programem EK European Degree label dne 12.7.  

- info o končícím projektu EUN 4EU+ a novém programu 1 Core - výsledek bude znám 27.7. 
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- schůzka s Flagships a kontaktními osobami ve 4EU+ na UK dne 11.10. v 15,00 v Malé aule, zodp. prof. 

Rovná, Evropské centrum 

 

prorektorka Martínková 

- k problematice vydávání diplomů zahraničním studentům před konáním promoce, týká se regulovaných 

povolání, připravit varianty řešení na KR dne 15.8. 

 

prorektor Polák 

- k žádosti předsedy NAÚ o doplňování Seznamu hodnotitelů NAÚ do 30. září 2022 

- k anonymním emailům, whistleblowing – úřední deska čl. 9, řeší Dr. Klusoňová 

 

prorektor Doleček 

- k plánovaným CRP 2023, žádost o vyplnění gestora za vedení UK (člena KR) a příslušného 

odboru/součásti a kontaktní osoby pro přípravu anotací/žádostí 
 

prorektorka Křížová 

- info z výroční konference UNICA dne 29.6. v Dublinu 

- ve věci afrikanistiky 

- Flagship 2 Letter of Intent 
 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 15. srpna 2022 od 10,00 hod.  Malé aule Karolina 


