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Zápis z 2. zasedání kolegia rektorky dne 10. října 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 
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 
Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluveni: 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka 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. Návrh na cenu Arnošta z Pardubic za rok 2021/2022 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: KR schvaluje předložený návrh na udělení Ceny Arnošta z Pardubic, předání 
cen proběhne v rámci státního svátku Mezinárodního dne studentstva 17. 11. 2022 
ve Velké aule Karolina. 
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3. Nominace kandidátů na Cenu vlády pro nadané studenty za rok 2022 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat 
na Cenu vlády pro nadané studenty tyto kandidáty (v abecedním pořadí): 
- Mgr. Klára Červená – 1. LF UK 
- Mgr. Filip Kostelanský – FaF UK 
- Bc. Patrícia Schmidtová – MFF UK 

 
4. Koncept rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků 

a doktorandů na Univerzitě Karlově 
(Mgr. et Mgr. Hurný) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo se souhlasem předložený materiál 
a doporučuje zrealizovat Kulatý stůl dne 1. 11. od 15,00 hod. v Malé aule. 
 

5. Zpráva o koncepci vzdělávání zastřešeného Centrem pro přenos poznatků 
a technologií UK 
(MUDr. Josef Fontana, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo navrhovaný koncept vzdělávání zastřešeného 
CPPT a doporučuje do něj zapracovat připomínky vzniklé z diskuze a předložit 
materiál znovu na jednání KR. 
 
 

6. Sdělení rektorky 
 

- info z dnešního setkání paní rektorky s panem ministrem MŠMT a řediteli českých 
poboček dánských firem na dánském velvyslanectví 

- info ze zasedání Pléna ČKR dne 7. 10., gratulace paní prorektorce Křížové k zařazení 
do prac. skupiny pro internacionalizaci v rámci ČKR 

- avízo online setkání organizované MŠMT týkající se profesních SP dne 3. 11., zodp. 
OKVA 

- avízo návštěvy představitelů Taiwanu a TW univerzit dne 31. 10. od 11,00 – 13,00 
hod. v Brně, zástup za paní rektorku pror. Krištoufek a dne 1. 11. od 11,00 hod. 
v Karolinu, zástup za paní rektorku pror. Doleček 

- k projektu EU4BELARUS na podporu Běloruské akademické obce, bylo přeposláno 
členům KR, zodp. OZV 

- pozvání od izraelského velvyslanectví k jednání s UK a MŠMT dne 26. či 27. 10. na 
MŠMT, zástup za paní rektorku pror. Polák  

- info o Prohlášení rektorky UK k situaci žen v Íránu, rektorka společně s celým 
vedením Univerzity Karlovy důrazně odsuzuje jakoukoliv formu agrese a násilí vůči 
ženám v Íránu, zveřejněno mj. na webu UK v české i anglické verzi 

- pokračuje příprava akce ve Velké Británii „Dny UK v UK“, zodp. OZV 
- k žádosti o záštitu a grant na akci Hokejová Bitva 2022 dne 10. 11. 2022 

v holešovické Sportovní hale Fortuna, Závěr: záštita bude poskytnuta, výše finanční 
podpory bude upřesněna, rovněž tak, kdo se ujme vhazování bully, zodp. Mgr. Hájek, 
Mgr. Jelínková 
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- zjistit stav vypořádání pokut v souvislosti se stavbou v Jinonicích FSV, zodp. pror. 
Doleček 

- avízo společného pokládání věnců rektorů ČKR u sochy T.G.Masaryka dne 28. 10. 
2022 v 11,00 hod., zástup za paní rektorku pror. Doleček 

- k slavnostnímu odhalení portrétu emeritního rektora prof. Zimy dne 7. 11. v 11,00 
hod. v předsálí Vlasteneckého sálu, zodp. Mgr. Hájek  

- pozvání na otevření nově zrekonstruované budovy Vojenského historického ústavu 
a expozic Armádního muzea dne 20. 10. 2022 od 17,00 hod. U Památníku na Žižkově, 
zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- pozvání na slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů dne 10. 11. v 17,00 
hod. v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, zástup za paní rektorku pror. 
Kuklík 

- z důvodu prezentace paní rektorky na online zasedání 4EU+ dne 24. 10. bude 
posunut začátek KR na 14,00 hod. 

- avízo tradiční vánoční večeře vedení UK dne 19. 12. 2022 
 
 

7. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- probíhá příprava přednášky prof. Ivana Krasteva na UK 
(Kapuscinski Development Lecture series, organizováno EK a  United Nations 
Development Programme) – hlavní organizátorem FSV, v tuto chvíli termín 
precizován na začátek března 2023; až bude potvrzen přesný den, začneme jednat 
o tématu   

- info ze setkání s evropským prezidentem světové asociace U3V prof. Vellasem 
a ThDr. Mgr. Pavlem Helanem, Th.D. (paní rektorka, pror. Křížová, pror. Kuklík) - 
domluveno pořádání mezinárodní konference světové asociace U3V v Praze (v tuto 
chvíli se váhá mezi termíny jaro 2024 a 2025); v rámci setkání diskutována možnost 
pomoci Ukrajině (například v rámci Eastern Partnership), neboť prof. Vellas je 
v kontaktu s ukrajinskou asociací U3V a již zajišťoval určitou formu pomoci; 
debatována i možnost zapojení odborníků z UK do projektu „seniorské právo“ 

- z českého velvyslanectví v Bejrútu se telefonicky ozvali s tím, že 21. 11. budou 
v Praze zástupci bejrútských univerzit a mají zájem se setkat a probrat možnosti 
spolupráce, ze strany prof. Křížové potvrzen zájem o setkání, z univerzity ale zatím 
pror. Křížovou nekontaktovali 

- precizuje se program delegace UK + děkanky FF UK v Káhiře ve dnech 31. 10. – 4. 11. 
– již potvrzen termín návštěvy na American University in Cairo, probíhají jednání 
s universitou Ain Shams; zároveň velký zájem egyptských institucí (včetně 
univerzit) o otevření výstavy o české egyptologii, organizované českým 
velvyslanectvím, umožní prezentaci UK i touto formou   

- avízo podzimního zasedání komise pro Stipendia V. Havla 
- avízo podzimního kola Fondu mobility 
- na MŠMT urgováno, zda je na straně Myanmaru zájem přijmout nabídku UK ohledně 

online výuky – čekáme na odpověď 
- program TANDEM (CEFRES) bude nadále řešit prof. Rovná případně s prof. 

Strakošem 
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prorektor Krištoufek 
- info z jednání pracovní skupiny Komise pro hodnocení vědy, diskutován model M1 
- info z jednání s Dr. Fontanou, zástupci OVaV a OAS nad přípravou Principů 2024+ 

a nad propisováním aktuálních dat do vědy 
- avízo setkání pražských prorektorů a emeritních prorektorů pro vědu dne 13.10. 

 
prorektor Skopal 

- info z jednání skupiny CePIT v minulém týdnu, zapojení fakult do přípravy nového 
SISu, o365 
 
prorektor Polák 

- tento týden odejde email na fakulty týkající se přípravy kontrolní zprávy, avízo dvou 
online školení pro garanty SP, organizuje OKVA 

- avízo setkání k agendě Hodnocení výuky studujícími dne 1. 11. od 17:00 hod. 
v Modré posluchárně 
 
prorektor Vlach 

- avízo jednání pracovní skupiny v rámci KaPR k projektu „Propagační označení 
Univerzity Karlovy - výzkumný záměr“ dne 17. 10. od 9,00 – 11,00 hod. v Malé 
zasedací místnosti, bude věnováno koncepci dotazníkového šetření „Fáze 
1b“ a jednání s agenturou STEM/MARK dne 20.10. 

- ve věci možné participace Didaktikonu v Kampusu Hybernská na projektu TA ČR  
- avízo setkání s ředitelkou ČT:Edu nad možnou spoluprací UK a ČT, vč. debaty 

o končícím Memorandu o spolupráci (platnost do 31. 12. 2022) 
- příprava tisku brožur pro Gaudeamus, chybí podmínky přijímacího řízení PedF UK, 

fakultní senát PedF UK zasedá zítra tj. 11. 10. 2022, po dodání podkladů bude 
spuštěn tisk 

- příprava Sportovního dne 2023, uskuteční se 10. 5. 2023, organizátorem je 1. LF UK, 
proběhne v listopadu schůzka s organizátory, předpokládá se určité zapojení vedení 
UK do aktivit dne 

- příprava oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 
17. listopadu na Albertově, začátek akce bude upřesněn 

- k pořádání Plesu 2023. Závěr: KR rozhodlo ples uskutečnit na Žofíně v jiném 
termínu než původně plánovaném (pravděpodobně pátek 21. 4. 2023), nutná 
příprava nového/jiného formátu, ustavení Plesového výboru, zapojení UK POINT 
ad., koordinuje pror. Vlach 
 
Mgr. Čihák 

- nutné vybrat studentské řečníky v rámci Oslav 17. 11. ve Velké aule Karolina 
- info z jednání k Duševnímu zdraví s výzkum. týmem FF UK 
- avízo volby studentského zástupce do RVH na zasedání Pléna AS UK dne 14.10. 

 
Mgr. Hurný 

- info z úspěšné konference k distančnímu vzdělávání, poděkování kolegům z OVV, 
paní rektorka poděkovala panu Mgr. Hurnému 
 
Dr. Vymazalová 

- příprava akce Den na vozíku, uskuteční se v Plzni, termín bude stanoven 
- k otevření Studentského klubu - studovny v zkušebním režimu 



 
 
 
 
 

5 
 

- info o pořádání kulatého stolu na FSV k udržitelnosti 
- avízo dnešního jednání týkající se Centra péče o duši, účast paní rektorka, pror. 

Kuklík, Dr. Fontana, Dr. Vymazalová 
 
Dr. Fontana 

- parametry Ph.D. infra výzvy, příprava modelace OAS 
 
prorektorka Martínková 

- k zpracování dokumentů na podatelně 
- k žádosti Environment Centre o vypracování vzorové smlouvy přiděleného grantu 

v rámci GEOCEP (Horizont 2020) za účelem vyplácení stipendia studentům 
doktorského studia, lze využít podobných podkladů z projektu EU4Belarus - řeší EC 
ve spolupráci s pror. Kuklíkem (v případě, že by byla potřeba vyplácet prostředky 
z projektu, ještě před nalezením konsenzu nad zněním smlouvy) a OSZS (konzultace 
a kontrola spolu s dalšími odděleními) 
 
prof. Zahálka 

- avízo zasedání Sněmu RVŠ dne 13. 10. od 10,00 hod. v Modré posluchárně, v rámci 
něhož proběhne volba do Akademického sněmu AV ČR 
 
kvestor Maňásek 

- info týkající se materiálu pro SR UK ve věci prodeje nemovitostí LF v Plzni, Závěr: 
KR se záměrem prodeje nemovitostí souhlasí 
 
Mgr. Jindra 

- avízo zahájení konference týkající se protivlivu organizované USA ambasádou se 
uskuteční dne 17. 1. 2023 od 9,00 hod. 
 
 
 
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 17. října 2022 od 12,00 hod.  Malé aule 
Karolina 
 

 


