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Zápis ze 4. zasedání kolegia rektorky dne 24. 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 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Martin Maňásek – kvestor 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 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektorky 
 
Závěr: Zápis byl schválen. 
 

2. Vědeckopedagogické tituly  
(prorektor Kuklík) 
 
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Luca Antonio A l d r i g h e t t i, MD., PhD.   LFP 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 
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3. Mimořádné stipendium Miroslava Vlčka – nominace kandidátů 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky vybralo v souladu s Opatřením rektora č. 14/2021 
zahraničního studenta - Paulo Sousa Palma - pro udělení Mimořádného stipendia 
Miroslava Vlčka pro rok 2022, slavnostního předání dne 30.11. 2022 se zúčastní pan 
prorektor Krištoufek. 
 

4. Přihláška ke studiu – evaluace zavedení dvou nových povinných položek 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky vzalo materiál na vědomí a doporučuje, aby KaPR navrhl 
dvě otázky pro české SP, jež následně budou modifikovány do cizojazyčných SP. 
 

5. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za 
akademický rok 2020/2021 
(prorektor Polák) 
 
Závěr: KR projednalo po rozsáhlé diskuzi předložený materiál a doporučilo ho 
postoupit RVH a AS UK. Nutné ukázat, jak se na fakultách s anketou pracuje, 
propagovat anketu na soc. sítích. Sjednotit výpočet návratnosti u fakult a dle 
připravované reformy DSP zavést nový způsob hodnocení, zodp. OKVA. 
 

6. Návrh opatření rektora s názvem „Minigranty na podporu projektů 4EU+ 
v roce 2023“ 
(rektor Králíčková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky schvaluje předložený návrh opatření rektora. 
 

7. Informace o stavu přípravy a realizace projektů z Evropských strukturálních 
a investičních fondů a Národního plánu obnovy na UK 
(prorektor Doleček, MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí předloženou informaci o stavu přípravy 
a realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národního 
plánu obnovy na UK, doporučuje předložit na RKR, a připravit nové OR řešící etické 
otázky ve vztahu k NPO. 
 

8. Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů 
(„Ph.D.Infra“) – příprava celouniverzitního projektu 
(prorektor Doleček) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo se souhlasem návrh na způsob rozdělení 
alokace v rámci UK. 
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9. Pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1  
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo nabídku společnosti Millesimo s.r.o. 
obdrženou ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na pronájem prostor současné 
Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1, bere ji na vědomí a doporučuje 
předložit na RKR, AS UK a SR UK a následně uzavřít s touto společností nájemní 
smlouvu. 
 

10. Pronájem nebytových prostor v budově Karlovarská 11, Mariánské Lázně 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s Městem Mariánské Lázně, IČO: 
00254061, se sídlem Ruská 155/3, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, jako nájemcem, 
nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově 
v Karlovarské 11, Mariánské Lázně, za měsíční nájemné ve výši 62 500,- Kč bez DPH 
a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 
odst. 1 Statutu UK. 
 

11. Pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty ZŠ a MŠ  
TipToes s.r.o. 
(kvestor Maňásek) 

 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
a MATEŘSKOU ŠKOLOU TIP TOES s.r.o., IČO: 242 56 510, se sídlem Lhota, Křenecká 
52, PSČ 277 14, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem 
nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za 
měsíční nájemné ve výši 158 898,- Kč bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření 
Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
 

12. Pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty Základní škole 
Záškola, s.r.o. 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít se Základní školou Záškola, 
s.r.o., IČO: 05999111, se sídlem Královická 915/12, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, 
jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor 
v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 76 
192,- Kč bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 
v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
 
 

13. Sdělení rektorky 
 

- info o přijetí návrhu UK a udělení Ceny za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti 
společenských věd doc. PhDr. Michalu Bauerovi, Ph.D. z CERGE-EI / FSV UK, předání 
je předběžně stanoveno na 12.12.2022 

- info z dnešního online jednání pracovní skupiny k agendám souvisejícím s válkou na 
Ukrajině na MŠMT, prac. sk. pro internacionalizaci ČKR implementuje sdílení dobré 



 
 
 
 
 

4 
 

praxe boloňského procesu s ukrajinskými univerzitami - zapojení EPUC, zodp. pror. 
Křížová 

- avízo žádosti z MŠMT o zapojení do dotazníkového šetření DZS k internacionalizaci 
pro zahraniční studenty aktuálně studující na UK, termín ukončení šetření 
31.12.2022, Závěr: KR s provedeným šetřením souhlasí, ukládá kontaktovat DZS 
týkající se sebraných dat, zodp. Dr. Fontana, OAS 

- k žádosti o podpis Memoranda o spolupráci s Anglicko-českým gymnáziem 
AMAZON, prověří pror. Vlach, Mgr. Hájek 

- k Revizi předpisu „Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“, 
příprava materiálu na KR, zodp. pror. Polák, OKVA 

- pozvání na slavnostní výroční zasedání VR FSV dne 16.11. v 13,00 hod. v Malé aule 
Karolina, zástup za paní rektorku pror. Krištoufek 

- zájem o spolupráci a prohlídka značkového obchodu LEGO dne 2.11. v 13,30 ve 
Westfield Chodov Shopping Mall, účast RNDr. Tereza Martínková Bártlová, Ph.D. za 
Didaktikon 

- pozvání od Hlávkovy nadace na předávání Medaile Josefa Hlávky prof. Miroslavu 
Petříčkovi, Dr. dne 16.11. odpoledne, zástup za paní rektorku pror. Martínková 

- avízo pietního shromáždění dne 17.11. před budovou Hlávkovy koleje v 9,00 hod., 
v 10,30 hod pieta u pomníku v Žitné ulici, od 12,00 h setkání na Albertově vč. kladení 
věnců, dále slavnostní zasedání akademické obce a koncert v Karolinu večer, včetně 
předání Ceny Arnošta z Pardubic, účast paní rektorka a členové KR 

- pozvání na oslavy 77. výročí založení LF v Plzni a otevření nových budov dne 8.11. 
od 10,00 hod., účast paní rektorka, pan kvestor a další členové KR 

- pozvání na společenský večer v předvečer oslav Mezinárodního dne studentstva 
dne 15.11. od 19,00 hod. na Univerzitě Hradec Králové, zástup za paní rektorku Mgr. 
Hurný 

- avízo kontroly dlouhotrvajících úkolů na KR dne 31.10. 
- z důvodu zahraniční služební cesty paní rektorky a členů KR na výroční zasedání 

4EU+ v Kodani ve dnech 26. - 27.10.2022 zastupuje pan prorektor Kuklík 
 
 

14. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- info o úvodní konferenci a podpisu Memoranda Eastern Partnership University 
Cluster na UK dne 19.10., zveřejněna TK v ČJ/AJ mutaci, do budoucna dojde 
k zapojení více odborů RUK, nutné zvolit umístění web domény EPUC, zodp. OVV, 
příprava obsahové stránky webu, zodp. OZV 

- avízo přednášky prof. I. Krasteva v rámci UN Development Programme dne 7.3.2023 
ve Vlasteneckém sále Karolina 

- k probíhajícímu testování na národní úrovni Erasmus w/o Paper, poděkování ÚVT 
za součinnost 
 
Mgr. Hurný 

- info z ČKR s nabídkou od Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ), UK využije 
analýzy potřeb pedagogických dovedností 
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prorektor Doleček 
- avízo mezinárodní konference strategie a politiky ve vysokém školství CZEDUCON 

dne 21. – 22. listopadu v Praze v O2 Universum, účast paní rektorka, pan prorektor 
Doleček, pan prorektor Polák 
 
prorektor Krištoufek 

- info o možnosti vypracování studie týkající se mapy absolventů dle Web of Science 
od CERGE –EI, Závěr: KR nabídku momentálně nevyužije 

- info ze zasedání komise pro vědu AS UK v minulém týdnu 
- info ze zasedání panelu GA ČR 

 
prorektor Vlach 

- k přípravě Výroční zprávy o činnosti UK 2022 
- avízo prezentace studentské soutěže UKa! dne 24.11. 
- info z jednání s agenturou STEM/MARK 
- avízo celodenní akce určené pro budoucí uchazeče UK „Den na Karlovku“ dne 26.11. 

2022, zahájení pror. Martínková a pror. Polák, organizuje OVV, pror. Vlach, 
M. Čermák 

- příprava prezentace pro setkání zaměstnanců 30.11., členové KR zašlou své tři 
stručné priority/teze do 1.11. Mgr. Hájkovi  

- probíhá příprava Plesu UK (21.4.2023), info ze schůzky s provozovatelem Žofína, 
plánuje se soutěž studentských kapel 

- k Oslavám 17.11. na Albertově, jedná se o studentskou akci, s vyloučením 
prezentace prezidentských kandidátů 

- probíhá úprava Wikipedie s medailonky užšího vedení UK 
- pozvání na zahájení konference Evropa v roce 2050 dne 22.11. v 9,00 hod. ve 

Vlasteneckém sále Karolina, zástup za paní rektorku pror. Martínková 
- k distribuci univerzitních nástěnných kalendářů 2023 na fakulty, zapojení řidičů 

a kolegů ze SBZ, pod podmínkou časného rozvozu (nikoliv až před svátky) 
 
Mgr. Hájek 

- avízo první snídaně paní rektorky s 10ti účastníky dne 29.11., příprava webového 
přihlášení, výběr fakulty na KR dne 31.10.  
 
kvestor Maňásek 

- info o nařízení vlády určující limity pro ceny za el. energii a plyn pro rok 2023, platí 
i pro VVŠ, částečný odběr plynu pro rok 2023 již objednán, fixace jsou panem 
kvestorem sledovány 
 
prorektorka Martínková, 

- k zavedenému systému rezervací promocí a imatrikulací pro fakulty, Závěr: KR 
odsouhlasilo současně uplatňovaný postup rezervace termínů promocí 
a imatrikulací v součinnosti s ÚVT 
 
Mgr. Jindra 

- info o úniku cloudových dat Microsoft může se týkat i některých dat vázaných na 
domény cuni.cz, ruk.cuni.cz, v řešení CSIRT týmu a bezpečnostního odboru 
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Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 31. října 2022 od 12,00 hod.  Malé aule 
Karolina 

 


