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Zápis z 5. zasedání kolegia rektorky dne 31. 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 
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. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka 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. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka UK 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – 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. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK 
(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere materiál na vědomí a doporučuje ho přeložit na 
Rozšířené kolegium rektorky a následně zaslat na Akademický senát UK. 
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3. Úmysl předložit návrhy zcela nových studijních programů Filozofické fakulty 
UK 
(prorektor Polák) 
 
Závěr: KR projednalo úmysly předložit návrhy studijních programů FF UK 
a postupuje úmysl FF UK předložit návrhy SP Muzejní studia, Středověká studia, 
Русские исследования (Ruská studia), Theatre in Central Europe: Theory, History, 
Culture, New Media Studies, Anglický jazyk k projednání na RKR s doporučením 
schválit předložení návrhů studijních programů k projednání Radě pro vnitřní 
hodnocení UK, pouze u předloženého návrhu SP Předovýchodní studia doporučuje 
ještě návrh diskutovat s vedením FF UK. 
 

4. Zajištění udržitelné zdravotní péče pro zahraniční studenty UK 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky vzalo materiál na vědomí a doporučuje předložit 
aktualizovaný materiál za 4 – 6 týdnů ve spolupráci OSZS a UK Pointu. 
 

5. Závěrečná zpráva z Welcome Day pro nové studenty doktorského studia 
a Welcome Day for International Degree Students 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere závěrečnou zprávu na vědomí. V dalším roce 
doporučuje akci uskutečnit zároveň s „Otvírákem“ v Kampusu Hybernská. 
 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – veřejné 
komunikační sítě Vodafone 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající 
v  umístění veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 1413/1, k. ú. Nové 
Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení 
a udržování veřejné komunikační sítě, jakož i oprávnění vstupovat  a vjíždět na 
služebný pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby 
veřejné komunikační sítě ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí 
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, a doporučuje návrh předložit 
k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání předchozího 
písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.   
 

7. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 2 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora 
č. 57/2021, ve znění dodatku č. 1 a doporučuje tento návrh předložit na RKR 
a k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu 
majetku Univerzity Karlovy. 
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8. Metodický postup přípravy celouniverzitních projektů, připravovaných / 
administrovaných OPP 
(prorektor Doleček) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a doporučuje 
předložit na RKR dne 7.11.2022. 
 

9. Přehled investičních akcí KaM přihlášených do výzvy 133 220 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí, ukládá doplnit akci 
ŠAF (LFP), souhlasí s návrhem dalšího postupu a doporučuje jej předložit na RKR 
a AS UK. 
 

10. Nominace na člena KHV z oblasti technických/aplikovaných věd a člena KHV 
z oblasti přírodních věd 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a rozhodlo  
o následujících nominacích, které budou odeslány na Úřad vlády:  
Z oblasti technických/aplikovaných věd: 

• doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. (na návrh MFF UK)  
Z oblasti přírodních věd:  

• prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (na návrh MFF)  
• prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (na návrh PřF)  

 
11. Zásady Soutěže a vyhlášení nové kola SVV na UK a Zásady studentské grantové 

soutěže pro rok 2023 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo nové vydání Zásad a vyhlášení 
nového kola Soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu na UK. 
 

12. Sdělení rektorky 
 

- info z dnešního setkání paní rektorky s chillským velvyslancem v ČR, zájem 
o spolupráci 

- k organizaci předvánočních setkání a distribuci vánočních dárků s různými 
skupinami VIP hostů, zodp. UK POINT, poděkování novinářům, zodp. Mgr. Hájek 

- setkání zahraničních velvyslanců působících v ČR se uskuteční v lednu 2023, zodp. 
OZV 

- avízo předávání profesorských dekretů dne 19.12. 2022 od 10,00 hod., slavnostní 
přípitek paní rektorky s novými profesory UK od 9,30 hod. v předsálí Vlasteneckého 
sálu, po skončení ceremeniálu vánoční přípitek s rektory dalších VŠ, zodp. 
organizační odbor 

- k návrhu seznamu hodnotitelů NAÚ, připomínky do 4.11., odeslání na ČKR 8.11., 
zodp. pror. Polák 

- prověřit možnost zapojení do CRP Praha univerzitní, zodp. pror. Vlach 
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- k využití stávajícího loga Eastern partnership cluster používané Evropskou komisí, 
čekáme na odpověď z MZV, řeší paní rektorka a pror. Vlach 

- jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol dne 
30.11.2022, zástup za paní rektorku pan kvestor 

- avízo konferenci Pohyb a zdraví dne 30.11. od 10,00 hod. ve Vlasteneckém sále 
Karolina, zástup za paní rektorku prof. Zahálka 

- avízo setkání zástupců koordinátorů pro studentskou činnost a spolky dnes 31.10.  
 

13. Sdělení členů kolegia 
 
Mgr. Jindra 

- k možné organizaci okupační stávky „Univerzita za klima“ na UK, s organizátory 
bude jednat Mgr. Čihák, po předložení písemných požadavků je připravena 
účastníky vyslechnout paní rektorka 
 
prorektor Skopal 

- k přípravě Vizí a mise UK, bude řešeno na brainstormingu, podklad připraví pan 
pror. Doleček 
 
Dr. Vymazalová 

- ve věci propagačních předmětů (nutnost vzniku jednotné metodiky rozdávání 
předmětů daným osobám – spolkům, cizím subjektům, zaměstnancům, odborům 
atd.), vznik metodiky účtování, zodp. UK Point, EO a p. kvestor 

- info ze setkání Staff Welcome Centra se zástupci Magistrátu Hl. m. Prahy 
- avízo akce „Den na vozíku“ ve spolupráci s Centrem Paraple se uskuteční dne 24.11. 

na LF Plzeň UK a FTVS UK 
- info z účasti na semináři organizovaném Centrem politických studií ŽENY VE VĚDĚ: 

UNIVERZITY A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI dne 27.10. 
 
prorektorka Martínková 

- příprava position paper týkající se Microcredentials / Mikrodiplomů UK a aktuální 
harmonogram NPO, jež se týká Microcredentials 
 
prorektor Polák 

- info z jednání na MŠMT se zástupci izraelského velvyslanectví a 1.LF UK týkající se 
výuku mediků v Eilátu, nutné vyžádat si bussiness model a studii proveditelnosti od 
1.LF UK 
 
Mgr. Čihák 

- představil návrh dvou studentských řečníků z AS UK v rámci večerního programu 
dne 17.11. ve Velké aule Karolina, a to Mgr. Jan Křovák z FSV UK a Martina Pustková 
z FHS UK, Závěr: KR s návrhem řečníků souhlasí 

- seznámil členy KR s procesem a výsledky výběru studentských spolků a zápisem 
z jednání výběrové komise Studentské Hybernské 
 
Mgr. Hurný 

- info ze zasedání Rady pro celoživotní vzdělávání 
- avízo akce „Den CŽV“  

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1935664909531484/?lang=cs
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- info z jednání se studentem ČVUT týkající se společné výuky, aktuálně ve stádiu 
úvah 

 
prorektor Vlach 

- k přesnému harmonogramu jednotlivých akcí v rámci Oslav dne 17.11., rozpis bude 
rozeslán členům KR, zodp. Mgr. Hájek 

- avízo možného vzniku ocenění European Innovating Minds (Evropské hlavičky) od 
roku 2024/2025, jakožto ambice vytvoření mezinárodního projektu na přiblížení 
téma vědy SŠ studentům v několika zemích EU 
 
prorektor Doleček 

- avízo přijetí zástupců z pěti taiwanských univerzit dne 1.11. 
- předložen harmonogram přípravy smlouvy o dílo k Biocentru KA 

 
profesorka Rovná 

- info z annual meetingu v Kodani 4EU+ 26. - 28.10. 
- příprava 1CORE Kick Off meeting 4EU+ v Praze dne 14.11., organizuje Evropské 

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

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2022 od 13,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 


