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Zápis z 6. zasedání kolegia rektorky dne 7. listopadu 2022 
 
 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK 
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka UK 
Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor UK 
Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – 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 
Mgr. Martin Maňásek – kvestor UK 
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluveni: 
Prof. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka UK 
Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor UK 
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
 

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

2. Návrh na udělení medaile UK 
(prorektor Kuklík) 

 
Návrh na udělení medaile UK: 
- PhDr. Edita Štěříková, návrh ETF UK na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
- PhDr. Markéta Koronthályová, návrh rektorky na udělení stříbrné pamětní 

medaile UK  
 

Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí UK. 
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3. Coalition for Advancing Research Assessment – zapojení UK 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s tím, aby se UK stala členem CoARA. Kolegium 
rektorky navrhuje zaslání kandidatury prorektora Ladislava Krištoufka na člena 
Steering Committee. 
 

4. Aktualizace opatření rektora č. 38/2021 – Odevzdávání a kontrola 
závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na 
výkon povolání 
(Mgr. et Mgr. Hurný) 
 
Závěr: Kolegium rektorky schvaluje nové opatření rektorky. 
 

5. Šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy 2022: Stručné shrnutí 
(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere předložený materiál na vědomí a doporučuje jeho 
předložení na RKR a následně na RVH. Dále doporučuje propagovat výsledky na 
různých plénech (studijní proděkani, KaPR atd.), zodp. zodp. OVV, UK POINT a OSZS 
ve spolupráci s OAS 
 

6. Sdělení rektorky 
 

- avízo setkání prezidentky SR Zuzany Čaputové se studenty UK v Karolinu dne 16.11. 
2022 v Modré posluchárně mezi 13,30 – 15,00 hod., účast jen s registrací přes web, 
zodp. organizační odbor, do konce týdne zaslat výběr moderátorů a okruhy otázek 
na SR velvyslanectví  

- avízo vysokoškolské stávky „Univerzita za klima“ ve dnech 14. - 17. 11., avízo setkání 
paní rektorky a zástupců z  KR s organizátory dne 9.11. v 9,00 hod. 

- k přípravě setkání vedení UK se zaměstnanci RUK dne 30.11. od 14-16 hod., bude 
řešeno na KR dne 14.11. 

- avízo jednání prac. skupiny Péče o duši dnes od 16,30 hod.  
- info z pátečního jednání s děkanem 1.LF UK, pokračují jednání mezi izraelskou 

stranou a 1.LF UK ve věci výuky mediků v Eilátu 
- k dopisu z Taras Ševčenko Natinal University v Kyjevě s prosbou účastnit se online 

konference "Development of internal quality assurance systems in higher education 
institutions of Ukraine: tools and challenges" dne 18.11., zúčastní se pror. Křížová 

- pozvání na LX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13.12. od 9,30 hod. 
v Národním domě na Vinohradech, zástup za paní rektorku pror. Kuklík, dále účast 
pror. Krištoufek, pror. Doleček 

- avízo slavnostního předávání cen Randovy nadace dne 24.11. od 19,00 hod. ve 
Vlasteneckém sále Karolina, zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo vánočního setkání paní rektorky a vedení UK se zaměstnanci RUK dne 21.12. 
od 14,00 hod. v Reprezentačních prostorách Karolina 
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7. Sdělení členů kolegia 
 
kancléřka Štanclová 

- info z jednání dne 4.11., probíhá příprava nového formátu „Dne CŽV“, vznik prac. 
skupiny 
 
prorektor Doleček 

- info o rozhovoru pro Science|Business k tématu Widening 
- info k plánovaným vystoupením na listopadových mezinárodních konferencích 

KRECOn a CZEDUCON v rámci CZ PRES 
- info z jednání pana pror. Dolečka a pana pror. Skopala s panem děkanem MFF UK 

týkající se výzvy na Ph.D. infra; návazná informace bude poskytnuta panu kvestorovi 
a Dr. Fontanovi 
 
prorektor Krištoufek 

- příprava nového programu na získání zahraničních pracovníků 8+ let po získání 
Ph.D., záměr bude předložen na dalším KR 

- příprava dotazníku k programu Cooperatio, bude rozeslán děkanům 
a koordinátorům do konce týdne, setkání k výsledkům proběhne 5. 12. od 10,00 hod. 
v Modré posluchárně 
 
prorektor Vlach 

- avízo hromadného focení všech členek a členů KR, výběr termínů přes doodle, zodp. 
Mgr. Hájek 

- avízo možného a připojení se k podpisu Memoranda European Innovating Minds 
(„Evropské hlavičky“) s veřejným ohlášením dne 2. 12., resp. 4. 12.  v rámci 
vyhlášení České hlavy 2022 

- k výběru hlavního hudebního interpreta pro Ples UK 
- avízo podpisu Memoranda s ČT týkající se vzájemné spolupráce na propagaci 

a popularizaci vědy, vzdělávání a didaktických oborů 
- k využití Food truck UK na veletrzích v Brně, Praze, KaM mají s mimopražskými 

akcemi problém se zásobováním 
- informace k připravovanému výzkumu „Výzkum značky UK“ 
- informace o přípravě vzniku Desatera mediální krizové komunikace UK (aktuálně 

v diskuzi u stálých členů KaPR) 
- informace o probíhající analýze vizuálů fakult UK 
- informace o analýze monitoringu médií na UK 

 
kvestor Maňásek 

- info z dnešního jednání řídícího výboru k přípravě EIS, úprava metodiku, bude 
předložena zpráva 

- k metodice vnořování úvazků 
 
Dr. Vymazalová 

- info o nástupu nové kolegyně Mgr. Kateřina Doležalová na UK Point, v gesci bude mít 
Alumni UK 

- k poskytované psychiatrické /psychologické péči zahraničním studentům 
v návaznosti na materiál z KR dne 31.10., dojde k institucionalizaci nástroje 

- k sestavení seznamů týkajících se vánočních dárků 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1462626039954857/?lang=cs
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Dr. Fontana 
- avízo včasného odevzdání podkladů pro závěrečné vyhodnocení PPSŘ, nutné za 

RUK i fakulty odevzdat do 15.12.2022 
- aktualizovat rámec pravidel a postupů spolupráce a partnerství s privátním 

sektorem 
 
profesor Strakoš 

- Spolek SIAM pořádá mezinárodní workshop o aplikované matematice (SWAM) ve 
dnech 17.11. -19.11. 

- probíhá příprava analytického materiálu týkající se ERC 
 
 
 
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2022 od 12,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 


