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Zápis ze 7. zasedání kolegia rektorky dne 14. 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 
Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor UK 
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS 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 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka 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. Robert H o l a j, CSc.    1. LF UK 
Doc. MUDr. Michal T o m č í k, Ph.D.    1. LF UK 
Doc. MUDr. Ivana K a c e r o v s k á   M u s i l o v á, Ph.D. LF HK UK 
Doc. RNDr. Filip M a t ě j k a, Ph.D.    FSV UK 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na 
jmenování profesorem. 

 

Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. Mgr. Cyril Š á l e k, Ph.D.     1. LF UK 
MUDr. Tomáš J e l í n e k, Ph.D.     LF HK UK 
PhDr. Vladimír N a x e r a, Ph.D.    FSV UK 
PhDr. Gabriela Š á r n í k o v á, Ph.D. (druhé kolegium) PedF UK 

 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na 
jmenování docentem, vyjma návrhu PhDr. Gabriela Š á r n í k o v á, Ph.D., kde bude 
osloven děkan fakulty s dotazem na vyjasnění její publikační činnosti a vazby na UP 
Olomouc. 
 

3. Vědeckopedagogické tituly – emeritní prof. 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrhy na udělení čestného titulu emeritní profesor: 
Prof. PhDr. Marie B o ř e k   –   D o h a l s k á, DrSc.  PedF UK 
Prof. RNDr. Milan H e j n a, CSc.     PedF UK 
Prof. PhDr. Pavel S l e p i č k a, DrSc.    FTVS UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování 
emeritním profesorem. 
 

4. Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení 
(prorektor Kuklík) 
 
Akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení:  
Přírodovědecká fakulta UK - Didaktika přírodovědných a environmentálních oborů 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrh 
žádost na akreditaci oboru habilitačního a jmenovacího řízení. 
 

5. Úmysl předložit návrhy zcela nových studijních programů Katolické 
teologické fakulty UK 
(prorektor Polák) 
 
Závěr: KR projednalo úmysly předložit návrhy studijních programů KTF UK 
a postupuje úmysl KTF UK předložit návrhy SP Filosofie a etika a Praktická filosofie 
k projednání na RKR s doporučením schválit předložení návrhů studijních 
programů k projednání RVH UK. U doktorského SP Filosofie a etika a Praktická 
filosofie doporučuje postupovat analogicky jako u záměru FF UK, tj. připravit 
společný doktorský program s již realizovaným doktorským SP. 
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6. Reforma v udělování výzkumné podpory  
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: KR projednalo předložený materiál a doporučuje transformaci programu 
Donatio Universitatis Carolinæ Chair, aktualizovanou verzi po schválení paní 
rektorkou doporučuje předložit na jednání RKR a AS UK. 
 

7. Srovnání kariérních řádů fakult a součástí 
(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a souhlasí s jeho 
prezentací fakultám na kulatém stolu konaném dne 28. listopadu 2022. Následně 
doporučuje projednat materiál na zasedání RKR. 

 

8. Metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově v souvislosti 
s Opatřením rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů 
a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově 
(prorektor Skopal) 

 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí metodiku open access a autoarchivace na 
Univerzitě Karlově v souvislosti naplněním a realizací s Opatřením rektora 
č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na 
Univerzitě Karlově.  
Kolegium rektorky bere na vědomí, že v pilotním provozu byl zahájen provoz 
repozitáře publikační činnosti Univerzity Karlovy, který je veřejně přístupný na 
adrese https://publications.cuni.cz. 
KR doporučuje upravit dle diskuze metodiku pro uživatele a předložit materiál 
znovu na KR dne 28.11. 

 
9. Návrh na zrušení Opatření rektora č. 38/2020 – „Režimové opatření – 

uzavírání budov“ 
(kvestor Maňásek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí se zrušením Opatření rektora č. 38/2020 
s účinností od 1. 1. 2023, bude součástí revize opatření OR, v gesci paní kancléřky. 

 
 

10. Sdělení rektorky 
 

- info o dnešním zasedání Kick Off meeting 1CORE 4EU+ ve Vlasteneckém sále, účast 
paní rektorka, prof. Rovná 

- příprava setkání se zaměstnanci RUK dne 30. 11. 2022 
- info k možnosti rozšířit Fulbright Chairs (nyní je na MFF UK) na celouniverzitní 

úroveň. Závěr: KR souhlasí se záměrem pokračovat v jednáních směřujících 
k rozšíření stipendií i na další fakulty UK, zodp. OZV RUK 

- info o jednání s FSV UK ve věci projektu ,,Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice", byla udělena plná moc panu děkanovi na dořešení 
celé záležitosti 

- info o podpisu smlouvy s komisařem EXPO 2025 v min. týdnu, prezentace UK 
prostřednictvím CUIP, UK bude platformou pro další české univerzity v Osace 

https://publications.cuni.cz/


 
 
 
 
 

4 
 

- body v „různém“ ostatních členů KR bude možné nově ukládat do sdíleného souboru 
na Teams ideálně v předstihu, nejpozději vždy před KR v pondělí do 11,00 hod. 

- pokračuje příprava debaty s ex-ministry zahraničních věcí dne 9. 12. 2022 od 11.00-
13.00 hod. 

- avízo setkání se zahraničními velvyslanci působícími v ČR dne 10. 1. 2023 od 16,00 
hod. Ve Vlasteneckém sále Karolina, příprava prezentace UK a představení aktivit 
ÚJOP 

- pozvání na předávání Ceny předsedkyně RVVI za propagaci a popularizaci výzkumu, 
vývoj a inovací,  dne 24. 11. 2022 od 14.00 hod. v Hrzánském paláci, zástup za paní 
rektorku pror. Doleček 

- pozvání na udílení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum za rok 2022 
dne 13. 12. od 14.00 hod. v Břevnovském klášteře, zástup za paní rektorku pror. 
Polák 

- pozvání na Koncert orchestru Slovinského národního divadla z Mariboru dne 30. 11. 
2022 v 19,00 hod. v Španělském sále Pražského hradu, zástup za paní rektorku dr. 
Vymazalová 

- pozvání na benefiční koncert v rámci Červené středy dne 23. 11. 2022 od 20,00 hod. 
v Betlémské kapli, zástup za paní rektorku Mgr. Jindra 
 

11. Sdělení členů kolegia 
 
kancléřka Štanclová 

- probíhá kontrola OR a OQ s chystanou výzvou na gestory, aby navrhli zachování, 
změnu nebo zrušení, zodp. PO RUK, bude předloženo na KR v prosinci 2022 
 
prorektor Doleček 

- informace z konference KRECon dne 10.11. 
- info z panelu v rámci zasedání Evropské studentské unie dne 13. 11. 2022 
- avízo přípravy vystoupení na konferenci CZEDUCON dne 21. 11. 2022 
- avízo zasedání DG Higher Education na MŠMT, zástup za paní rektorku prof. Rovná 

(prezentace 1Core 4EU+)  
- informace k zapojení do projektu Evropského centra excelence v AI 

 
prorektor Krištoufek 

- setkání s proděkany pro vědu a doktorská studia 
- Science|Business panel 
- uzavřeny nominace do pracovních skupin pro hodnocení vědy a reformu 

doktorského studia 
 
prorektor Vlach 

- v přípravě AJ verze časopisu Forum, editorial paní rektorky, s vizí částečného užití 
časopisu i k reprezentaci na zahraničních cestách vedení UK, termín vydání do 
konce roku 2022 

- informace o analýze monitoringu médií na UK, odstoupení od původní smlouvy, 
materiál bude podrobněji předložen na příštím KR 

- info z Didaktikonu v KH – běží úspěšné akce pro SŠ (např. mezinárodní soutěž 
Fyzikální Náboj za účasti 15 týmů nejen z ČR, ale i dalších 4 zemí EU), vč. prvního 
běhu JUK (Problémově orientovaná výuka filozofie v praxi) s využitím 
instalovaných expozic 
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- info o schůzce s přednostou ÚTV 1. LF UK PaeDr. J. Marcoňem nad tématem 
Rektorského sportovního dne 2023, vize „speciální“ sportovní disciplíny (víceboj) 
s možností zapojení cca 5-7 členek/členů KR a cca 7-8 fakult, materiál bude 
připraven na jedno z příštích KR (předpoklad do konce roku) 

- info o proběhnutém veletrhu Gaudeamus v Brně, cca 28 tis. návštěvníků (cca 50% 
gymnázia, 41% SOŠ), v soutěži o nejlepší expozici UK (pochopitelně vzhledem ke 
stavu expozice) nebodovala (1. místo VUT, 2. místo ČVUT, 3. místo Univerzita 
obrany) 

- Reprezentační ples UK – přípravy v běhu, např. vyhlášení „benefiční výzvy“, soutěž 
studentských kapel a jednání s vybranými sponzory (v přípravě „dopis“ na oslovení 
firem, bude dán k dispozici na „tipy“ pro oslovení) 

- Kalendář 2023 dodán a k dispozici, probíhá distribuce na fakulty, nahlášení počtů 
z KR koordinuje vedoucí OVV RUK 

- Výzkum “Propagační označení UK“ – doběhly fokusní skupiny se 
středoškoláky/maturanty, závěry do cca 14 dnů, v přípravě kvantitativní šetření na 
1. ročníky studentů UK v českých programech - proběhne cca 21. - 24. 11. 2022 
(spolupráce s OAS RUK), závěry na začátku roku 2023 
 
kvestor Maňásek 

- předložil Zprávu o stavu projektu „Jednotný ekonomický informační systém 
UK“ Závěr: KR souhlasí s projednáním na tajemnících fakult dne 15.11. 
a s ukončením stávajícího kola tržních konzultací, materiál s vlastním posunem 
harmonogramu bude předložen na KR dne 28. 11. 2022 
 
Dr. Vymazalová 

- informace z ediční komise AS UK k udržitelnému rozvoji a jednání k přípravě 
strategie udržitelného rozvoje – styčné body, zápis z ediční komise bude zaslán paní 
rektorce 

- info z dnešního brainstormingu (BSS) k mobilní aplikaci Karlovka, závěry budou 
zaslány členům KR 

- k letošní organizaci Svatoštěpánského setkání Alumni, v řešení termín 26. 12. 2022 
či začátek ledna 2023 

- výběr a distribuce dárků, zodp. paní kancléřka a UK Point 
 
Dr. Fontana 

- info ze zasedání dozorčí komise ke zhodnocení pilotního provozu CAUK dne 11. 11. 
2022, bude připraven materiál na KR v prosinci 2022 

- avízo materiálu k finálnímu prodloužení projektu RKV II. na KR v prosinci 2022, řeší 
CPPT 

- info ze setkání s koordinátory PPSŘ v minulém týdnu 
 
profesor Strakoš 

- avízo „Informačního dne ERC“ dne 15. 11. 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina 
 
 
prorektorka Martínková 

- předložila harmonogram řešení NPO Transformace VŠ - Specifického cíle C1 - 
Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů 
(microcredentials) 
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prorektor Polák 
- info z kulatého stolu k Hodnocení výuky studujícími, vznikne pracovní skupina ze 

všech fakulty (akademici + studenti), avízo dalšího kulatého stolu v termínu 3/2023 
- info ze zasedání Dozorčí rady národní infrastruktury Czech- Bioimaging – mezi 

novými členy přijato pracoviště PřF UK na Viničné   (UK má již 3 členy v tomto 
konsorciu: BIOCEV, 1.LF a PřF) 

- probíhá sběr podkladů ke kontrolní zprávě v rámci Institucionální akreditace UK 
pro NAÚ z fakult  
 
prorektor Kuklík 

- teze k habilitačnímu a jmenovacímu řízení, připomínky členové KR mohou zanést 
do sharepointu do soboty 19.11.2022, následně bude BSS dne 21.11. od 10,00 a poté 
bude materiál projednán v komisi pro vědu AS UK dne 28.11. od 10,00 hod. 
a s proděkany fakult 

- info o vítězství hokejového výběru UK v Hokejové bitvě univerzit 2022 
 
prorektor Skopal 

- prosba týkající se ukládání nezazipovaných souborů k habilitačním a jmenovacím 
řízením umístěných na sdíleném disku S, bude tlumočeno kolegům z OVaV  

- nástup nového ředitele ÚVT pana Ing. Marka Kaliky, Ph.D. dne 15.11. 2022, k jeho 
osobnímu představení členům KR dojde dne 28.11. 2022 v 15,30 hod. na jednání 
kolegia 

 
Mgr. Hájek 

- avízo prvního setkání paní rektorky s 10 účastníky v rámci Snídaně s paní rektorkou 
dne 29.11. 2022 od 9,00 na FTVS 

- info k okupační stávce - Univerzity za klima 
- odsouhlasena verze PF 2023 pro tisk 
- stále se hledá vhodný termín pro společné focení celého týmu KR 

 

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

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2022 od 12,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1436563920346126/?lang=cs

