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Zápis z 8. zasedání kolegia rektorky dne 28. listopadu 2022 
 
 
Přítomni: 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK 
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor UK 
Prof. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka 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. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Martin Čihák – 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. 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 udělení medailí UK 
(prorektor Kuklík) 

 
Návrh na udělení medailí: 
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., 3. LF UK, návrh 3. LF UK na udělení stříbrné pamětní 
medaile UK 
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK, návrh 3. LF UK na udělení historické 
pamětní medaile UK 
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Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 3. LF UK, návrh 3. LF UK na udělení stříbrné pamětní 
medaile UK 
 
Závěr: KR souhlasí s udělením navržených medailí UK. 
 

3. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí a doporučuje předložit materiál 
na RKR dne 12.12.2022 a dále předložit aktualizaci na jednání KR v květnu 2023. 

 

4. Předčasné vydávání vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu 
slovenským absolventům lékařských fakult Univerzity Karlovy 
(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál. Kolegium rektorky se 
přiklání k navrhovanému závěru doporučit příslušným fakultám vydávat na žádost 
slovenských absolventů lékařských fakult (zejména SP zubní lékařství) diplomy 
ještě před promocí a to pro doložený účel zaměstnání/výkonu povolání ve 
Slovenské republice. Zároveň kolegium rektorky doporučuje umožnit takovým 
absolventům i promoci navzdory předčasně vydanému diplomu. Ukládá paní 
prorektorce o tomto závěru informovat dopisem děkany lékařských fakult.  

 

5. Nominace kandidátů na Cenu Wernera von Siemense 2022 
(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a na Cenu Wernera 
von Siemense 2022 v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník nominuje prof. 
RNDr. Jiřího Podolského, CSc., DrSc. z MFF UK. 

 

6. Vstup UK do mezinárodní sítě Science|Business Network 
(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: KR souhlasí se vstupem s tříletým členstvím do mezinárodní sítě 
Science|Business Network. 

 

7. Úmysl předložit návrhy nových studijních programů Fakulty humanitních 
studií UK 
(prorektor Polák) 

 
Závěr: KR projednalo úmysly předložit návrhy studijních programů FHS UK. 
Postupuje úmysl FHS UK předložit návrhy SP Aplikovaná etika a Sémiotika a filozofie 
komunikace k projednání na Rozšířeném kolegiu rektorky s doporučením schválit 
předložení návrhů studijních programů k projednání Radě pro vnitřní hodnocení 
UK.  
FHS požádá o ukončení oprávnění doposud uskutečňovaných studijních programů 
Aplikovaná etika (ID 3796) a Sémiotika a filozofie komunikace (ID 3928) a převede 
studenty do nástupnických stejnojmenných nových SP dle 12/2019 „O zajištění 
možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu.“ 
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8. Návrh zřízení Centra péče o duši 
(rektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky souhlasí se zřízením univerzitního Centra péče o duši UK, 
s tím, že organizačně bude Centrum péče o duši UK spadat pod kancelář paní 
rektorky. V danou chvíli doporučuje podpořit aktivity v rámci HYB4CITY v Kampusu 
Hybernská, jež rovněž zřídí web na svých stránkách, o podpoře dalších aktivit mimo 
Kampus Hybernská bude rozhodovat event. podpora z Nadačního fondu. Poradny 
Centra péče o duši budou spadat a centrálně budou koordinovány v rámci UK 
Pointu.  

 

9. Univerzita Karlova a strategická/klíčová partnerství 
(prorektorka Křížová) 

 

Závěr: KR doporučuje pokračovat v rozvoji spolupráce v rámci strategických 
partnerství. Dále doporučuje v rámci vznikající strategie internacionalizace 
předložit revizi konceptu klíčových partnerství s důrazem na kvalitu a efektivitu 
výstupů, eventuálně se zapojením relevantních akademických partnerů 
(akademických center v rámci UK). 

 
10. Zpráva o průběhu zasedání Rady Stipendia Václava Havla ze dne 21. listopadu 

2022 
(prorektorka Křížová) 

 

Závěr: KR bere na vědomí zprávu ze zasedání Rady SVH a souhlasí s finanční 
podporou pro navržené studenty. 

 

11. Virtuální mobilita na Univerzitě Karlově - Zpráva o situaci k 31. 10. 2022 
(Mgr. et Mgr. Hurný) 

 
Závěr: KR bere na vědomí zprávu o zajištění a průběhu virtuální mobility na 
Univerzitě Karlově. Ukládá předložení materiálu na prosincové zasedání RKR. 
Kolegium rektorky ukládá ředitelce Ústřední knihovny předložení průběžné zprávy 
o plnění v září 2023.  

 

12.  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 - doplněná verze 
(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 předložit materiál na 
prosincové zasedání RKR. 

https://publications.cuni.cz/
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13. Monitoring médií na UK: aktuální stav, ukončení stávajícího smluvního vztahu 

a uzavření nového 
(prorektor Vlach) 

 

Závěr: KR bere na vědomí informace o současném stavu poskytování elektronického 
monitoringu médií na UK, konaném průzkumu této oblasti na fakultách 
a součástech, a připravované nové smlouvě na poskytování monitoringu pro příští 
období, pověřuje prorektora pro vnější vztahy přípravou nové smlouvy na 
poskytování monitoringu, s tím, že OVV RUK bude dále servisní „matkou“ pro fakulty 
a součásti, které budou centrálně smluvní monitoring mít zájem využívat, 
a předkládá materiál na vědomí RKR. 
 

14. Zpráva o dosahování cílů strategického záměru vysoké školy a o využití 
prostředků z Programu na podporu strategického řízení za rok 2022 
(prorektor Doleček, Dr. Fontana) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s průběžným vyhodnocením Programu na 
podporu strategického řízení UK 2022 (PPSŘ 2022) a doporučuje jeho předložení 
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
 

15. Závěrečná zpráva z hodnocení zaměstnanců na rektorátě a vybraných dalších 
součástech UK 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky vzalo předložený materiál na vědomí, souhlasí s realizací 
bodů uvedených v kapitole „Návrhy na další kroky“, s hodnocením pracovníků 
v dělnických, obslužných a obchodně provozních profesích v online aplikaci 
a s návrhem harmonogramu hodnocení za rok 2022. 
 

16. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích 
součástí k 30. 9. 2022 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity 
Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2022. Doporučuje 
předložit na RKR a AS UK. 

 
17. Úprava harmonogramu realizace jednotného ekonomického informačního 

systému 
(kvestor Maňásek) 

 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrženou změnou harmonogramu realizace 
jednotného ekonomického informačního systému, doporučuje materiál předložit na 
RKR a AS UK. 
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18. Pronájem Šafránkova pavilonu v Plzni 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO 10779442, se 
sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, 
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na 
adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 958 850,- Kč 
bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu 
s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
 

19. Pronájem loděnice v Poděbradech 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s Davidem Maříkem, bytem 
Palachova 498, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž 
předmětem je nájem areálu loděnice v Poděbradech o celkové výměře 2 780 m², za 
měsíční nájemné ve výši 24 000,- Kč bez DPH a 2 780,- Kč za pronajatý inventář, 
a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 
odst. 1 Statutu UK. 
 

20. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „ Dobudování 
výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ a dohoda o narovnání 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
ze dne 1.10.2019 ve znění dodatků č. 1 - 7, s názvem „Dobudování výukových 
prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou a PSG 
Construction a. s.,IČO: 05042020, jehož předmětem  je rozšíření předmětu smlouvy 
o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 
460 038,84,- bez DPH,  oprava chybného součtu ve změnovém listu č. 18 o částku ve 
výši - 76 996,- Kč, a dohoda o narovnání, a doporučuje předložit ho k vyjádření 
Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného 
souhlasu k uzavření dodatku č. 8. 
 

21. Dodatek č. 2 SoD, č. smlouvy UKRUK/205239/2022, s PSG Construction a.s., 
zhotovitelem provizorní menzy 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh uzavření Dodatku č. 2 k SoD „Výstavba 
provizorní menzy“ se zhotovitelem PSC Construction a.s. v návaznosti na změnové 
listy č. 1 – 5.  Změna ceny bude hrazena z prostředků původně určených na DPH 
(z částky přidělené na výstavbu provizorní menzy) a dále z vlastních prostředků 
KaM (změna gastrovybavení). Proto není nutné navyšovat již přidělené prostředky 
a do Mikuláše bude vrácena částka cca 880 tis. Kč.  
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22. Sdělení rektorky 
 

- v rámci jednání KR se vedení UK představil Ing. Marek Kalika, Ph.D. s krátkou 
prezentací jeho vizí v působení ředitele ÚVT, byly mu předány úkoly pro období 
11/2022 - 04/2023  

- info o úspěchu studentky PřF UK slečny Elišky Jandové v soutěži FameLab, kde 
obsadila 2. místo ve světovém finále, avízo blahopřání paní rektorkou dne 15.12. 
2022 od 14,00 hod., nafocení a reportáž zajistí OVV RUK 

- možnost zaslat nominace v rámci Volvo Environment Prize – Invitation to nominate 
2023, rozeslat na spolupracující součásti a fakulty UK (CoŽP, FSV, PřF), zodp. dr. 
Vymazalová 

- info o jednání s ředitelkou Ripkovou ve věci Fulbright Distingueshed Chair, je třeba 
doplnit smlouvu za UK a v roce 2023 zajistit financování pro 2024 

- návrh na šetření mezi studenty na téma životního stylu ve vztahu k udržitelnosti (AV 
ČR, UPOL, UJEP, z UK COŽP a PedF) - podán TA ČR, Závěr: KR souhlasí s realizací 
výzkumu, zodp. OAS  

- info z dnešního jednání s děkankou FF UK, bude vystavena paní děkance plná moc 
pro podání projektu OP JAK Špičkový výzkum 

- připravit návrh plánu akcí v oblasti udržitelnosti, zodp. manažerka udržitelného 
rozvoje 

- setkávání prorektorů s gesčními protějšky na fakultách se má uskutečňovat 
v intervalech min. 1x za 6 neděl (prezenčně případně online), a to vždy za 
přítomnosti nejen příslušných proděkanů fakult ale i vedoucích daných odborů 
/oddělení na fakultách 

- příprava harmonogramu rozpisů konání KR, RKR na další pololetí, zodp. pí. 
kancléřka 

- připravit plán aktivit v oblasti udržitelnosti Kampusu Hybernská pro rok 2023, 
zodp. dr. Vymazalová  

- avízo slavnostní předvánoční prezentace knih Nakladatelství Karolinum dne 14.12. 
2022 od 17,00 hod. v reprezentačních prostorách, zástup za paní rektorku pror. 
Kuklík 
 

23. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- info ze setkání s MŠMT na téma „Záměr Mongolska vysílat stipendisty do České 
republiky“ dne 1. 11. 2022 a zápis z jednání mezi naším a mongolským 
ministerstvem školství ze dne 15. 11. zaslán členům KR, avízo druhého online 
setkání MŠMT s prorektory pro zahraniční vztahy dne 6. 12. 2022 ve 14,30 hod. , 
účast paní pror. Křížová  

- avízo možné návštěvy polského premiéra na UK, podle informace paní rektorky 
termín 8.12. byl zrušen, příprava vzoru odpovědi v případě žádostí politických 
představitelů o vystoupení na akademické půdě UK (UK nabízí Vlastenecký sál a 
Modrou posluchárnu)  

- byly odeslány zvací dopisy na univerzity na „Dny UK v UK“, průběžně předávat 
reakce obeslaných rektorů paní rektorce z důvodu přípravy programu akce 

- Eastern Partnership University Cluster – pokračují organizační úkony (zřízení webu, 
sharepointová komunikace);  info z vystoupení na konferenci pořádané Taras 
Shevchenko National University of Kyiv na téma „Internationalization: benefits and 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1436563920346126/?lang=cs
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challenges in difficult times”´ dne 18.11.; info z otevření konference Ukrainian 
Studies na FF UK dne 24.11.; avízo přípravy workshop EPUC na jaře 2023, sdílení 
dobré praxe: boloňský proces, zájem o účast projevil také DZS, zapojení OKVA, OAS 
nebo OSZS; avízo chystané konference na FSV týkající se bezpečnosti v souvislosti 
s ročním výročím začátku invaze na Ukrajině dne 21.2.2023, info z Bavarian 
Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe, mají zájem se 
připojit k EPUC 

- Erasmus without Paper - probíhá testování 
- info ze schůzky se zástupci Erasmus Student Network CU, debatovány otázky 

propagace aktivit ESN mezi studenty UK, nutné vyřešit umístění kanceláře, Závěr: 
Prostory  zajistily KaM 

- k problematice víz pro zahraniční studenty, postdoky a akademiky – dlouhodobý a 
závažný problém pro UK (krátkodobé i dlouhodobé pobyty) - bude řešeno v rámci 
brainstormingu  

- k nominaci na ceny DZS za internacionalizační počin -  za UK nominován projekt 
Charles Abroad a koncept virtuálních mobilit ve 4EU+; stále běží výzva na nominaci 
vynikajících studentů  
 
prorektor Doleček 

- zpráva z konference CZEDUCON (panel s K. Deketelaerem)   
 
prorektor Krištoufek 

- info ze schůzky se zástupkyněmi Times Higher Education (THE), kde byly 
prezentovány úpravy rankingu pro příští rok, avízo navazující schůzky na VŠCHT s 
ohledem na možné užití SciVal  

- avízo návštěvy z odboru vědy VUT v Brně kvůli sdílení dobré praxe v 
institucionálním hodnocení vědy  

- OVaV RUK budě nově rozdělen na tři oddělení - Evropské centrum, Oddělení 
interních programů, Oddělení hodnocení a externích programů  

- proběhla listopadová RVVI  
- byla odeslána nominace do Steering Board CoARA  
- avízo spolupráce s francouzskou ambasádou při programu/soutěži “Myni thesis in 

180 seconds”, bude se konat na UK cca v polovině roku 2023, zodp. OVaV a OZS RUK 
s využitím zkušeností kolegů připravující FameLab 

- k přípravě Memoranda o spolupráci s Policií ČR, odeslání na Policejní prezidium 
zajistí Mgr. Jindra 
 
prorektor Vlach 

- informace o akci Na Karlovku na PF UK dne 26. 11. 2022, účast více než 1 000 
návštěvníků 

- info k první fázi výzkumu “Propagační označení Univerzity Karlovy, v běhu nyní fáze 
1b) uvedeného průzkumu, závěrečná zpráva bude k dispozici cca na přelomu roku 
2022/2023  

- info o schůzce s vedením firmy IPSOS 
- info ze slavnostní premiéry projektu “Univerzita našich příběhů” (jeden z 

podpořených projektů propagační soutěže UKa!) dne 24. 11. 2022 
- informace k plesu (oslovení sponzorů, vyhlášení soutěže studentských kapel,  

k řešení problém poplatku z prodané vstupenky)  
- informace k akci CAMPUS RALLY FOR IRAN   
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Dr. Vymazalová 
- informace k provozu Klubu Celetná 
- avízo dříve Svatoštěpánského nyní Tříkrálového setkání pro členy Alumni a přátele 

UK se uskuteční dne 6.1. 2023 v odpoledních hodinách v kostele sv. Voršily na 
Národní třídě, zástup za paní rektoru pror. Kuklík, dále se účastní prof. Royt 

- info o podpisu na MŠMT a zveřejnění Call for Action to End Gender-Based Violence 
NKC Gender a věda 

- k projektu UniSafe, konference Gender Violence in Academia, bude komunikováno 
na RRP 

- zpětná vazba ke konferenci Sustainability in an Unstable World 
 
prof. Rovná 

- zpráva z vystoupení na CZEDUCON na téma European Degree dne 21.11.  
- info ze setkání ředitelů DG vzdělávání z členských zemí a Evropské komise (Sophia 

Watershoot Eriksson, Vanessa Debiais – Santon) - prezentace k 4EU+ dne 23.11.  
- info z Management Commitee 4EU+, řešena problematika Golden Budget, Strategic 

Action Plan, Mission Statement a Flagships  
- info ze setkání zástupců všech členských univerzit Coimbra Group dne 17.11. 2022 

 
prorektor Polák 

- doplňující informace KTF k DSP Praktická filosofie - žádost o přehodnocení 
stanoviska, Závěr: KR souhlasí s návrhem KTF UK 
 
prorektor Kuklík 

- info ze zasedání komise pro vědu AS UK, účastnil se pan prorektor Kuklík a pan 
prorektor Křištoufek 

- možnost připomínkovat členy KR diskuzní teze ke kritériím habilitačního a 
profesorského řízení na UK, následně budou diskutovány na VR UK 

- návrh na návštěvu každé fakultní vědecké rady UK paní rektorkou či členem vedení 
UK jedenkrát za rok 
 
Mgr. Jindra 

- k navázání na letošní úspěšnou návštěvu a debatu SR prezidentky paní Čaputové se 
studenty UK, připravit pozvání v termínu v listopad 2023, návrh možného udělení 
ocenění UK, zodp. Mgr. Hájek  

 

MUDr. Fontana, Ph.D. 
- info z  kulatého stolu se zástupci fakult na téma Kariérního řádu dne 28.11.2022 

 
 

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

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 5. prosince 2022 od 12,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 


