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Zápis z 9. zasedání kolegia rektorky dne 5. prosince 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 
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 
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: 
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka 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. Návrh na členství ve Vědecké radě UK 
(prorektor Kuklík) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s předloženým návrhem a postupuje jej na 
jednání AS UK. 
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3. Strategie výzkumných dat na Univerzitě Karlově: zpráva o činnosti pracovní 
skupiny 
(Mgr. Jindra) 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí zprávu o zajištění a průběhu práce na 
koncepci a realizaci Strategie výzkumných dat na Univerzitě Karlově a doporučuje 
materiál předložit na RKR dne 12.12.2022.  

 
4. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 23. listopadu 2022 

(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s přidělením finančních 
prostředků. Pro další kolo doporučuje dokládat u daných žadatelů hodnocení ve 
formě skórovací tabulky. 
 

5. Změna opatření rektora č. 52/2021 týkající se priorit pro činnost Fondu 
mobility Univerzity Karlovy pro rok 2023 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR doporučuje upravit materiál v návaznosti na Strategii internacionalizace 
a předložit na KR dne 19.12.2022. 
 

6. Podpora přípravných programů UK realizovaných ÚJOP UK 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR bere na vědomí návrhy na podporu přípravných programů UK 
realizovaných ÚJOP UK ze strany fakult a doporučuje materiál předložit na RKR dne 
12.12. 2022. Doporučuje sledovat, kolik přijatých zahraničních studentů na 
fakultách prošlo výukou ČJ/AJ prostřednictvím ÚJOP. 
 

7. Změna Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v souvislosti s realizací 
projektů z Národního plánu obnovy 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrženou změnou Pravidel hospodaření 
Univerzity Karlovy a doporučuje předložení materiálu na RKR dne 12.12. 2022 
a následně na lednové zasedání AS UK. 
 

8. Návrh Opatření rektora – odpisový plán 2023 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky souhlasí s navrženým Opatřením rektora a doporučuje 
předložení materiálu na RKR dne 12.12. 2022. 
 

9. Obnova chytré trafostanice v objektu FTVS UK 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající 
v umístění chytré trafostanice TS 7932 k tíži pozemků parc. č. 302/6, 302/7 
a 302/28, jehož součástí je budova č. p. 269, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu 
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přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování chytré trafostanice, 
jakož i oprávnění vstupovat  a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se 
zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby chytré trafostanice ve prospěch 
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376519, 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. 
 
 

10. Sdělení rektorky 
 

- informace ze zasedání Pléna ČKR v Plzni dne 1.12. 2022, paní rektorka byla zvolena 
místopředsedkyní ČKR pro oblast vzdělávání na funkční období 15.12.2022 – 
31.7.2023  

- informace ze setkání paní rektorky v rámci akce “snídaně s rektorkou” na FTVS UK:  
▪ řešena otázka microcredentials, připravit stav plnění microcredentials na KR 

dne 12.12, stanovit kontaktní osobu z RUK, jež bude tuto otázku koordinovat 
s fakultami, příprava odpovědi proděkanu FTVS UK dr. Hojkovi, zodp. pror. 
Martínková, pror. Polák 

▪ podnět k stanovení koordinátora pro SP připravujících učitele na UK, jež bude 
koordinovat pravidelná setkávání a společnou přípravu na relevantní výzvy 
v OP JAK, zodp. Mgr. Hurný 

▪ k zaměstnávání cizinců, příprava informace na RKR a tajemníky, zodp. 
p. kvestor 

- k vizi a vytvoření jednotné koncepce RUK ve vztahu k uzavírání spolupráce se 
středními školami, zájem projevila SCIO škola a AMAZON, dojde ke vzniku pracovní 
skupiny, nutná participace fakult, koordinuje Mgr. Hurný  

- připravit Strategii internacionalizace jako materiál na KR dne 19.12.2022, zodp. 
pror. Křížová 

- pozvání na Charitativní utkání pořádané v rámci univerzitní ligy ledního hokeje dne 
12. 12. 2022 od 18,00 hod. na zimním stadionu Eden, zástup za paní rektorku prof. 
Zahálka 

 
 

11. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- info z 15. výroční konference European University Foundation dne 2. 12. 2022 ve 
Varšavě, v rámci dohody o rotujícím prezidentství se paní prorektorka Křížová stává 
od 1.1.2023 - 31.12.2023 prezidentkou EUF, členem steering committee zvolen 
rovněž zástupce Humboldt University, posílení vlivu CENTRALu v rámci EUF  

- avízo jednání CENTRALu ve Vídni dne 10. 1. 2023, za UK se zúčastní pan pror. Kuklík 
- Humboldt Uni. projevila zájem o bližší informace o Eastern Partnership University 

Cluster, zvažují i vstup do EULER 

- předložila zprávu z online networkingu s argentinskými univerzitami ze dne 29. 11. 
2022, zprostředkované DZS, zahraniční proděkani byli informováni 

- info k nabídce KA2 projektů z EUF, Závěr: KR doporučuje zapojit UK do tří projektů 
a to do Projektu 1 ve spolupráci OSZS a OKVA, do Projektu 2 ve spolupráci Mgr. 
Jindry a ÚVT a do Projektu 3 OZV RUK se zapojením fakult 
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prorektor Doleček 
- informace k Technology Transfer for European Centre of Excellence, S.E.  
- informace o předložení všech plánovaných investičních záměrů KaM a LFP do 

příslušné výzvy MŠMT 
- info o účasti na panelu mezinárodní konference European Universities Forum dne 

1. - 2.12.2022 v Olomouci 
 
prorektor Krištoufek 

- předložil výsledky standardních projektů GAČR, obsahující srovnání výsledků 
napříč fakultami a mezi AVU  

- info z ustavujícího zasedání CoARA, předsedkyní Steering Board byla zvolena 
rektorka Maastricht University, pan prorektor nebyl zvolen do Steering Boardu 

- info z dnešního dopoledního jednání s koordinátory a vedením fakult týkající se 
programu Cooperatio, OVaV připraví návrh úprav 
 
prorektor Vlach 

- avízo přípravy Rektorského sportovního dne 10. 5. 2023, předložen nástin koncepce 
mezifakultního víceboje (speciální soutěžní disciplíny), bude zasláno na fakulty 
k vyjádření 

- info z tiskové konference (Kampus Hybernská) a předávání ocenění Česká hlava 
(FHS UK) dne 2. a 4.12. 2022 

- avízo nového dílu podcastu Stop-time (s rektorkou o možnostech studia na UK, 
spolcích a elitních grantech ERC) 

- info týkají se přípravy Reprezentačního plesu UK 
- o návrhu koncepčnější spolupráce s neziskovou organizací Člověk v tísni (People in 

Need) formou Memoranda o spolupráci, obdobně jako s UNICEF, na domluvě a zodp. 
OVV RUK a UK POINT 

- k pilotnímu testování sběru dat do česko-anglické “Databáze mediálně zdatných 
odbornic a odborníků UK”, členové KR mohou vyplnit kontakty do konce tohoto 
roku 

- informace o iniciativě vzniku ocenění „EU hlaviček“ s názvem Innovating Minds pro 
talentované SŠ studenty 

- probíhá příprava materiálu týkající se webů UK na KR dne 19.12.2022 
 
Dr. Vymazalová 

- info o nástupu tajemnice pro Radu rovných příležitostí paní Mgr. Ivety Bayerové od 
1.12. 2022, organizačně zařazené v UK Pointu  
 
prof. Rovná 

- postřehy z evaluací projektů Francouzské vládní agentury pro vědu 
- info k aktuálním jednáním v rámci 4EU+ (Governing Board, týmy na UK, 

Management Committee) 
 
prorektor Polák 

- info ze zasedání prac. skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a spolupráci s NAÚ, v níž 
je nově místopředsedkyní paní rektorka a pan prorektor Polák byl zvolen 
tajemníkem skupiny, řešena otázka distanční výuky 
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prorektor Kuklík 
- předložil diskuzní teze ke kritériím habilitačního a profesorského řízení na UK -

pracovní materiál určený k interní diskuzi, bude postoupeno členům RKR dne  
12.12. 2022 a členům VR UK dne 15.12. 2022. 
 
MUDr. Fontana, Ph.D. 

- info o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Kampusu Hybernská 
 

prorektor Skopal 
- avízo zasedání prac. skupiny CePIT dne 6.12.2022, bude řešena koncepce služeb pro 

Microsoft M365, následně bude připraven materiál do KR 
- info z jednání pana prorektora Skopala a prorektora Dolečka se zástupci MFF UK ve 

věci přípravy projektu OP JAK “Rozvoj HPC na UK - serverovna Troja", role RUK jako 
garanta přístupu k HPC na UK a po skončení OP JAK podíl RUK na udržitelnosti (od 
r. 2027)  

 

profesor Zahálka 
- avízo dnešního zasedání předsednictva AS UK od 16,00 hod. 
- probíhá finalizace výzvy MŠMT týkající se projektu „Sportovní stipendia pro rok 

2023“ 
 

kvestor Maňásek 
- info z REPRE komise dne 30.11.2022, řešena otázka rozpočtu na rok 2023 pro VVŠ, 

info k financím na ukrajinské studenty pro rok 2023 – pravidla MŠMT zašle v lednu 
2023 

 

kancléřka Štanclová 
- probíhá revize OR, OQ, materiál bude předložen na KR do konce roku 

 
Mgr. Hurný 

- info z jednání s Centrem pro studium vysokého školství - analýza potřeb a stavu 
v oblasti pedagogických kompetencí, v lednu zašlou svůj návrh týkají se šetření, jež 
by se realizovalo v průběhu letního semestru 

 
 

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

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022 od 13,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 


