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Zápis z 10. zasedání kolegia rektorky dne 12. 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 
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 
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 
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Martin Maňásek – kvestor UK 
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 

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

2. Vědecko-pedagogické tituly 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrhy na jmenování profesorem: 
Doc. PharmDr. Jitka P a l i c h   F u č í k o v á, Ph.D.  2. LF UK 
Doc. MUDr. Peter B a l á ž, Ph.D.    3. LF UK 
Doc. RNDr. Pavel M a t ě j í č e k, Ph.D.    PřF UK 
Doc. PhDr. Ota K o n r á d, Ph.D.     FSV UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na 
jmenování profesorem. 
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Návrhy na jmenování docentem: 
MUDr. David A s t a p e n k o, Ph.D.    2. LF UK 
MUDr. Jitka B u š k o v á, Ph.D.     3. LF UK 
RNDr. Radim H a v e l e k, Ph.D.     LF HK UK 
Clément Lafon P l a c e t t e, Ph.D.     PřF UK  
RNDr. Radek Š a c h l, Ph.D.     PřF UK 
PhDr. ThLic. Drahomír S u c h á n e k, Ph.D., Th.D.  FF UK 
James J. T u f a n o, Ph.D.      FTVS UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na 
jmenování docentem, vyjma návrhu MUDr. Jitky Buškové, Ph.D, u níž bude 
zaslán dotaz na fakultu týkající se přesnějšího vymezení její pedagogické činnosti. 
 
 

3. Vědecko-pedagogické tituly – hostující prof. 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 
Univ. Prof. Wolfram D o e h n e r, MD., PhD., DIC., FESC., FHFA 3. LF UK 
 
Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 
 

4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 
(prorektor Kuklík) 
 
Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 
Farmaceutická fakulta UK (5x) 

 Analytická chemie 
 Biochemie 
 Farmaceutická chemie 
 Farmakologie a toxikologie 
 Klinická a sociální farmacie 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy 
žádostí na akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení. 
 

5. Návrh na udělení medaile UK 
(prorektor Kuklík) 

 
Návrh na udělení medaile: 
Doc. Jindřich Halama, Dr., ETF UK, návrh ETF UK na udělení zlaté pamětní medaile 
UK 
 
Závěr: KR souhlasí s udělením navržené medaile UK. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3 
 

6. Diplomy na UK – návrh budoucí podoby 
(prorektorka Martínková) 
 

Závěr: Kolegium rektorky se seznámilo s předloženým materiálem, doporučuje 
předložit aktualizaci stavu na KR v lednu 2023. 
 

7. Přehled dat o doktorském studiu na Univerzitě Karlově za akademický rok 
2021/2022 
(prorektor Krištoufek) 
 

Závěr: KR vzalo materiál se souhlasem na vědomí, souhlasí s návrhy na zlepšení 
stavu evidence zmíněné ve 4 bodech a doporučuje předložit na KR v únoru, jak se 
daří navržená opatření realizovat. 
 

8. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ spojených s dějinami UK a dějinami České 
republiky a očekávané události na ROK 2023 
(prorektor Vlach) 
 
Závěr: KR bere na vědomí informace o průběžném stavu přehledu výročí, 
významných událostí a o realizaci souvisejících akcí v průběhu roku 2023, 
doporučuje zaslat na fakulty k doplnění akcí organizovaných tam či ve spolupráci 
fakulta a RUK s termínem do 31. 12. 2022 a následně zaktualizovaný materiál 
předložit na KR dne 9. 1. 2023. 
 

9. Zabezpečení první pomoci při akademických obřadech v Karolinu 
(Mgr. Jindra) 
 
Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál, doporučuje 
zapracovat připomínky a předložit znovu na KR dne 9. 1. 2023 a následně na RKR.  
 

10. Informace o průběhu realizace stavebních akcí v programech reprodukce 
majetku jednotlivých dotačních programů 
(prorektor Doleček) 
 
Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o aktuálním stavu stavebních akcí 
zařazených v programech reprodukce majetku v programech 133D 22E, 133D 221, 
133 240, NPO, OP VVV a dalších akcí doposud nezařazených. 
 

11. Nemovitosti Univerzity Karlovy: Přehled nájmů a pronájmů, problematika 
právních vad a evidence nemovitostí 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí předložené informace, souhlasí 
s pokračováním řešení dané problematiky týkající se vlastnických práv a 
doporučuje rektorce, aby odbor výstavby ve spolupráci s právním odborem a 
příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací k 
rychlému odstranění zbývajících právních vad. Doporučuje předložit aktualizaci 
v červnu 2023. 
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12. Smlouva o výpůjčce na provoz kantýny FaF HK 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít s Monikou Orlovskou, IČO: 
06644708, se sídlem S. K. Neumanna 489/11, 500 02 Hradec Králové, jako 
vypůjčitelkou, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného 
užívání prostorů sloužícího podnikání – skladu, bufetu a přípravny v budově 
č.p. 1203, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1587, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec 
Králové, pro provoz kantýny, s dobou výpůjčky od 1. 3 .2023 do 30. 06. 2023, od 
28. 8. 2023 do 31.12.2023, od 1.1.2024 do 30.6.2024 a od 28. 8. 2024 do 
31. 12. 2024, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK 
v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK. 
 

13. Sdělení rektorky 
 

- k zapojení UK v projektu CENTRAL týkající se popularizace vědy, koordinuje Uni. 
Vídeň, UK participuje na třech odborech (UK Point pí. Válová, OVV pí. Hubálková, 
OVaV pí. Jiroudková) 

- k odvolání studenta týkající se Fondu mobility, zodp. pror. Křížová 
- k přípravě vánočního poselství paní rektorky směrem k naší akademické obci, výběr 

TOP 10 témat za rok 2022, návrhy zasílat Mgr. Hájkovi co nejrychleji 
- info o setkání paní rektorky s vládním zmocněncem Mgr. et Mgr. Tomášem Hrudou  
- předložila členům KR návrh na vznik a složení nového poradního orgánu paní 

rektorky „Advisory Board“, který bude provázán s International Advisory Board, 
Závěr: KR souhlasí se vznikem Advisory Board s předsedou prof. Strakošem, ukládá 
připravit v souvislosti s tímto poradním orgánem novelizaci OR a jmenovací dopisy 
členům AB, zodp. OVaV, pí. kancléřka 

- k doplnění ve složení IAB od roku 2023, členové KR mohou návrhy zasílat paní 
rektorce 

- k podpoře petice ohledně olympiád, Závěr: KR souhlasí s připojením k petici 
směrem k MŠMT týkající se podpory středoškolských odborných olympiád, zodp. 
pror. Vlach 

- avízo „Snídaně paní rektorky na MFF UK“ dne 13.12.2022 

- avízo setkání členů emeritních kolegií spojeného s křtem obrazu emeritního rektora 
prof. Zimy dne 15.12.2022 začátek setkání od 16,30 hod., křest obrazu od 17,30 hod. 
v předsálí Vlasteneckého sálu 

 
 

14. Sdělení členů kolegia 
 
prorektorka Křížová 

- prosba o zapsání členů KR do formuláře k účasti v rámci výjezdu „Dny UK v UK“  
- info z druhého online jednání s MŠMT týkající se studiu mongolských studentů v ČR 

ze dne 6. 12. 2022 
- k evidenci zaměstnaneckých mobilit, Závěr: připravit materiál na KR shrnující stav 

evidence zaměstnaneckých mobilit na UK, zodp. ÚVT a OZV 
- evidence ZPC v digitální podobě existuje v rámci 4EU+ 
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prorektor Vlach 
- předložil závěrečnou zprávu z kvalitativního šetření Fáze 1 výzkumu „Propagační 

označení Univerzity Karlovy“ agenturou STEM/MARK 
- info o zaregistrování názvu „Karlovka“ u Úřadu pro průmyslové vlastnictví ČR 
- zakoupena doména „charles-university.cz“ 
- informace o průběhu příprav Reprezentačního plesu UK, byla vyhlášena výzva na 

studentské kapely 

- proběhla akce Na Karlovku, stručný report bude dán v dohledné době do KR  
- k podpoře akce íránských studentů, shromáždění dne 17.12.2022 
- k spolupráci s Wikimedia  

 
Dr. Vymazalová 

- předložila podrobné info a brožuru týkající se Bezbariérovosti budov UK, 
zaměstnanci Centra Carolina provádějí každoroční maping prostor fakult, systém je 
závislý na míře spolupráce s fakultami a technických možnostech budov, 
problematikou se zabývá pan kvestor ve spolupráci s ředitelem SBZ Ing. Rezkem 
a dr. Vymazalovou za UK Point 
 
prof. Rovná 

- info z přednášky Cleveringa pana porf. Luuk van Middelaara, projevil zájem nadále 
spolupracovat s UK 

- info z Governing Board a Management Committee 4EU+ dne 5.12. 2022 
- avízo Management Committee 4EU+ dne 19.12. 2022 
- avízo setkání interních kolegů z UK zapojených do Flagships dne 15.12. 2022 

 
prorektor Polák 

- předložil dokument shrnující dosavadní vývoj týkající se návrhu 1.LF UK  
k možnosti vyučovat všeobecné lékařství izraelských studentů v Eilatu, 
s plánovaným začátkem výuky od roku 2024/2025, příprava odpovědi děkanovi 
1. LF UK – za současného nastavení vedení UK pokračování příprav nedoporučuje 
 
MUDr. Fontana, Ph.D. 

- info z jednání rady pro komercializaci UK 
- info z jednání fakultních koordinátorů HR Award 

 
prorektor Skopal 

- info ze zasedání prac. skupiny CePIT v min. týdnu, schválena koncepce služeb pro 
Microsoft M365 

- finalizují se přípravy pro vyhlášení soutěže na první modul nového SIS 
- představil pilotní nasazaní Power BI nad sestavami ze SISu, v danou chvíli 

k dispozici pro RUK, rozvíjí ÚVT 
 

kvestor Maňásek 
- info o obeslání fakult (děkani, tajemníci) s nabídkou na využití nemovitostí UK ve 

Španělsku a areálu UK v Zahrádkách u České Lípy, termín pro vyjádření mají fakulty 
do 16.1.2023 
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kancléřka Štanclová 
- probíhá příprava rozpisů KR, RKR, VR a AS UK na II. pol., bude zasláno v tomto týdnu 

členům KR ke kontrole a následně bude posláno na RKR a vedoruk 
- avízo bilančních novoročních setkání s děkany fakult v lednu 2023, možnost účasti 

gesčních prorektorů na těchto setkáních 
- k chystanému výjezdnímu zasedání KR, RKR v Karlových Varech s možností jednat 

se zastupiteli karlovarského kraje, přesný termínem bude stanoven později (cca 
květen, červen 2023) 

 
profesor Strakoš 

- oznámil svůj odchod z Kolegia rektorky k 31. 12. 2022 na vlastní žádost, zůstává 
nadále členem RKR 

- informoval o dnešním jednání týkajícím se budoucí vize ERC na UK (hlavním 
problémem je chybějící práce s potenciálními žadateli na fakultách a součástech 
a jejich malá podpora akcí spolupořádaných OVaV)  

- info o zisku jednoho ERC Starting grantu pro UK při postupu 6 projektů do druhého 
kola hodnocení, v kategorii Consolidator grant se čeká na výsledky druhého kola, 
kde měla UK  tři projekty 

 
 

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

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 19. prosince 2022 od 12,00 hod.  Malé 
aule Karolina 

 


