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Zápis z 11. zasedání kolegia rektorky dne 19. 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 
Mgr. Martin Čihák – 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. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro 
akademický rok 2022/2023 
(prorektorka Martínková) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení 
ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 2022/2023 
a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko (po drobných stylistických 
úpravách) a ukládá jeho zveřejnění. Doporučuje představení formou prezentace na 
RKR dne 16.1.2023. 
 



 
 
 
 
 

2 
 

 
3. Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se 

programů UNCE, Primus, SVV a GAUK 
(prorektor Krištoufek) 
 
Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání 
předmětného opatření rektora. 
 

4. Návrh strategie internacionalizace 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR po rozsáhlé diskuzi doporučuje materiál přepracovat na základě 
připomínek vzešlých z diskuze, s využitím nového návrhu struktury, jež byl sdílen 
a předložit další verzi na KR dne 16.1.2023. 
 

5. Změna opatření rektora č. 52/2021 týkající se priorit pro činnost Fondu 
mobility Univerzity Karlovy pro rok 2023 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí, po zapracování 
na jednání navržených úprav, s vydáním novely OR 52/2021 pro rok 2023. 
 

6. Zpráva o projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKV2/HRAw2) 
(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky materiál projednalo a vzalo na vědomí. 
 

7. Stav naplňování akčního plánu HR Award 
(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 
Kolegium rektorky projednalo zprávu o stavu naplňování akčního plánu HR Award 
a ukládá:  
• stanovit závazný harmonogram nasazení aplikací pro oblast lidských zdrojů 

(aplikace pro inzerci volných pracovních pozic a administraci výběrových řízení, 
aplikace pro evidenci mobilit aj.) tak, aby byly funkční do konce roku 2023 

• realizovat setkání zástupce vedení UK, Právního odboru RUK, Personálního 
odboru RUK a právní firmy, která zpracovala stanovisko ve věci obsazování 
vedoucích pozic na dobu určitou, na jehož závěrech bude připraven návrh tak, 
aby vedení UK mohlo v příslušné záležitosti rozhodnout o dalším postupu. 

Po zapracování připomínek ukládá předložit materiál k projednání na RKR a na AS 
UK a postoupit pro informaci řídícímu výboru a pracovní skupině HR Award. 
 

8. Nová koncepce jazykového vzdělávání zaměstnanců UK 
(PhDr. Ing. Vymazalová, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a schvaluje novou 
koncepci jazykového vzdělávání zaměstnanců na období letního semestru 
2022/2023 a nadcházejícího akademického roku 2023/2024. Doporučuje upravený 
materiál předložit na setkání vedoucích odborů RUK a součástí dne 11.1.2023. 
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9. Revize opatření rektora - 2022 

(kancléřka Štanclová) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo zprávu o provedené revizi opatření rektora, 
souhlasí s doporučením provést změny dle přiloženého přehledu a doporučuje paní 
rektorce uložit jednotlivým gestorům přípravu těchto změn. Kolegium rektorky 
doporučuje vydat Opatření rektorky – Zrušení některých opatření rektora 
v předloženém znění. Ukládá předložit aktualizovaný materiál na KR v dubnu 2023. 
 

10. Změna názvu hlavní domény (cuni.cz) 
(prorektor Vlach) 

 

Závěr: KR bere materiál na vědomí a po rozsáhlé diskuzi doporučuje předložit 
upravený materiál na KR znovu v termínu leden/únor 2023.  
 

11. Stav redakčního systému DG „pohledem PR“ a nutnost změn ve strategii 
webové on-line komunikace UK 
(prorektor Vlach) 
 
Závěr: KR bere předloženou zprávu na vědomí a po rozsáhlé diskuzi doporučuje 
předložit upravený materiál na KR znovu v termínu leden/únor 2023. 
 

12. Koncepce služeb Microsoft 365 na Univerzitě Karlově 
(prorektor Skopal) 
 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí metodiku „Koncepce služeb Microsoft 365 
na Univerzitě Karlově“. Dokument je základní vizí nasazení, provozu a rozvoje 
cloudových služeb Microsoft 365 pro všechny zaměstnance a studenty na univerzitě, 
s možností distribuované podpory a správy těchto služeb včetně jednotného 
multifaktorového přihlášení (MFA).  
KR doporučuje: 
• promítnout do celkové strategie ÚVT 
• výhledově připravit materiál na RKR a informovat fakulty 
• propojení do strategie interní komunikace 
• propojení na manažera kyberbezpečnosti 
• zajistit školení pro administrátory M365 a nabízet školení na vzdělanostním 

portále UK  
 

13. Rozpis dodatečného příspěvku z výzvy pro UK z listopadu 2022 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: KR se souhlasem projednalo Rozpis dodatečného příspěvku pro UK 
z 28.11.2022. 
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14. Sdělení rektorky 
 

- probíhá finalizace Memoranda o spolupráci mezi UK a Národním muzeem, 
slavnostní podpis proběhne na začátku roku 2023  

- k systému předkládání novel OR k projednání na KR, vždy přiložit i verzi OR ve 
změnovém režimu 

- k projektu ”sdílených služeb“, týká se především menších fakult, avízo jednání 
v lednu 2023 

- k chystané návštěvě premiéra Polské republiky p. Mateusze Morawieckiho 
v Karolinu, příprava odpovědi Úřadu vlády na KR dne 9.1.2023 

- k setkání k udržitelnosti projektu MFF UK a dalších fakult z OP JAK Infra 
“serverovna”, termín leden 2023 

- připravit Plnění GEP na KR 9.1.2023, zodp. dr. Vymazalová  
- k podpoře petice ZACHRAŇME OLYMPIÁDY, Závěr: KR aktivitu podporuje a souhlasí 

se zveřejnění podpory petice na webu UK 
 

15. Sdělení členů kolegia 
 
prorektor Vlach 

- seznámil členy KR s prezentací - Loga UK, fakult a součástí: „ukázky“ aktuálního 
stavu a užívání 

- info o založení účtu TikTok s využitím „instagramových“ Reels ze studentského PR 
projektu UKa! „Univerzita našich příběhů“  

- info o návštěvě vedení KAP3 v Didaktikonu  
- info o podpoře studentské akce Student Gathering for Iran 
- k probíhající přípravě nového oficiálního propagačního videa UK v roce 2023 

 
prorektorka Martínková 

- info o nabídce od Krajského ředitelství Policie Hl. m. Prahy z odd. prevence 
uspořádat přednášku informující studenty ve věci návykových látek (kratom, 
nikotinové sáčky). Závěr: KR souhlasí s realizací přednášky (besedy), info na fakulty 
skrze nabídku stud. proděkanům, realizaci centrální akce zajistí Kampus Hybernská  

- příprava žádostí o součinnost fakult v oblasti internacionalizace a podpory 
zahraničních studentů, info o zajištění zdravotní péči pro studenty – cizince, fakulty 
budou osloveny na zač. roku 2023 

- k dopisu od náměstkyně MŠMT prof. Wildové týkající ukrajinských studentů 
a problémech související s jejich vízovou a pobytovou ochranou na území České 
republiky. Závěr: KR doporučuje rozeslat dopis na fakulty, informovat studijní 
proděkany na setkání dne 9.1.2023, a rovněž tak zaslat na OZV a UK Point  
 
prorektor Doleček 

- informace z jednání Komise pro jednotnou zahraniční prezentaci ČR, pan prorektor 
měl vystoupení s požadavkem na potvrzení vědy a vzdělávání jako nejvyšší priority 
pro veřejnou diplomacii a info o spolupráci s MZV stran EXPO 2025 

- informace ke schválení projektů velkých výzkumných infrastruktur vládou  
- informace k vydanému KRECon Communiqué on Doctoral Education 2022  
- informace k výročí 30 let SK RVŠ 
- informace z mez. konference pořádané Senátem PČR „Vědecká diplomacie mezi 

vědeckou spoluprací a reálpolitikou“ 
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- avízo jednání na MŠMT týkající se kampusů dne 5.1. 2023 
 
dr. Vymazalová 

- info z jednání organizované CPPT k SDGs v Kampusu Hybernská dne 13.12. 2022 
- info z druhého zasedání Rady pro rovné příležitosti dne 14.12. 2022 

 
prof. Rovná 

- setkání zástupců Management Committee 4EU+ a vedení Flagships , příprava 
odpovědi týkající se financování projektů EUN1, avízo jednání Management 
Commitee 4EU+ dne 19.12.2022 

- setkání s představiteli 4 Flaghips z UK nad definováním rolí a možnostmi v rámci 
Alliance 4EU+ 

- avízo schůzky s Kurtem Deketaelerem k LERU CE7 a setkání s kolegy z CE7 na 
začátku roku 

- pozvání na LERU Dinner Debate dne 26.1.2023, pozice ke CoARA, příprava setkání 
prorektorů k LERU CE7 k Research Assessment  

- info z jednání CEFRES s ředitelem Mateuszem Chmurski řešící zapojení PostDocs 
i vědců do pipeline ERC na UK, TANDEM, dne 16.12., za účasti prof. Strakoše, Mgr. 
Jiroudkové 
 
prorektor Polák 

- info ze zasedání RVH 
- avízo konference organizované NAÚ k pedagogickým kompetencím a práci 

k hodnocení vyučujících dne 30.3. 2023 v Ostravě 
 
prorektor Skopal 

- info týkající se přípravy stránky obsahující centrální evidenci softwaru UK, jenž by 
byl k dispozici k využití zaměstnancům, akademikům a studentům dle stanovených 
pravidel 

 

kvestor Maňásek 
- info týkající se rekonstrukce Křížové chodby, zahájení 16. 1. 2023, zvýšená hlučnost 

bude řešena s Ing. Rezkem a organizačním odborem 
 

prorektor Krištoufek 
- info o vyhlášení výsledků NAKI Ministerstvem kultury, 30% úspěšnost z podaných 

projektů UK 
- info z prosincového zasedání RVVI 
- info ze setkání senátorů AS UK k reformě doktorského studia 
- info ze setkání koordinátorů pro vědu a doktorská studia 

 

kancléřka Štanclová 
- info ze zasedání Grémia prg.ai, avízo dalšího jednání v lednu 2023 

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

Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 9. ledna 2023 od 12,00 hod.  Malé aule Karolina 


