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Zápis z 13. zasedání kolegia rektorky dne 16. ledna 2023 
 
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 Maňásek – kvestor UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
 
Omluveni: 
Mgr. Martin Čihák – člen kolegia rektorky UK 
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK 
 

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

2. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení 
(prorektor Kuklík) 
 
Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení: 
• 1. lékařská fakulta UK (4x) – chirurgie; urologie; oční lékařství; vnitřní nemoci 
• Lékařská fakulta UK v Plzni (1x) – gynekologie a porodnictví 
• Pedagogická fakulta UK (8x) – historie ve veřejném prostoru; hudební teorie 

a pedagogika; pedagogická psychologie; speciální pedagogika; pedagogika; 
didaktika výtvarné výchovy; didaktika českého jazyka; didaktika matematiky 

• Fakulta sociálních věd UK (2x) – ekonomické teorie; sociologie 
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Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy 
žádostí na akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení, vyjma návrhu PedF 
UK obor historie ve veřejném prostoru, kde bude vznesen dotaz na fakulty týkající 
se počtu doktorandů v posledních letech. 
 

3. Návrh na udělení medaile UK 
(prorektor Kuklík) 
 
Návrh na udělení medaile UK: 
MUDr. Pavel Vodička, CSc., LFP, návrh na udělení stříbrné pamětní medaile UK 
 
Závěr: KR souhlasí s udělením medaile UK. 
 

4. Návrh strategie internacionalizace 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR se seznámilo s předloženým materiálem, doporučuje připravit sdílený 
dokument na zanesení připomínek do 26.1.2023, tak, aby bylo možno projednat 
připomínky na KR dne 30.1.2023.  
 

5. Výsledky ze zasedání expertního panelu pro Podporu internacionalizace na 
Univerzitě Karlově ze dne 14. 12. 2022 (kategorie letních škol) 
(prorektorka Křížová) 
 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních 
prostředků. 
 

6. Návrh vnitřního předpisu Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, 
studentů a absolventů Univerzity Karlovy 
(MUDr. Fontana, Ph.D.) 
 
Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh vnitřního předpisu Řád pro zajišťování 
zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, doporučuje 
zapracovat připomínky a postupovat dle alternativy B. Dále doporučuje předložení 
materiálu RKR, RVH a AS UK, rovněž tak s materiálem budou seznámeni studijní 
proděkani a členové KaPR. 
 

7. Změna opatření kvestora k hodnocení THP na ROZRUK 
(kvestor Maňásek) 
 
Závěr: Kolegium rektorky schvaluje po zapracování drobné připomínky návrh 
změny opatření kvestora. 
 

8. Sdělení rektorky 
 

- info z jednání s nejvyšším státním tajemníkem PhDr. J. Fryčem, zájem o kulatý stůl 
na Kariérním dni s prezentací povolání ve státní či veřejné správě dne 22.3. 2023, 
zodp. dr. Vymazalová 
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- upřesnění programu návštěvy paní Kláry Jelínkové z Harvard university dne 29.5. 
2023, přednáška pro akademickou obec a studenty s moderací pror. Skopala ve 
Vlasteneckém sále Karolina od 10,00 -11,00 hod., setkání s členy KR, děkany fakult 
„closed session“ v Malá aule od 11,00-11,45, zodp. organizační odbor, prezentace 
v čas. Forum, zodp. OVV RUK 

- info ze setkání se zástupci diplomatických sborů dne 10.1., jedním z výstupů  
z jednání je zájem o uzavření MoU s univerzitou v Jižní Koreji, zodp. pror. Křížová 
a OZV RUK 

- upozornění na nutnost při tvorbě nových OR či novelizacích opatření a předpisů 
dodržovat GEP (vyhnout se generickému maskulinu)  

- info týkající zápisů na PF UK, zodp. pror. Martínková, pror. Skopal 
- k dislokaci spisovny, ÚVT UK atd., řeší p. kvestor 
- info z jednání se zástupci Nadačního fondu UK, zhodnocení přípravné fáze alfa, vstup 

do fáze beta, zodp. pí. kancléřka 
 

9. Sdělení členů kolegia 
 
prorektor Vlach 

- k nutnosti připravit evidenci smluv resp. evidenci současných Memorand UK a jejich 
zaměření, následně informovat fakulty, zodp. pí. kancléřka ve spolupráci s Dr. 
Wagnerem, propagace pror. Vlach 

- info z jednání s 1.LF UK ve věci přípravy Rektorského sportovního dne 10. 5. 2023  
- k nastavení “partnerské spolupráce” např. nabídka IPSOS, nutné řešit v rámci 

strategie mezisektorové spolupráce, zodp. pí. kancléřka, pror. Vlach 
- avízo vyhlášení výzvy MŠMT na podporu propagace uchazečů o didaktické obory, 

zapojení UK do výzvy přes “Didaktikon” se zapojením fakult připravující budoucí 
učitele 

- k aktuálnímu stavu provozu Didaktikonu a jmenování členů do Grémia Didaktikonu 
na základě podepsaného Memoranda, Závěr: KR rozhodlo o jmenování dr. 
Bičovského a pror. Vlacha za UK do Grémia, další dva členy jmenuje správní rada 
Kampusu Hybernská 

- avízo brainstormingu na web UK / stav DG dle původního materiálu: 11_Stav 
redakčního systému DG dne 30.1. od 18,00 hod. v Malé aule 

- avízo jednání týkající se spolupráce s Researchjobs.cz dne 27.2. 2023 od 16,30 hod., 
účast, pí. rektorka, pror. Krištoufek, pror. Vlach, pror. Skopal, p. kvestor, dr. Fontana 

- info o vzniku videa v rámci projektu UKa!, zveřejnění na veletrhu Gaudeamus, 
příprava vyhlášení 2. ročníku propagační studentské soutěže UKa! 
 
prorektorka Martínková 

- info z projednání novely Zákona o pedagogických pracovnících Školským výborem 
PSP ČR za účasti pana ministra Balaše 

- k  projektu Evropa 2050, další ročník, bude řešeno na KR dne 23.1.2023 
- k poplatkům za studium AJ – Příloha 2 Statutu UK, příprava žádosti na MŠMT  

k prodloužení termínu pro zaslání novely Přílohy č. 2 Statutu UK k registraci 
 
prorektorka Křížová 

- k přípravě návštěvy Velké Británie v rámci „Dny UK na UK“, odlet tam v neděli 26.3. 
2023, ukončení v pátek 31.3. 2023  

 

https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/kolegiumrektorky/EhIRkMJPrWFEjZH4ouGXHFIBg2f0tQexU0yaJoQYBWYtvg?e=833kKj
https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/kolegiumrektorky/EhIRkMJPrWFEjZH4ouGXHFIBg2f0tQexU0yaJoQYBWYtvg?e=833kKj
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prorektor Kuklík 
- termín účinnosti novely OR ve věci kritérií habilitačních a jmenovacích řízení bude 

posunut na 1.3.2023 
 
dr. Vymazalová 

- avízo diskusního večera s promítáním dokumentu Picture a Scientist dne 8. 3. 2023 
v Kampusu Hybernská, propojí Mezinárodního dne žen a jejich působení ve vědě, 
moderuje doc. V. Sokolová 

- příprava otevření SDSN prostřednictvím COŽP, nejprve pomocí projektu CRP 
Unileads; následně dopisem paní rektorky 

- info o představení aplikaci Bright Sky Nadací Vodafone, určeno k odhalení domácího 
násilí 

- info k ukončenému výběrového řízení a podpisu smlouvy s firmou Proxy na 
“Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením 
povinností Univerzity Karlovy v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců”, 
informováni budou tajemníci na setkání dne 18.1. 2023  
 
prof. Rovná 

- info k 4EU+, příprava schůzky se Sophií Waterschoot Eriksson, ředitelkou DG pro 
Higher Education na DG Education a Vanessou Debiais–Santon, ředitelkou Unit 
Universities v Bruselu ve dnech 23.-27.1. 2023 

- avízo setkání s v.v. Editou Hrdou dne 23.- 24.1. 2023 v rámci konference Coimbra 
Group 

- avízo setkání s MEP Michaelou Šojdrovou v Evropském parlamentu dne 25.1. 2023 
- k přípravě setkání s LERU dne 26.1. v Bruselu 
- k scénáři na nový TANDEM (CEFRES), bude řešeno na KR a následně na RKR 

 
dr. Fontana 

- info ze setkání se zástupci OS-JTP k projektu Tap2u 
- info z jednání ÚVT a Personálního odboru k projektu HR Award dne 12.1.2023 

 
prorektor Polák 

- avízo přípravy kulatého stolu k týkající standardů pro výuku cizích jazyků na UK dne 
6.4. 2023 v 16,00 hod. v Modré posluchárně 

- avízo pravidelného diskuzního kulatého stolu k hodnocení výuky studujícími dne 
13.4. 2023 v 16,00 hod. v Modré posluchárně 
 
prorektor Krištoufek 

- probíhá sběr informací týkají se “informačních balíčků” poskytovaných novým 
doktorandům na fakultách 

- bude rozeslán shrnující materiál předsedům koordinačních rad k činnosti 
a kompetencím koordinačních rad a jejich vztahu k oborovým radám a vedením 
fakult 

- info z prvního jednání s částí fakult ke sdílení dobré praxe v zajišťování ERC, avízo 
druhé schůzky se zbylými fakultami v tento týdnu, účast pror. Krištoufek, prof. 
Strakoš 

- stav obnovené Komise pro etiku ve výzkumu 
- obdrželi jsme výzvu z PSP ČR od předsedy výboru pro vědu p. Vondráka k zaslání 

návrhů na doplnění kontrolní rady GA ČR a TA ČR, termín odeslání 13.2., zodp. OVaV 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.brightsky.cz&hl=cs&gl=US
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Mgr. Jindra 
- příprava podpis Memoranda o spolupráci mezi UK a Policií ČR za účasti paní 

rektorky a policejního prezidenta, termín cca konec ledna, mediálně zodp. OVV 
 
Mgr. Hurný 

- představen první návrh výzkumu akademických pracovníků UK a jejich 
pedagogických kompetencí, avízo jednání s Centrem pro studium VŠ (CSVS) dne 
17.1. 2023, finální návrh šetření bude předložen na únorovém jednání KR, 
předpokládaný konec šetření cca v dubnu 2023 

- info ke konceptu pedagogických dovedností, vznik pracovní skupiny, jež začne 
jednat na začátku února, dále byly ustaveny pracovní skupiny se zahraničními 
odborníky pro tvorbu průvodce začínajícího VŠ pedagoga a pro excelenci ve výuce 
 
prof. Zahálka 

- avízo zasedání dílčích komisí AS UK v tomto týdnu, zasedání Pléna AS UK dne 
20.1.2023 od 10,00 hod. v Malé aule 

 
kvestor Maňásek 

- info týkající se Rozpisu příspěvku VVŠ na rok 2023 dle podkladu z MŠMT 
 
 
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek 
Schválila: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.  

 

Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 23. ledna 2023 od 12,00 hod.  Malé aule Karolina 

 


