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Zápis z 24. zasedání kolegia rektorky dne 5. září 2022  

 

Přítomni: 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka UK 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka UK 

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor UK 

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor UK 

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor UK 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia rektorky UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky 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. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia rektorky UK 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Michal Zima – kancléř UK 

Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

Prof. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka 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 UK: 

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., 1. LF, návrh 1. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., 1. LF, návrh 1. LF na udělení stříbrné pamětní medaile UK 

 
Závěr: Kolegium rektorky UK souhlasí s udělením navržených medailí. 

 

3. Návrh vizitek Univerzity Karlovy 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: KR schválilo předložený materiál, doporučuje OSZS finální podobu a počty výtisků vizitek 

koordinovat s panem prorektorem Vlachem. 

 

4. Agreement on Reforming Research Assessment 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo Agreement on Reforming Research Assessment a doporučuje, aby 

se Univerzita Karlova stala jeho signatářem, a to ihned po zahájení jeho podepisování koncem září 2022. 

Dále doporučuje předložit materiál na RKR dne 3.10. 2022 a informovat AS UK. 
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5. Souhrn projektu 1CORE 4EU+ 

(profesorka Rovná) 

 

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí, doporučuje doplnit kompetence a role vedoucích za UK 

u jednotlivých WP následovně: 

Work Package 1: Project management and coordination (prof. Rovná) 

Work Package 2: 4EU+ Curricula: towards a joint educational offer (pror. Polák) 

Work Package 3: Flagships: research-based education (prof. Rovná) 

Work Package 4: 4EU+ at the service of the European society (Mgr. Hurný) 

WP5: Inter-university campus infrastructure & services (pror. Skopal) 

WP6: Sustainable governance of the Alliance (prof. Rovná) 

WP7: Communication and Dissemination (pror. Vlach) 

A dále seznámit s materiálem členy RKR dne 3.10. a zástupce fakult na setkání dne 11.10.2022. 

 

6. Mezinárodní žebříčky a Univerzita Karlova 

(prorektor Krištoufek, MUDr. Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí, doporučuje zapracovat podněty 

a připomínky vzniklé z diskuze a předložit upravený materiál na RKR dne 3.10.2022. 

 

7. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021–2025 pro rok 2023 

(MUDr. Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a po zapracování připomínek ukládá jeho 

opětovné předložení ke schválení na zasedání KR dne 26. 9. 2022. 

 

8. Phishingová kampaň na UK 

(Mgr. Jindra) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK bere předložený materiál s připomínkami na vědomí. KR doporučuje 

seznámit s dopracovaným materiálem členy RKR dne 3.10.2022.  

 

9. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022 

(kvestor Maňásek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy 

a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022. 

 

10. Změna opatření rektora a opatření kvestora upravujících pravidla výkonu práce z domova (Home 

office)  

(kvestor Maňásek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo návrh změny opatření rektora a opatření kvestora upravujících 

pravidla výkonu práce z domova (Home office) a doporučuje obě změněná opatření vydat. Informovat na 

setkání vedoucích odborů RUK dne 7.9. 

 

 

11. Sdělení rektorky 

 

- poděkování od náměstkyně MŠMT prof. Wildové za pomoc ukrajinským kolegům a kolegyním při 

organizaci přijímacího řízení na ukrajinské VŠ, paní rektorka poděkovala Mgr. Hurnému, bude rovněž 

komunikováno směrem k zapojeným fakultám 

- info o dnes obdrženém dopisu od náměstkyně MŠMT prof. Wildové týkající se řešení energetické krize  
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- příprava prohlášení rektorky při příležitosti zahájení AR 2022/23 dovnitř akademické obce UK s důrazem 

na aktuální otázky, jako je řešení cen energií a platů, koordinuje OVV 

- probíhá revize aktuálních Rad a orgánů (komisí) univerzity, bude předloženo na KR do konce září, zodp. 

p. Vaňková 

- nabídka od Svazu průmyslu a dopravy ČR na představení UK formou předtočeného video medailonku, 

zodp. OVV 

- info týkající se plánovaných změn v režimu Studentské Hybernské, Závěr: KR projednalo zaslaný podklad 

a doporučuje komisi pro výběr studentských spolků UK využívající Kampus Hybernská ustanovit 

z navržených kandidátů rozšířenou o dva další zástupce za vedení UK, a to Mgr. Davida Hurného a MUDr. 

Josefa Fontanu Ph.D. 

- vznik dvou pracovních komisí (komise pro reformu DSP a komise pro hodnocení vědy), obě komise řídí 

pror. Krištoufek 

- k žádostem o finanční podporu UK - Závěr KR souhlasí podporou těchto aktivit: 

 ESU konference – 100 tis. Kč, 

 Czexpats in Science 300 – 500 tis. Kč, 

 Prague student summit 50 tis. Kč 

- info o nabídce “New Analytics Project Building Meaningul Learning Experiences Together Through“, 

online setkání se zúčastní pror. Polák 

- avízo setkání se stipendisty Fulbright komise dne 29.9. od 17,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, účast 

paní rektorka 

- k připojení k výzvě „Rome Call for AI Ethics – Global Summit“ od IMB, prověří pror. Skopal 

- pozvání na výroční konferenci Biocev Days 2022 dne 10.10. ve 12,30 ve Vestci u Prahy, zástup za paní 

rektorku pror. Martínková 

- avízo setkání ombudsosob vysokých škol dne 4.10. na MŠMT, za UK účast ombudsmanka PF UK, info 

ohledně řešení situace na UK jí předá Dr. Vymazalová 

- pozvání na otevření Amerického centra při Univerzitě Palackého v Olomouci dne 20. 9. 2022 od 15,00 

hod., zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- pozvání na závěrečnou konferenci Czech ELib dne 13.10. od 13,00 hod. v NTK, zástup za paní rektorku 

pror. Doleček 

- pozvání na inauguraci rektora Vídeňské univerzity pana Sebastiana Schütze dne 3.10. v 11,00 hod., zástup 

za paní rektorku pror. Kuklík 

- oslavy 100. výročí II. chirurgické kliniky VFN dne 29.9. v 15,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, 

zástup za paní rektorku pror. Polák 

- avízo XXV. Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022 dne 

4.10. v 9,00 v Incheba Expo Bratislava, účastní se zástupce z OVV 

- avízo zahájení XXVIII. Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus – Brno 2022 dne 1.11. v 9,00 

v sále A pavilonu „V“ na brněnském výstavišti a společenský večer dne 2.11. od 19,00 hod. s vyhlášením 

výsledků soutěže o nejlepší expozici, zástup za paní rektorku pror. Vlach 

- pozvání od VŠCHT na předávání dr.h.c. a Medailí Emila Votočka dne 23.9. v Letním refektáři 

Strahovského kláštera od 10,30, zástup za paní rektorku pror. Krištoufek 

- přednáška z cyklu AV ČR doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. dne 3.10. v 16,00 hod. v knihovně AV ČR, zástup 

za paní rektorku Dr. Vymazalová 

- avízo změny začátku konání KR dne 10.10. a to od 15,00 hod. 

 

 

12. Sdělení členů kolegia 

 

prorektor Kuklík 

- info týkající se dvou přípisů NAÚ:  

 příprava odpovědi do 30.9. ve věci dvou odvolacích řízení v akreditaci profesorských řízení  

z r. 2020 (FF A FHS) 

 nutnost informovat NAÚ o změnách ve složení fakultních Vědeckých rad, změny budou 

nahlašovány prostřednictvím OVaV, fakulty musí podklad na RUK zasílat 

- probíhá sběr podnětů z fakult týkající se kritérií pro habilitační a jmenovací řízení 
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prorektor Skopal 

- info o dnešním nástupu nového vedoucího cloudových služeb na ÚVT pana M. Briežníka, agenda se bude 

systematizovat, příprava lepší uživatelské podpory, řešení agendy o365 

- bude vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele ÚVT 

- probíhá finalizace prvního zadání minitendru SIS 

- přechod k řízené změně v procesu nasazování nových verzí programů od Erudio na fakultách, bude řešeno 

v rámci pravidelných setkání OSZS a ÚVT 

 

Mgr. Hurný 

- školení pro fakulty k novému vzdělávacímu portálu 9. 9. 2022 

- dopisu k akademickým pracovníkům ve věci nabídnutí přednášek pro ukrajinské studenty  

 

prorektor Krištoufek 

- předložil Zprávu o koordinační činnosti Doktorských studijních programů v biomedicíně za rok 2021, 

Závěr: KR vzalo zprávu na vědomí, jako zástupce do Rady DSPB za UK navrhuje nominovat pana 

prorektora Poláka 

- k nominaci na Cenu RVVI pro popularizaci vědy a výzkumu za rok 2022, Závěr: KR navrhuje nominovat 

pana prorektora Vlacha, zodp. OVaV 

 

prorektor Doleček 

- info z jednání s ministrem MŠMT týkající se výstavby kampusů 

- předložil koncept „Komise pro investiční rozvoj a dislokace“, Závěr: KR s koncepcí souhlasí, doporučuje 

dopracovat a předložit jako materiál na KR 

- k stavu a průběhu příprav na podání žádosti do výzvy Špičkový výzkum OP JAK 

- odeslány připomínky k Novele ZVŠ do ČKR, vypořádání připomínek obdrží rovněž děkani fakult 

 

kvestor Maňásek 

- info k výběrovému řízení na EIS, v srpnu byly vypsány tržní konzultace, od 21.9. - 5.10. budou probíhat 

osobní jednání s potencionálními dodavateli systému 

- info o skončení pracovního poměru ředitele Centra Krystal Ing. Laciny k 31.8., proběhlo výběrové řízení 

a nový ředitel Centra Krystal nastoupí k 1.11.2022 

- avízo přípravy nového ceníku výcvikových středisek, zodp. Ing. Rezek 

- k refundacím odměn zaměstnancům fakult, jež jsou vypláceny z odborů RUK, vždy nutné formulář exls 

a dopis tajemníkovi předložit k podpisu panu kvestorovi 

 

prorektor Polák 

- k rozhodnutí NAÚ týkající se aplikované etiky, bude řešit RVH 

- avízo příprav kontrolních zpráv v roce 2023 pro NAÚ 

- podpora strategicky významných malých oborů (specifikace oborů), bude projednáno na brainstormingu 

- k hodnocení výuky studenty, příprava materiálu na KR a RKR, dále proběhne v Modré posluchárně 

happening pro akademickou obec se shrnutím aktuálního stavu a vizí rozvoje hodnocení do roku 2025, 

termín říjen 2022 

 

prorektorka Martínková 

- info s průběžnými  počty odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí do studia k 3.9.2022 – 

prakticky na všech fakultách došlo k výraznému poklesu počtu odvolání 

 

Dr. Vymazalová 

- avízo konference „NKC Gender a věda k násilí v akademickém prostředí“ s účastí paní rektorky dne  

24. - 25.11.2022  

- info z dnešního zasedání komise pro udílení ceny České hlavičky za udržitelnost, avízo Galavečera 

Českých hlaviček dne 25.10. v Brně 
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- na UK Pointu v tomto týdnu probíhají Orientační dny pro nové vysokoškoláky a adaptační dny pro sociálně 

znevýhodněné studenty 

 

prorektor Vlach 

- avízo otevření popularizačního centra Didaktikon zítra 6. 9. od 10 hod. v Kampusu Hybernská 

- představil novou strukturu odboru vnějších vztahů, nástup dvou nových kolegyň MgA. Š. Bukvajové 

a P. Klusákové, DiS. od 1.9.2022   

- info o zisku 2. a 3. místa v soutěži Zlatý středník pro UK (za časopis Forum, kalendář UK) 

- avízo TK k České hlavě dne 2.12. a přímý přenos ČT z Galavečera z FHS UK v Praze - Troji dne 4.12. 

- příprava kvalitativního a kvantitativního výzkumu týkající se nového loga UK, řeší KaPR ve spolupráci 

s OAS (výběr středních škol) 

- avízo akce Noc vědců dne 30.9., za UK je zapojeno 16 fakult 
 

Dr. Fontana 

- info o zasedání dozorčí rady CUIP v minulém týdnu 
 

profesorka Rovná 

- avízo zasedání LERU CE7 ve dnech 9. - 10.9. na UK, dne 10.9. dojde k podpisu MoU 

- European degree label 4EU+ - workpackage, řeší EC a OKVA, info na RKR dne 3.10. 
 
 

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

 

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


