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Zápis z 25. zasedání kolegia rektorky dne 12. 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. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka 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 

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. Michal Zima – kancléř UK 

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

 

Omluveni: 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Jan Jindra – člen kolegia rektorky UK 

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. Vědecko-pedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 
Návrhy na jmenování profesorem: 

Doc. MUDr. Milan H r o m á d k a, Ph.D.   LFP 

Doc. MUDr. Jiří M a t ě j k a, Ph.D.    LFP 

Doc. RNDr. Petr P i š o f t, Ph.D.    MFF 

Doc. RNDr. Robert V á c h a, Ph.D.    MFF 

Doc. JUDr. PhDr. David E l i s c h e r, Ph.D.   PF 

Doc. Mgr. Tomáš W e i s s, M.A., Ph.D.   FSV 
 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem. 
 

Návrhy na jmenování docentem: 

MUDr. Ondřej H a v r á n e k, Ph.D.    1. LF 

MUDr. Pavlína P l e v o v á, Ph.D.    2. LF 

Mgr. David K u b i z ň á k, Ph.D.    MFF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem. 
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3. Vědecko-pedagogické tituly – emeritní profesor 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na udělení čestného titulu emeritní profesor: 

Prof. JUDr. Milan B a k e š, DrSc.    PF 

Prof. JUDr. Jan M u s i l, CSc.    PF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování emeritním profesorem. 

 

4. Vědecko-pedagogické tituly – hostující profesor 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor: 

Doc. Luigi F e r r a ra, Dr.     PF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo udělení čestného titulu hostující profesor. 

 

5. Nominace na členky/členy vědecké rady Grantové agentury ČR,  

Nominace na předsedkyni/předsedu vědecké rady Grantové agentury ČR 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK projednalo předložený materiál a rozhodlo o následujících nominacích, 

které budou odeslány na Úřad vlády: 

 prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., pro oblast Vědy o neživé přírodě (kandiduje zároveň na předsedu VR GA 

ČR) 

 prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA, pro oblast Lékařské a biologické vědy 

 prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., pro oblast Vědy o neživé přírodě 

 Univ. Prof. Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D., Universität Wien, pro oblast Společenské a humanitní 

vědy 

 

6. Seznam zástupců UK v jednotlivých evropských sítích a asociacích 

(prorektorka Křížová) 

 

Závěr: KR potvrzuje navržené členy pracovních skupin a souhlasí s návrhem pravidelného předkládání 

výstupů z jednání daných skupin a to v podobě souhrnného reportu 2x ročně jako materiálu na KR 

s krátkými zprávy odpovědných osob za dané oblasti: 

 Life Sciences: UK nemá zástupce 

 Research Support Officers: Adéla Jiroudková, zástupce Pavel Senderák (OVaV)  

 Science, Technology, Engineering and Mathematics: Martin Nečaský (MFF) 

 Social Sciences and Humanities: prof. Rovná (jako zástupce Steering Committee v této pracovní 

skupině) 

 Academic Exchange and Mobility: Vratislav Kozák a Ester Brožová (OZV)  

 Doctoral Studies: Lukáš Nachtigal (OSZS) 

 Education Inovation: Josef Fontana, zástupce David Hurný  

 Employability: Julie Hubeňáková (OVaV) 

 Development Cooperation: Tereza Smužová, info pror. Dolečkovi a Dr. Vymazalové 

 Heritage: Markéta Křížová  

 Latin America: Jaromír Soukup (OZV) 

 Equality a Diversity: Věra Sokolová (FHS)  

UNICA  

 IRO: Vratislav Kozák (OZV) 

 Edu LAB: David Hurný 

 Research: Eva Matějcová (OVaV) 
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 Green & SDGs: Marie Vymazalová  

 Scholarly Communication: Radka Římanová (Ústřední knihovna) 

 PR & Communication: Petra Klusáková (OVV) 

 UNICA & the City: Ondřej Daniel (OVaV) 

 

7. Aktivity CPPT a Kampusu Hybernská v kontextu SDGs 

(Dr. Vymazalová, Dr. Fontana) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vzalo na vědomí předložený materiál, nutná do budoucna propojení a symbióza 

témat s UK Pointem (Dr. Vymazalovou).  

 
8. SMLOUVA O DÍLO „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – statické zabezpečení 

jámy a související práce“, č. UKRUK/ 284580/ 2022 

(kvestor Maňásek) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Smlouvy o dílo „UK – Výstavba Kampusu Albertov – 

Biocentrum - statické zabezpečení jámy a související práce“.  Doporučuje doplnit předkládací zprávu a 

předložit materiál znovu na KR. 

 
9. Dodatek č. 7 ke smlouvě na „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF 

UK  –  4. etapa“ 

(kvestor Maňásek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo záměr uzavřít dodatek č. 7 a dohodu o narovnání ke smlouvě o   dílo 

ze dne 30. 12. 2020,   na akci „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK – 

4. etapa“ s PSG Construction a.s.,  IČO: 05042020, na  dodatečné stavební práce ve výši 2 796 034,17  Kč 

bez DPH, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK 

k udělení předchozího písemného souhlasu. 

 

 

10. Sdělení rektorky 

 

- oznámení pana kancléře Mgr. Michala Zimy, končí ve své funkci k 30.9.2022  

- příprava materiálu týkající se revize aktuálních Rad a orgánů (komisí) univerzity, termín KR v září, zodp. 

p. kancléř, J. Vaňková 

- k možné návštěvě prezidentky Gruzie paní Salome Zourabichvili na UK, zodp. OZV 

- příprava nového formátu setkávání paní rektorky se zájemci z řad ak. obce UK, prac. název „snídaně s paní 

rektorkou“ 

- připojení k výzvě „Rome Call for AI Ethics“ v rámci chystané konference „Rome Call for AI Ethics: 

A Global University Summit 26.-27.10., Závěr: KR s připojením souhlasí 

- avízo konání docentských promocí dne 25.10. od 10,00 a 12,00 hod. ve Velké aule, účast prorektorů prosím 

nahlásit na organizační odbor 

- avízo udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, 

CSc., dr. h. c. mult. a prof. Jacques J.M. van Dongen, M.D., Ph.D. dne 10.10. od 11,00 hod., účast 

prorektorů prosím nahlásit na organizační odbor 

- avízo setkání s letošními stipendisty Fulbrightovy komise dne 29.9. v 17,00 hod. 

- k tradičnímu setkání vedení univerzity se zaměstnanci RUK na zač. ak. roku, výběr termínu dle možností 

Modré posluchárny, termíny Doodle zajistí OVV, na KR 19.9. bude projednán návrh scénáře setkání 

- avízo 4EU+ annual meetingu dne 26. - 28.10. v Kodani, příprava podkladů od vedoucích odborů směrem 

k prorektorům, účast paní rektorka, prof. Rovná, zástupci OSZS, OVaV, EC 

- avízo zahájení výstavy družicových snímků v Karolinu dne 5.10. v 19,00 hod., zástup za paní rektorku 

pror. Kuklík 

- pozvání na DIES ACADEMICUS dne 27.9. v 10,00 TUL v Liberci, zástup za paní rektorku pror. 

Krištoufek 
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- avízo zasedání Europaeum dne 30.9. – 1.10. v Oxfordu, zástup za paní rektorku pror. Kuklík, dále se 

účastní prof. Rovná, prof. Zima 

- pozvání na Slavnostní koncert k 75. výročí založení JAMU dne 16.10. v 17,00 hod. v Brně, zástup za paní 

rektorku pror. Martínková 

- inaugurace děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP doc. Mgr. V. Huška, Th.D. dne 18.10. ve 13,00 

hod. v Olomouci, zástup za paní rektorku Dr. Vymazalová 

- začátek konání KR dne 19.9. je posunut na 12,15 hod. 

 

 

11. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Křížová 

- avízo jednání dne 14.9. nad pozváním paní rektorky Oxford univerzity na UK v rámci Oslav 17.11. ve 

spolupráci s Hlávkovou nadací a vědeckým atašé Britské ambasády v Praze panem O. Fojtem  

 

prorektor Skopal 

- příprava strategie pro zadávání SIS, avízo setkání zástupců CePIT na konci září 

- avízo přednášky Richarda Suttona „The Alberta Plan for AI Research“ dne 14.9. od 16,15 na MFF 

 

Mgr. Hurný 

- avízo zasedání Rady CŽV, která se uskuteční 24.10. v Císařském sále 

- příprava novely OR Řád celoživotního vzdělávání 

- info z korespondence rady KaM, přesná kapacita kolejí bude známa po 14.9., příprava shrnující informace 

pro studijní proděkany fakult 

- obdržel email od Centra pro studium vysokého školství v.v.i s prosbou o vyplnění dotazníku týkající se 

fungování RVH 

 

MUDr. Fontana, Ph.D. 

- dnes konečný termín pro vložení připomínek k SZ UK 2023 

 

prorektor Krištoufek 

- info z účasti na akci „Dny vzdělávací činnosti“ dne 9.9. 

- info o zvolení paní vedoucí OVaV Mgr. Jiroudkové do předsednictva CZARMA 

- info z účasti na zasedání Koordinační rady č. 8, které předsedá pan prof. Kaška 

 

prorektor Doleček 

- avízo účasti na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy dne 4.10. v Brně 

- info nad projednáváním připomínek k Novele ZVŠ se zástupci RVŠ, ČKR, NAÚ dne 8.9. 

 

Mgr. Hájek 

- k streamování dr.h.c., dotaz na dotčené fakulty s žádostí o částečné pokrytí nákladů za tento servis 

- příprava pozvánky a zajištění TK týkající se Exceles dne 26.9. ve spolupráci s prof. Šedo a 1.LF UK 

 

prorektor Polák 

- avízo příprav kontrolních zpráv v roce 2023 pro NAÚ, během velmi krátké doby budou osloveny fakulty, 

aby zaslaly požadované dokumenty a vyjádřily se k naplnění zpráv, OKVA připraví požadované fakultní 

číselné údaje dostupné ze SIS 

- podnět týkající se zajištění lékařského dozoru (případně zdravotnických nosítek) v době konání promocí 

pro případ omdlení během slavnostního aktu, zodp. organizační odbor, Mgr. Jindra, bude řešeno opět na 

KR dne 19.9. 

 

prorektorka Martínková 

- avízo setkání s rakouským studentským ombudsmanem p. Josefem Leidenfrostem, příprava konference 

ENOHE 2023 v Praze, online setkání dne 14.9. v 16,00 hod. 
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Dr. Vymazalová 

- info z proběhlé akce Orientační dny a adaptační dny na UK, bude předložena hodnotící zpráva na KR 

- na fakultách probíhá sběr týkající se duševnímu zdraví, dnes byli informování na setkání proděkani fakult 

- avízo setkání paní rektorky se zástupkyně spolku studujících rodičů dne 13.9. ve 13,00 hod. 

 

prorektor Vlach 
- info z otevření popularizačního centra Didaktikon v min. týdnu, avízo navazující schůzky z CPPT 

- k připravované spolupráci s ministerstvem pro vědu, v danou chvíli se koncept tvoří, mělo by jít cca 

o formát „snídaně mladých vědců (PRIMUS) s paní ministryní“ 

- příprava výzkumného projektu Propagační označení Univerzity Karlovy, řeší KaPR 

 

prorektor Kuklík 

- avízo zasedání VR UK dne 22.9.2022 v Modré posluchárně, v budoucnu je možné otevřít otázku úpravy 

vnitřních předpisů umožňující hybridní zasedání VR UK 
 
 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 19. září 2022 od 12,15 hod.  Malé aule Karolina 


