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Zápis z 27. zasedání kolegia rektorky dne 26. 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 

Mgr. Jan Jindra – 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 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda AS UK 
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 

 

Omluveni: 

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

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia rektorky UK  
Mgr. Martin Maňásek – pověřený výkonem agendy kvestora UK 
 

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektorky   

 

Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Vědeckopedagogické tituly 

(prorektor Kuklík) 

 

Návrhy na jmenování docentem: 

Mgr. Petra H r u b á, Ph.D.     1. LF 

MUDr. Ondřej K o d e t, Ph.D.    1. LF  

RNDr. Peter K o š o v a n, Ph.D. (druhé kolegium)  PřF 

RNDr. Marie B ě h o u n k o v á, Ph.D.   MFF 

Mgr. David H e y r o v s k ý, Ph.D.    MFF 

RNDr. Jan P r o k l e š k a, Ph.D.    MFF 

JUDr. Bc. Vladimír P e l c, Ph.D. (druhé kolegium)  PF 

PhDr. Mgr. Petr Š í d a, Ph.D.     FF 

Mgr. Radek Š i m í k, Ph.D.     FF 

PhDr. Daniela R y w i k o v á, Ph.D.    KTF 

PhDr. Gabriela Š a r n í k o v á, Ph.D.   PedF 

PhDr. Martin R u s e k, Ph.D. (druhé kolegium)  PřF 

RNDr. Milada T e p l á, Ph.D. (druhé kolegium)  PřF 

 

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorce ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma 

řízení paní PhDr. Gabriely Š a r n í k o v é, Ph.D., kde bude dotázána fakulta k objasnění vazby na ÚPOL. 
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3. Kandidáti na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost 

(prorektorka Martínková) 

 
Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje ještě za vedení UK nominovat na cenu pana 

MUDr. Daniela Rajdla, Ph.D. za rozvoj pedagogických dovedností. 

 

4. Dílčí novela OR č. 16/2022 Osvobození od poplatků v přijímacím řízení u uchazečů o studium na 

Univerzitě Karlově v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

(prorektorka Martínková) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený materiál a doporučuje projednat na RKR dne 3.10. 

a následně vydat dílčí novelu OR č. 16/2022 v předloženém znění. 

 

 

5. Dosažené výsledky ukončených projektů programu Primus 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektora projednalo a schválilo předložené dosažené výsledky ukončených projektů 

třetího kola programu Primus. 

 

6. Informace o zřízení Pracovní skupiny pro hodnocení vědy a Pracovní skupiny pro reformu 

doktorského studia 

(prorektor Krištoufek) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vyjadřuje podporu vzniku Pracovní skupiny pro hodnocení vědy a Pracovní 

skupiny pro reformu doktorského studia, bere předložený materiál na vědomí a doporučuje po zapracování 

úprav předložit materiál na RKR dne 3.10.2022. 

 

7. Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů („Ph.D.Infra“) 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: 

Kolegium rektorky bere na vědomí informace k výzvě „Ph.D. Infra“ v operačním programu J. A. 

Komenský (OP JAK) a souhlasí s navrženým postupem a harmonogramem přípravy projektové žádosti. 

Kolegium rektorky projednalo návrhy na rozdělení alokace v rámci UK a ukládá postupovat dle návrhu 

v textu materiálu.  

Kolegium rektorky souhlasí s navrženým složením odborného panelu s rozšířením o pana prorektora 

Poláka.  

Členové KR mohou do konce tohoto týdne zaslat kritéria pro výpočet alokace pro jednotlivé fakulty/ 

součásti, bude řešeno na KR dne 3.10. 
 

8. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2023 

(prorektor Doleček) 

 

Závěr: Kolegium rektorky vybírá k dopracování všechny předložené Centralizované rozvojové projekty 

(CRP) do limitu 10 projektů pro rok 2023. Tyto projekty budou předloženy za Univerzitu Karlovu na 

MŠMT. Kolegium rektorky doporučuje k předložení na MŠMT oba projekty mimo limit. 

 

9. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023 

(MUDr. Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium rektorky schvaluje návrh Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro 

rok 2023 a ukládá jeho předložení orgánům univerzity v souladu s předloženým harmonogramem. 
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10. Přehled poradních a dalších orgánů UK 

(kancléř Zima) 

 

Závěr: Kolegium rektorky UK bere na vědomí předložený materiál a doporučuje obnovit komisi pro etiku 

vědecké práce na RUK a předložit přehled fakultních komisí s touto náplní, zodp. pror. Krištoufek. 

 

11. Pravidla pro vytápění objektů a místností na Univerzitě Karlově 

(MUDr. Fontana, Ph.D.) 

 

Závěr: Kolegium rektorky projednalo předložený návrh Opatření rektora – Pravidla pro vytápění objektů 

a místností na Univerzitě Karlově a doporučuje po zapracování připomínek vzniklých z diskuze předložit 

materiál na RKR dne 3.10. 2022 a následně OR vydat. 

 

12. Sdělení rektorky 

 

- k Erasmus w/o Paper, zařídit plnou moc k podpisování paní prorektorce Křížové, jistit možnost podpisu 

přes Dashboard od EK a DZS, zodp. pror. Křížová 

- dopis od velvyslance ČR při UNWTO, nabídka stáží pro studenty (mezinárodní vztahy, mez. obchod, 

cestovní ruch), zodp. pror. Křížová 

- k novele Zákoníku práce, náměty z fakult zpracovává právní odbor  

- oslovena UK European Defence Readiness Chamber s nabídkou na školení státních úředníků UA ve 

spolupráci s Univerzitou Ševčenko/Kyjev, zodp. Mgr. Jindra 

- avízo organizace dvou diskuzních panelů s ex-ministry zahraničí ve spolupráci Aspen institute a UK dne 

9.12. od 9,00-12,00 hod. v Karolinu, panel zahraničně-společenské výzvy moderuje pror. Doleček, panel 

ekonomické výzvy moderuje pror. Krištoufek 

- avízo slavnostního předávání Cen Neuron 2022 dne 16.10. v 18,15 v Národním muzeu, zástup za paní 

rektorku pror. Doleček 

- avízo konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia dne 20.10., partnerský program, zodp. 

paní rektorka 

- avízo imatrikulací studentů LF Plzeň dne 21.10. od 9,00 hod. zástup za paní rektorku pror. Kuklík 

- avízo zahájení ak. roku 2022/2023 na slavnostním Shromáždění ČKR dne 6.10. od 16,00 hod., moderuje 

pror. Kuklík 

- avízo setkání vedení UK se zaměstnanci RUK dne 30.11. od 14,00 – 16,00 hod. v Modré posluchárně, 

příprava prezentace a scénáře, zodp. OVV 

- avízo konference o pronásledování pro víru „Červená středa“ dne 23.11.2022, od 18,00 hod. křesťansko-

židovská modlitba ve Velké aule, následuje pochod centrem Prahy, Karolinum bude nasvíceno červenou 

barvou, zodp. SBZ, organizační odd. 

- položení věnce u sochy TGM dne 28.10., zástup za paní rektorku pror. Doleček, čas bude upřesněn po 

projednání v rámci ČKR 

- avízo konference CZEDUCON 2022, účast paní rektorky, UK bude mít přednášku na téma European 

degree label a Synergy education and Research, zodp. pror. Krištoufek, OKVA 

- avízo brainstormingu „Strategie internacionalizace“ dne 10.10. od 9,00 hod. v pracovně paní rektorky, 

bude rozeslán přehled nástrojů internacionalizace, zodp. pror. Křížová 

 

 

13. Sdělení členů kolegia 

 

prorektorka Křížová 

- info z jednání s ředitelem CEFRES, dotaz na možnost nabízet slevu na výuku ČJ ve spolupráci 

s ÚJOP/SWC pro akademiky CERFES, zjistit počty, reciprocita k Fr. institutu, bude řešeno na schůzce 

paní rektorky s ředitelem, termín bude domluven 

- avízo schůzky k Erasmus w/o paper dne 4.10. 
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prorektor Doleček 

- info z dnešního jednání se zástupci MŠMT nad výzvou NPO týkající se výstavby Kampusů 

- k sestavování státního rozpočtu pro 2023, info na RKR 

 

Mgr. Zima 

- rozloučil se na pozici kancléře UK, předání agendy proběhne do konce týdne 

- příprava materiálů na RKR dne 3.10. 

 

prorektor Krištoufek 

- info ze setkání proděkanů pro vědu a Ph.D. studia 

- info ze setkání prorektorů pro vědu Asociace výzkumných univerzit 

- k postavení UK v žebříčku THE 

- avízo účasti na zasedání RVVI dne 30.9. 

 

prorektor Vlach 

- k přípravě medailonků KR pro web UK 

- oslovení ak. obce v souvislosti se zahájením ak. roku 2022/2023, bude rozesláno všem s pomocí ÚVT, 

zveřejněno na webu UK v čj a aj mutaci 

- k podcastu UK - Forum Radio  

- k úpravě DG klienta, oslovena širší skupina zástupců OVV a fakult, podklady budou do cca 14 dnů předány 

do rukou pror. Skopala 

 

Mgr. Hurný 

- probíhá příprava materiálu „Koncepce rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků“  

na KR dne 10.10., poté na materiál bude navazovat kulatý stůl dne 1.11.2022 

 

Mgr. Hájek 

- info z dnešní TK Exceles 

- k přípravě konference Evropa 2050, spolupráce s PedF UK a WineArt 

- příprava vánočních dárků pro vybrané hosty, zodp. UK Point, organizační odbor 

 

prorektor Polák 

- k přípravě kontrolní zprávy k Institucionální akreditaci UK, část údajů připravena ze systému SIS, fakulty 

budou osloveny k doplnění údajů, zodp. OKVA 

 

profesor Zahálka 

- představil materiál „Koncepce sportu na UK“, Závěr: KR vzalo materiál se souhlasem na vědomí a ukládá 

zaslat na MŠMT, dále doporučuje rozpracovat materiál se zaměřením na tři oblasti (propagace, dotační 

tituly, NSA a vztah k studentským spolkům) a předložit výhledově na KR 

 

Dr. Vymazalová 

- k přípravě akce Back To School - EU learning session, bude info na RKR dne 3.10. 

 

Dr. Fontana 

- informace ze setkání zástupců projektových útvarů fakult a OPP  

- avízo kulatého stolu k HR Award dne 28.11. od 10,00 – 12,00 hod. 

- komunikace se zástupci ÚVT a pror. Skopalem k realizaci požadavků vyplývajících na IT systémy 

z akčního plánu HR Award – na KR bude předložen materiál – předpoklad do konce října 2022 

- informace k vývoji ve věci možného vstupu do i&i Biotech fund – v návaznosti na setkání JM Rektorky 

se zástupci fondu v létě bude realizováno širší setkání zástupců KR se zástupci fondu v druhé polovině 

října 
 

prorektor Skopal 

- info ze zasedání prg.ai 
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- avízo zasedání CePIT dne 4.10. 

- příprava web. aplikace na akci „snídaně s paní rektorkou“ 
 
 
 

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

 

 Příští kolegium rektorky se uskuteční v pondělí 3. října 2022 od 14,00 hod.  Malé aule Karolina 


