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Zápis č. 24 

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci  

dne 29. 1. 2014 

 

 

Přítomni:  

- dle prezenční listiny (v zastoupení prod. Hanuš a prod. Galuszka) + prof. Miller 

- Mgr. Koudelková a Mgr. Palaščák (zástupci řešitelů na obhajoby projektů) 

 

 

Program: 

1. Obhajoba CRP v roce 2013 a IRP UP v Olomouci pro rok 2013 

2. Diskuse k RIS3 

3. Různé 

 

 

 Jednání Kolegia zahájil a řídil prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity 

Palackého v Olomouci. Na úvod sdělil, že hlavním bodem dnešního jednání jsou obhajoby 

projektů, požádal však nejprve o souhlas se sdělením aktuálních informací o financování 

z MŠMT do bodu 3 – Různé. 

Změna programu schválena.  

  

 

3. Různé – sdělení rektora 

 

Financování z MŠMT 

Rektor přítomné seznámil s aktuálními informacemi o financování z MŠMT: 

- na vzdělávací činnost (A+K) cca 996 mil. Kč (o 4 mil. Kč více), 

- na RVO cca 392 mil. Kč (o 54 mil. Kč více), 

- na specifický výzkum cca 87 mil. Kč (stejně jako minulý rok). 

 

Dále informoval o včerejší služební cestě na MŠMT, kde se spolu s pror. Horákovou zúčastnil 

jednání s paní ředitelkou Gondkovou, týkající se vypořádání připomínek k Institucionálnímu 

plánu UP v Olomouci na rok 2014 a k Aktualizaci dlouhodobého záměru UP v Olomouci na 

rok 2014. MŠMT nemělo žádné připomínky. 

 

 

1. Obhajoba CRP v roce 2013 a  IRP UP v Olomouci pro rok 2013 

 

Rektor předal slovo pror. Horákové. Ta zahájila obhajobu projektů a požádala přítomné 

řešitele či jejich zástupce o stručná vystoupení a prezentace.  

Následovaly obhajoby 6 projektů v rámci IRP a 2 CRP formou prezentace zaměřené 

především na průběh řešení, výstupy a splnění cílů včetně využití přidělených finančních 

prostředků. 

 

a) Projekty v rámci IRP UP v Olomouci pro rok 2013 

 

1. Mezinárodní vztahy, internacionalizace 

Projekt představil a prezentaci vedl hlavní řešitel pror. Daniel. 
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Diskuse:  

- rektor pro zajímavost uvedl, že v rámci kontroly údajů o počtu zahraničních pracovníků je 

na UP 180 cizinců (mimo Slováků), což je více jak 10%. 

- prof. Miller vznesl dotaz, zda by z tohoto projektu šel kofinancovat jiný projekt.  

 - pror. Horáková uvedla, že je to možné. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

2. 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci – posílení historické kontinuity univerzity 

v Olomouci 

Projekt představil a prezentaci vedl hlavní řešitel pror. Daniel. 

Diskuse: bez dotazů či připomínek. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

3. Rozvoj infrastruktury UP 

Projekt se skládá z 3 částí: - rozvoj infrastruktury (řešitel Ing. Kopřiva), 

           - přístrojové vybavení (řešitel prof. Voženílek), 

           - spolufinancování VaVpI (řešitel prof. Ulrichová). 

Projekt za všechny části představil a prezentaci vedl pror. Voženílek. 

Diskuse: bez dotazů či připomínek. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

4. Databáze 

Projekt představil a prezentaci vedl hlavní řešitel pror. Voženílek. 

Diskuse:  

- prof. Miller upozornil na probíhající diskusi zřídit celorepublikovou agenturu, zabývající se 

nákupem databází, zřejmě pod Technickou knihovnou v Praze. 

- pror. Ulrichová připomněla, že řada databází na UP byla pořízena i z projektu POST-UP. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

5. Excelence vzdělávání 

Projekt představil a prezentaci vedl hlavní řešitel pror. Zouhar. 

Diskuse: bez dotazů či připomínek. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

6. Propagace UP 

Projekt za omluveného hlavního řešitele dr. Malacku představil a prezentoval Mgr. Palaščák. 

Diskuse – dotazy: 

- Ing. Pirklová požádala o propagaci SKM. 

- pror. Ulrichová nadnesla otázku zacílení propagace nejen na uchazeče o studium, ale také na 

doktorandy a post-doc pracovníky. 

- děkan Lach se připojil se snahou zacílit se na rodiče či turisty. 

- děkanka Ludíková plně podpořila názor pror. Ulrichové, je nutné zacílit se i na 

doktorandy a propagovat internacionalizaci. 

- prof. Miller uvedl, že otázka internacionalizace bude jedním z bodů na první poradě 

s děkany, která se bude konat 11. 2. 2014. Propagace UP by měla být zaměřena na UP 

jako celek, neměly by se vyčleňovat jen jednotky. 

- děkan Kolář také podpořil pror. Ulrichovou a nabídl k dispozici know-how LF 

v otázce internacionalizace. 

- prof. Miller se dotázal, vzhledem k plánované zahraniční cestě do Číny, zda bude čínská 

verze brožury o UP k dispozici již v březnu. 
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 - Mgr. Palaščák uvedl, že jistě to potvrdit nemůže. 

- dr. Hladký při této příležitosti sdělil, že vložený dotisk v čínštině do knihy 

Libora Sváčka OLOMOUC s přebalem UP v Olomouci v březnu k dispozici bude. 

- Ing. Herinek s Mgr. Pokornou se dotázali na přístup k jednotnému vizuálnímu stylu UP. 

- Mgr. Palaščák uvedl, že jednou z nejpalčivějších otázek jsou teď i webové stránky UP. 

- dr. Dziková informovala o akci nejmenované tiskárny, která v rámci zahájení provozu 

nového digitálního barevného stroje dne 27. 2. nabízí zdarma tisk propagačních letáků. Prosí 

o případné náměty do 10. 2. 2014. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

 

b) Centralizované rozvojové projekty v roce 2013 

 

1. Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit 

Projekt představil a prezentoval hlavní řešitel prof. Mašláň. 

Diskuse: bez dotazů či připomínek. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

2. Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a 

mzdových agend a rozvoj těchto informačních systémů 

Za hlavního řešitele dr. Zedníka projekt představila a prezentaci vedla Mgr. Koudelková. 

Diskuse: bez dotazů či připomínek. 

Závěr: projekt obhájen. 

 

Oba tyto CRP, jak informovala pror. Horáková, byly kontrolovány MŠMT a nebylo shledáno 

žádné pochybení. 

Na žádost děkanky Vlkové budou k zápisu připojeny prezentace projektů v rámci IRP UP 

v Olomouci pro rok 2013. 

 

Závěr: 

Cíle IRP UP v Olomouci pro rok 2013 i CRP v roce 2013 byly splněny a přidělené dotace 

byly čerpány v souladu s vyhlášením a s obsahem jednotlivých projektů. 

 

 

3. Různé 

 

Pror. Ulrichová 

- Rozdělení prostředků RVO na fakulty: 

Pror. Ulrichová, na základě podkladů z MŠMT, vypracovala a rozdala přítomným děkanům 

(či jejich zástupcům) tabulku s výpočtem RVO na rok 2014 pro jednotlivé součásti UP. 

Tabulka (i podkladové materiály, ze kterých se čerpalo) bude zaslána spolu se zápisem. 

Vzhledem k tomu, že MŠMT musí být o tuto dotaci požádáno do 4. 2. 2013, a ta musí být 

rozdělena na investiční a neinvestiční prostředky, je nutné, aby všechny fakulty mailem 

obratem sdělily, zda nějaké investice a v jaké výši budou v rámci RVO požadovat. 

- Členství v komisích: 

V únoru 2014 má být vyhodnocena Studentská grantová soutěž a je třeba, aby fakulty buď 

potvrdily svého zástupce v komisi či oznámily změnu. Požádala o totéž i u Ediční komise a u 

dalších komisí, které má na starosti její oddělení.  

K této prosbě se za své oddělení a komise, které pod něj patří, přidal i pror. Zouhar. 
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Závěr:  

Vzhledem k tomu, že všechny univerzitní komise jsou rektorem jmenovány po dobu jeho 

funkčního období, současné tedy do 31. 1. 2014, je nutné, aby fakulty buď potvrdily své 

zástupce v komisích či oznámily změnu, nejpozději do 7. 2. 2014. 

 

 

2. Diskuse k RIS3 

 

Rektor uvedl, že text Národní strategie RIS3 přišel cestou ČKR (bude zaslán spolu se 

zápisem). V rámci Olomouckého kraje je na zítra, tj. 30. 1. 2014, naplánován seminář. 

Ing. Herinek informoval, že od poslední diskuse na toto téma, která se konala na poradě 

s děkany 7. 1. 2014, se nic nového v rámci strategie Olomouckého kraje neudálo. V rámci OK 

je plánováno další setkání na 11. 2. 2014, kterého by se měla zúčastnit pror. Ulrichová a 

zástupci výzkumných center. 

Rektor dále informoval, že Olomoucký, Přerovský a Prostějovský region by měl být zařazen 

do priority ITI. 

 

3. Různé 

 

Ing. Pirklová 

- dotázala se, zda se rozeslaná informace od pror. Ulrichové ke státním stipendiím Litvy pro 

ČR, nějak dotýká SKM (rezervace lůžek na kolejích,…) 

 - pror. Ulrichová odpověděla, že nikoliv. 

- dále se dotázala děkana Koláře, zda mají očekávat nárůst požadavků na ubytování od LF. 

 - děkan Kolář žádný nárůst nepředpokládá. 

 

 

 

Rektor poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání kolegia v 14,45 hod. 

 

 

 

 

 

 

       Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  

         rektor   

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Hořáková 

   tel.: 585631011 

   e-mail: jana.horakova@upol.cz 

 

mailto:jana.horakova@upol.cz

