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Zápis č. 3 

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci dne 2. června 2015 

 

Přítomni:  

- dle prezenční listiny (v zastoupení prod. Molnár, prod. Dvořák a  prod. Hanuš). 

 

Program: 

1. Shrnutí diskuse ke koeficientu K 

2. Prezentace strategie rozvoje Akademik sport centra 

3. Strategie předkládání projektů v rámci OP VVV 

4. Sociální fond 

5. Různé 

 

Na úvod jednání nejprve rektor předal Pamětní medaili UP prof. dr. Robertu Bauerovi 

z Valdosta State University, jako ocenění jeho dlouholeté a přínosné spolupráce s UP, 

zejména její Pedagogickou fakultou. 

Ještě před zahájením programu informoval rektor přítomné o incidentu zahraničního studenta 

LF UP na olomouckém Horním náměstí v pátek 29. 5. 2015, který nyní řešení PČR jako 

přestupek. V této souvislosti apeloval na děkany, aby se se zahraničními studenty na fakultách 

sešli a vysvětlili jim nutnost řádně reprezentovat UP na veřejnosti. 

Rektor, zejména ve vztahu k LF, požádal o větší integraci zahraničních studentů do života UP 

i města – například zorganizováním charitativní akce pro pacienty FN. 

Dále nadnesl otázku rozdělení zahraničních studentů na více kolejí a kulturních úvodů pro 

studenty prvních ročníků. 

Ing. Jurásek uvedl, že vzhledem k odlišnému životnímu stylu a menšímu studijnímu vytížení, 

dochází častěji k rušení nočního klidu, a to vadí českým studentům. 

Studentský senátor Kaštil informoval, že za studentskou kurii se na facebooku za incident 

omluvili a nabízí případnou spolupráci děkanům fakult.  

Rektor to velice uvítal. 

Děkan Kolář uvedl, že rektorovi zašle vyjádření vedení LF a omluvu studenta. Dále se bude 

čekat na vyjádření PČR. 

Závěr: 

Rektor požádal děkany fakult o schůzku se zahraničními studenty ve věci vysvětlení nutnosti 

řádně reprezentovat UP na veřejnosti. Dále prosí také o větší zapojení těchto studentů do 

života UP i města, aby nadále nedocházelo k vytváření špatného mediálního obrazu UP. 

 

1. Shrnutí diskuse ke koeficientu K 

Rektor připomněl, že v posledních letech se koeficient K na UP vypočítává podle vzorce, 

který doporučuje MŠMT a na UP došlo již před několika lety ke shodě a ustálenému systému 

výpočtu. Při letošním schvalování rozpočtu AS UP předložil prof. Opatrný alternativní 

metodu ke zvážení, týkající se jiného dělení koeficientu K. 

Rektor tuto otázku opětovně diskutoval s prorektory, kvestorem a děkany. Děkani si na 

květnové poradě vzali čas na projednání na fakultách. 

Prod. Dvořák, v zastoupení za děkana Fréborta, zopakoval žádost, aby byla stávající metodika 

popsána na papíře. 

Rektor sdělil, že je uvedena v zápisech cca 2 roky starých. Popis bude připojen k zápisu. 

Děkan Kolář souhlasí s PřF, jde jen o to, aby byla stávající metodika popsaná, jinak ji LF 

respektuje. 

Rektor požádal o hlasování, zda fakulty souhlasí se zachováním stávající metodiky dělení 

koeficientu K. 
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Hlasování:  přítomni: rektor, 7 děkanů (či jejich zástupců), nepřítomen děkan Tavel, 

  pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (prod. Hanuš). 

Závěr: 

Přítomní děkani či jejich zástupci schválili zachování stávající metodiky dělení koeficientu K. 

 

Při této příležitosti rektor dále připomněl otázku limitního počtu studentů. 

Pror. Zouhar sdělil, že před 3 týdny zaslal informace, reakci obdržel pouze od 2 fakult (LF a 

FZV). Stále však nejsme na konci připomínkového řízení, vzhledem k tomu, že letos došlo 

cca k měsíčnímu posunu ze strany MŠMT. Dále uvedl, že způsob dělení je pořád totožný (k 

jediné odchylce dochází u LF, uvedeno v zaslané tabulce), nejde o metodiku, ale princip 

zafixování z r. 2013, na kterém se dříve po několikaletém debatování fakulty dohodly a který 

se jevil jako nejlepší. 

Dále si pror. Zouhar s děkanem Serafínem vyjasnili otázku započtení a přijetí 

neaprobovaných učitelů. 

Závěr: 

Rektor konstatoval, že k limitu počtu studentů nejsou žádné dotazy a všichni jsou s touto 

otázkou a způsobem dělení, který vychází z roku 2013, srozuměni. 

 

2. Prezentace strategie rozvoje Akademik sport centra 

Rektor předal slovo dr. Vaculíkovi, který se ve své prezentaci zaměřil mimo jiné zejména na 

podmínky pro sport na UP a jejich zlepšení. Elektronická podoba prezentace bude zaslána 

spolu se zápisem. 

 

Přišel děkan Tavel a pror. Kučera. 

 

Následně se diskutovalo o těchto otázkách: 

- rekonstrukce asfaltového hřiště (možný příspěvek z RUP a fotbalového svazu), 

- rekonstrukce kryté lukostřelby, 

- rekonstrukce venkovních volejbalových hřišť na tenisová, 

- rektorské volno na Sportovní den a možnost druhého Sportovního dne UP na začátku ZS, 

- spolupráce ASC s FTK a SKM, 

- zvýšení poplatků pro Sportovní klub za pronájem Sportovní haly UP. 

 

Závěrem rektor poděkoval dr. Vaculíkovi za prezentaci a přislíbil mu finanční participaci 

z RUP na rekonstrukci asfaltového hřiště. Dále byla předběžně navrhnuta středa 28. 10. (státní 

svátek), jako druhý možný termín Sportovní dne UP. 

 

3. Strategie předkládání projektů v rámci OP VVV 

Rektor uvedl, že OP VVV byl schválen. Na UP byla vytvořena Koordinační rada (zástupci 

fakult a PS UP), která bude mít na starosti předkládání a koordinaci projektů, aby byly 

kompatibilní s cíli UP, nekonkurovaly si navzájem a byla jejich jasná evidence. Dále 

zdůraznil, že nepodepíše žádný návrh projektu, který nebude projednán Koordinační radou a 

neprojde formální kontrolou PS UP. Certifikáty k potvrzování v rámci OP VVV budou na UP 

mít pouze rektor, pror. Ulrichová a pror. Mašláň. 

Dále následovala diskuse zejména ve vztahu k podobně zaměřeným projektům a garance 

odborné náplně projektů.  

Odborná náplň je čistě věcí fakult, do Koordinační rady nebude postoupen projekt bez 

souhlasu vedení fakulty a v případě podobných projektů bude nutnost domluvy řešitelů na 

společném projektu. Dva projekty stejného zaměření nebude možné podávat. 
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Dále rektor připomněl dopis zastupujícího náměstka Rinna, že MŠMT nepodpoří žádný 

projekt, který nebude v souladu se Strategickým plánem či IPn KREDO. 

Mgr. Pokorná sdělila, že PS UP průběžně podává informace z této oblasti, avšak stále se čeká 

na schválení příručky pro příjemce, na jehož základě poté PS UP uspořádá obecný seminář a 

poté další semináře ke konkrétním výzvám. 

Pror. Mašláň uvedl, že vše bude elektronicky, s právy na různých úrovních, avšak to stále 

nemáme k dispozici a ani další podrobnější informace, proto není možné v tuto chvíli sestavit 

podrobný harmonogram předávání projektů. 

Pror. Mašláň informoval ve vztahu k OP VVV o dalších důležitých bodech: 

- Olomoucká aglomerace ITI – přes ITI do osy 1 specif. cíl 2 (spolupráce s aplikační 

sférou) jsou základním monitorovacím ukazatelem mezinárodní přihlášky patentů, 

- screening investic u projektů – z MŠMT přišel požadavek na velmi přesné 

specifikace investic v hodnotě nad 1 mil. (i soubory přístrojů). Zašle členům Kolegia 

soubor pro vyplnění a zaslání zpět k jeho rukám nejpozději do 12. 6. 2015. 

- OP PIK (MPO) – vyhlášeno již několik výzev, dominantně pro malé a střední 

podniky. V některých programech je možnost spolupráce s akademickou sférou.     

Ing. Herinek nabídl pomoc VTP. 

 

Odešel děkan Serafín a děkanka Hrušáková. 

 

4. Sociální fond 

Pror. Kučera jednal s odborovými organizacemi fakult (vyjma LF, kde nebylo možné se na 

schůzce domluvit vzhledem k nejasnostem s kontaktní osobou) a ty souhlasí s nutností 

sjednocení Sociálního fondu UP. Během prázdninových měsíců by tedy měla být 

vypracována směrnice jednotného sociálního fondu a v průběhu podzimu dojde na další 

vyjednávání s odbory. Účinnost směrnice by měla být snad od ledna 2016. 

Děkan Kolář uvedl, že na LF je kontaktní osobou dr. Studený. Pror. Kučera jej kontaktuje. 

 

5. Různé 

 

Představení nového webu UP 

Prezentace, která bude zaslána spolu se zápisem, se ujal Mgr. Palaščák spolu s Mgr. 

Agnewem. Zaměřili se v ní zejména na nutnost a důvody tvorby nového webu, příklady 

nového grafického pojetí a struktury. Dále zdůraznili potřebu spolupráce fakult a všech 

ostatních organizačních jednotek. 

Pror. Bilík osloví ještě v červnu fakulty a ostatní jednotky s žádostí o nahlášení klíčového 

pracovníka do pracovní skupiny pro tvorbu nového webu UP. 

 

Odešel proděkan Hanuš. 

 

V následné diskusi je jednalo převážně o: 

- časovém harmonogramu, 

- personálním zajištění a formách spolupráce, 

- cílové skupině „firmy“, 

- poskytnutí prezentace na katedry, 

- finanční participace fakult, 

- nutnosti rychlé přípravy nového webu vzhledem k rychlosti zastarávání, 

- webech studentských spolků a mikrowebů. 
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Prezentace MOOC 

Rektor požádal Johna Gealfowa z PF, aby na kolegiu představil novou edukační formu 

MOOC (Massive open online course). Byl by rád, kdyby ji UP využívala, jako další 

vzdělávací nástroj. 

John Gealfow se ujal prezentace a stručně představil MOOC jako novou vzdělávací 

platformu, první funkční ČR. 

Následovala diskuse, týkající se: 

- nutnosti rozvoje této formy vzdělávání, 

- větší propagace MOOCu (zajistí pror. Bilík) a tím i propagace UP, 

- platformy Mefanet na LF, 

- vysvětlení zaměření na jiné cílové skupiny, 

- využití pro výročí UP v příštím roce, 

- nahrávaní přednášek, 

- financí, udržitelnosti projektu a přístrojového vybavení, 

- vydávaného certifikátu, 

- prezentace na fakultách, Koordinační radě pro distanční vzdělávání a Pedagogické komisi. 

Prezentace bude přiložena k zápisu. 

 

Odešel děkan Kolář a pror. Mašláň. 

 

Rektor 

Připomněl a pozval přítomné na zahájení výstavy „ODSUN-VYHNÁNÍ-TRANSFER“, které 

se uskuteční ve Státním okresním archivu Olomouc 9. 6. 2015 v 11,30 hodin. Pozvánky již 

byly konferenčním servisem rozeslány. 

Požádal děkany či proděkany fakult o účast v Průvodu ke cti sv. Pavlíny, který pořádá město a 

který se uskuteční v pátek 5. 6. 2015 od 21 hodin (účast v taláru). 

Pror. Zouhar se dopředu omluvil. 

 

Pror. Ulrichová 

Také připomněla pozvání na posterové odpoledne v rámci projektu POST-UP dne 9. 6. od 15 

hodin v Konviktu. 

Informovala o zaslání žádosti na proděkany pro VaV, týkající se doplnění dat pro excelentní 

výstupy a zpětnou vazbu do konce června (stejně tak i pro smluvní výzkum). 

 

Pror. Bilík 

UPoint – dobrá praxe s PřF a FF při masivním odebírání propagačních dárků či materiálů. 

Informoval také o nápadu FF, dávat studentům s červeným diplomem slevové poukázky do 

UPointu. 

Následovala krátká diskuse o rozšíření sortimentu (kravata, šátek, funkční tričko…). 

 

 

Rektor poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání kolegia v 12,00 hodin.  

 

 

 

 

       Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

              rektor   

 

Zapsala: Jana Hořáková (tel.: 585631011, e-mail: jana.horakova@upol.cz) 

mailto:jana.horakova@upol.cz

