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Zápis č. 4 

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci dne 1. prosince 2015 

 

Přítomni:  

- dle prezenční listiny (v zastoupení prod. Regec). 

 

Program: 

1. Systém hodnocení zaměstnanců (prezentace doc. Talašové) 

2. Nadační fond UP (Mgr. Palaščáková) 

3. Koncepce rozvoje SKM (ředitel SKM) 

4. Stipendium J. L. Fischera (pror. Zouhar) 

5. Školení úředníků státní správy ze strany UP (rektor) 

6. Otázka předmětů kategorie C (pror. Zouhar) 

7. Různé 

 

 

Jednání zahájil a řídil prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

 

1. Systém hodnocení zaměstnanců 

Rektor na úvod připomněl, že vzhledem k novele VŠ zákona budou třeba reformy uvnitř 

univerzit. Ve vztahu k institucionální akreditaci budou nutné restrukturalizační procesy, mezi 

které patří také zdokonalení systému hodnocení zaměstnanců a jeho sjednocení. Proto požádal 

doc. Talašovou o prezentaci.  

Doc. Talašová představila své spolupracovníky dr. Holečka a dr. Stoklasu. poté obsáhle 

prezentovala Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP), který je 

již v současnosti používán na PřF, ale také na jiných VŠ. Poté předala slovo dr. Holečkovi, 

který se ujal prezentace praktické ukázky systému. 

Elektronická podoba prezentace byla zaslána dopředu spolu se zápisem. 

 

Následně se diskutovalo zejména o těchto otázkách: 

- napojení na OBD, 

- specifika LF a FZV ve spojení s FN Olomouc, 

- časová náročnost, 

- provozní náklady, 

- důvěryhodnost systému, 

- hodnocení „kvalita versus kvantita“, 

- možnost aplikace i na neakademické pracovníky, 

- prezentace na fakultách a domluvy přizpůsobení modelu jednotlivým fakultám. 

Zavedení systému podpořil nejen rektor, ale také děkan Frébort a děkan Lach. 

 

Závěr: 

Doc. Talašová si se svým týmem domluví možnost prezentace a jednání o případných 

specifikách s vedením jednotlivých fakult. 

Další jednání a diskuse na celouniverzitní úrovni bude pokračovat v prvních měsících nového 

roku. 

 

2. Nadační fond UP 

Rektor předal slovo, kterého se ujala Mgr. Palaščáková. Všem přítomným nastínila a popsala 

základní myšlenky, poslání a fungování Nadačního fondu UP, který oficiálně vznikl 23. 6. 
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2015. Připravené byly bannery s prezentací NF a na závěr představen i spot, který je 

k dispozici (spolu s ostatními informacemi) také na webu www.fond.upol.cz. 

Elektronická podoba prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

Následovala krátká diskuse především o smysluplné výši příspěvku do NF, zveřejnění 

projektů a výstupů z nich, mimo jiné i formou konference. Do diskuse se zapojil děkan 

Vomáčka, p. Kaštil a děkan Kolář. 

Pror. Bilík a rektor za dosavadní práci Mgr. Palaščákové poděkovali. 

 

3. Koncepce rozvoje SKM 

Na úvod tohoto bodu jmenoval rektor Ing. Suchánka, ředitele SKM, členem kolegia a předal 

mu dekret. 

Poté se Ing. Suchánek ujal slova a prezentoval základní vize rozvoje SKM v nejbližším 

období. Zaměřil se zejména na nedostatky, prostor pro zlepšování, plány a aktivity do 

budoucna. 

Elektronická podoba prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

Přišel pror. Kučera. 

 

Následně se stručně debatovalo o možnosti rozvážet jídla pro firmy, cateringových službách 

či případné prezentace SKM pro tzv. univerzitní wikipedii, jejíž platformu připravují na CVT. 

Pror. Ulrichová vyjádřila velkou spokojenost se službami SKM, které využívají ve vztahu 

k VR UP či různým konferencím. 

Rektor také apeloval a podporuje, aby se na cateringové služby, jakmile bude menza 

kompletně připravena, více využívala SKM. 

 

5. Školení úředníků státní správy ze strany UP 

Rektor informoval o setkání se státním tajemníkem dr. Postráneckým, se kterým jednal 20. 

11. 2015 na Ministerstvu vnitra ve věci možného školení úředníků státní správy ze strany UP. 

Důležitou informací je také to, že kurzy nemusí být akreditované. Otevírá se tím tedy prostor 

pro ODV ke školení úředníků vybraných ministerstev, ale zejména státních úřadů se sídlem 

v Olomouckém kraji a okolí. 

Vyzval pror. Zouhara, aby se spolu s dr. Pospíšilem zamysleli nad oslovením ředitelů těchto 

státních úřadů s nabídkou a dotazem, o jaké kurzy by měli zájem. 

Pror. Zouhar to projedná na Koordinační radě pro CŽV se zástupci fakult. Předpokládá, že do 

vánočních svátků by mohla být nabídka připravena a poté s připojeným průvodním dopisem 

na příslušné úřady rozeslána. 

Rektor by uvítal, kdyby vedle písemné formy paralelně probíhala i osobní jednání. 

 

Následovala krátká přestávka. 

 

Odešel děkan Tavel a Mgr. Pokorná. 

 

4. Stipendium J. L. Fischera 

Rektor uvedl, že představy LF, PřF a PdF byly zpracovány a zaslány. Chybí však CMTF, FF, 

FTK a PF (FZV se tato směrnice týkat nebude).  

Naléhavě požádal děkany o dodání k rukám pror. Zouhara nejpozději do pátku 4. 12. 2015, 

zejména také kvůli jednání s ČS a včasné inzerci. 

Poslední verze rektorské směrnice byla děkanům zaslána, je tedy možné ji pro přípravu té 

fakultní použít. 

http://www.fond.upol.cz/


 - 3 - 

Pror. Zouhar doplnil, že každá fakulta může mít své mechanismy. K určitému doporučení se 

došlo již na poslední poradě s děkany – vzor z PřF.  

Směrnice rektora bude dána ke zveřejnění v nejbližších dnech. 

 

6. Otázka předmětů kategorie C 

Rektor připomněl velkou diskusi na výjezdním zasedání. Bylo by dobré rozpohybovat 

mezifakultní výuku. 

Pror. Zouhar zaslal podkladový materiál před zasedáním Kolegia. Stručně jej popsal, zejména 

otázku výpočtů.  

Navrhuje 10 kreditů jako limit využívání celouniverzitní nabídky. Dále, aby se určená částka 

při vyúčtování mezi fakultami přepočítala přes průměr KEN, převod finančních prostředků 

proběhne po ukončení akademického roku. 

Tyto úvahy jsou podnětem pro další diskusi. 

Rektor také předpokládá, že se s materiálem i návrhem budou muset fakulty nejprve podrobně 

seznámit. 

Děkan Lach zdůraznil, že bez rozumné refundace pro všechny strany nebudou předměty 

kategorie C fungovat. Navrhuje tuto otázku jako jeden z hlavních bodů lednové porady. 

Prod. Regec nadnesl otázku „studentohodin“. 

Jako zástupce studentů uvedl p. Kaštil, že téma předmětů kategorie C je pro studenty velmi 

důležité a doufá, že vše dopadne zdárně pro všechny strany. 

 

Závěr: 

Fakulty se v otázce předmětů kategorie C podrobně seznámí se zaslanými materiály pror. 

Zouhara. V lednu 2016 se k tomuto tématu vrátíme. 

 

7. Různé 

 

Rektor 

- na základě podkladů od pror. Ulrichové seznámil přítomné s výsledky přijatých projektů 

GAČR. Úspěch FTK, CMTF i PF. Největší propad zaznamenala LF. Velký problém nastal u 

PdF, kdy z 18 podaných nezískala žádný.  

Děkan Kolář vidí důvod převážně v obrovské konkurenci ze strany AV ČR.  

Prod. Regec bude tlumočit závažnost situace na fakultě 

 

Odešel děkan Kolář a děkan Lach. 

 

- informoval o jednání Rady VTP, kde byl nadnesen problém platby bankovní kartou 

v reálném čase.  

K této otázce se na jednání sejde Ing. Herinek s dr. Skoupilem a dr. Dzikovou. 

 

Ing. Herinek 

- vystoupil krátce ve věci průzkumu plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého, který již 

v r. 2013 na fakultách proběhl. Dal odpověď na ekonomickou aktivitu studentů v průběhu 

studia, jejich očekávání po ukončení studia a jejich postoj k podnikání. Nyní by průzkum rádi 

zopakovali ve spolupráci s Profesně poradenským centrem (Mgr. Janečková Moťková). 

Garanci nad průzkumem ponese dr. Dolejš z Katedry sociologie FF UP. Odkaz na průzkum 

z r. 2013: http://vtpup.cz/cs/download/vtp-up-pruzkum-planu-a-zajmu-studentu-up-2013.pdf. 

Požádal děkany, aby umožnili provést průzkum na svých fakultách a nabídl jim zpracování 

výsledků za jednotlivé fakulty, pokud budou mít zájem. 

Děkan Frébort zdůraznil, že je čistě na vyučujících, zda průzkum ve výuce dovolí. 

http://vtpup.cz/cs/download/vtp-up-pruzkum-planu-a-zajmu-studentu-up-2013.pdf
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Dr. Vaculík 

- ASC zvýšil sportovní aktivity pro zaměstnance (podporuje i absolventy). Z dotazníků se 

dozvěděli, o co mají zaměstnanci zájem, na jaké typy sportů a časy se mají zaměřit.  

Požádal o pomoc a propagaci možnosti čerpání Sociálního fondu na sportovní aktivity 

v rámci ASC a vytvoření nových pravidel užívání. 

Pror. Kučera uvedl, že na FF je možnost čerpat Relax pass. 

 

Odešel děkan Svozil. 

 

Dr. Dziková 

- informovala, že VUP může umísťovat publikace na Google books a Google play. Zavedlo 

také vlastní facebook. 

Rektor požádal, aby se ve věci facebooku obrátili na pror. Bilíka a propojili ho s oficiálním 

facebookem UP. 

 

Pror. Zouhar 

- novela VŠ zákona – různé varianty k 1. lednu 2016. 

- harmonogram akad. roku – příští týden bude bodem na Pedagogické komisi, poté projednání 

na poradě v lednu. 

- počty studentů k 31. 10. 2015 - rozdělení financovaných studentů jako podklad pro rozpočet 

ukazatele A po fakultách bude informací na poradě v lednu. 

 

Kaštil 

- přimlouval se za udělení fakultního stipendia 15 studentům, kteří reprezentovali UP v USA 

jako členové Atenea a hradili si část nákladů ze svých peněz. 

Týká se to 6 studentů z PdF, 4 z FF, 2 z PřF, 2 z FZV a 1 FTK. 

 

Pror. Kučera 

- opětovně apeloval o zaslání pouze 3 jmen osob za fakultu pro komunikaci s Právním 

oddělením UP. Je to zejména z důvodů zjednodušení a přehlednosti komunikace pro obě 

strany. 

Děkanka Hrušáková na místě uvedla, že za jejich fakultu to bude děkanka, tajemník a 

statutární zástupce děkanky. 

 

 

Rektor poděkoval všem přítomným za účast a dopředu popřál krásné prožití adventu a 

vánočních svátků. 

Jednání kolegia ukončil v 12,30 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

