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Zápis č. 5 

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci dne 3. května 2016 

 

Přítomni:  

- dle prezenční listiny. 

 

Program: 

1. Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti UP 

2. Harmonogram úprav vnitřních předpisů UP ve studijní oblasti 

3. Prezentace VTP: UPrint 3D – největší 3D tiskové centrum na Moravě 

4. Možnosti využití objektu bývalé vývařovny a haly ENVELOPA 

5. Pozice „Visiting Professor“ 

6. Průzkum využívání elektronické evaluace výuky studenty UP 

7. Různé 

 

Jednání bylo zahájeno v 9 hodin. Na úvod jmenoval rektor děkanku Papouškovou členkou 

kolegia a předal jí dekret. 

 

1. Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti UP 

Podkladový materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. 

 

Rektor na začátek upozornil, že jde o doporučení a materiál spíše metodického charakteru a 

poté stručně okomentoval hlavní body: 

- „létající profesoři“ – jde o zvážení působení zejména na soukromých VŠ, 

- inbreeding – motivační opatření, 

- konkurzy – mezinárodní (kde je to možné a proveditelné), 

- emeritní profesury – v průběhu září bude předložen komplexní materiál. 

 

Následně se diskutovalo zejména o těchto otázkách: 

- medializace mezinárodních konkurzů, 

- specifika LF (opak - nutnost češtiny), 

- omezení působení našich akademiků nejen na soukromých ale i jiných VVŠ,  

- nutnost potřeby pracovníků z jiných VVŠ naopak u nás (příklad PF), 

- pracovníci ze Slovenska a dodržování uzavřených memorand na nejvyšší úrovni (například s 

Prešovskou univerzitou), 

- pozitivní bonifikace VR v případě hab. a prof. řízení a přidání do seznamu požadavků (nešlo 

by o podmínku, ale pouze o pozitivní zvýhodnění), 

- možnost vzájemné dohody v případě inbreedingu s UK a MU, 

- řešení inbreedingu otevřenými mezinárodními konkurzy, 

- akreditace v cizích jazycích – potřebujeme absolventy zahraničních škol. 

 

Rektor ukončil diskusi s tím, že materiál je pouze doporučující, záleží na potřebách 

jednotlivých fakult či pracovišť. Za stěžejní považuje zejména otázku „létajících profesorů“ a 

inbreedingu. Projedná otázku společného postupu s MU a UK. 

 

Závěr: 

Po domluvě s prorektorkou Ulrichovou bude zváženo předložení materiálu k diskusi do bodu 

Různé na zasedání VR UP. 
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2. Harmonogram úprav vnitřních předpisů UP ve studijní oblasti 

Podkladový materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. 

 

Rektor připomněl, že novela vysokoškolského zákona si vyžádá celou řadu změn, hlavní 

změny ve studijní oblasti a jejich časový harmonogram obsahuje předložený dokument. Jde o 

dost ambiciózní plán náročný na čas. 

Pror. Kučera se připojil s připomenutím novely Statutu UP a požádal přítomné o jakékoliv 

podněty k jeho změně do konce června (zaslat na Právní oddělení UP). 

Pror. Zouhar k harmonogramu doplnil několik informací: 

- bod 1 - minulý týden na zasedání AS UP byl projednán věcný záměr, ke kterému se AS UP 

vrátí ještě 8. 6. Po všech nutných procedurách by mělo dojít k jeho schválení v březnu 2017 

s účinností od 1. 9. 2017. Novela SZŘ nebude zdvojovat novelu VŠ zákona, bude rozvíjet 

pouze body, které novela dává do samosprávy VŠ.  

- bod 8 - další věcný záměr, 

- v lednu 2015 dohoda – Rada pro vnitřní hodnocení dozoruje procesní rovinu, nebude 

suplovat Národní akreditační úřad, 

- bod 2 - v dubnu 2017 ke schválení AS UP, ale pro přijímací řízení na akad. rok 2016/2017 

lze již využít účinnost novely od 1. 9. 2016. 

Pror. Zouhar dále informoval, že v sobotu 30. 4. došly z ČKR k připomínkování důležité 

dokumenty pro studijní oblast (zejména návrh nařízení o oblastech vzdělávání ve vysokém 

školství, vč. jednotné metodiky použité pro každou oblast), vzhledem ke krátkému termínu 

byly okamžitě přeposlány proděkanům s termínem na reakci do 5. 5., apel na důležitost!!!!!!!! 

Na dotaz děkana Svozila, jakou váhu to bude mít pro akreditace jednotlivých oborů, pror. 

Zouhar připomněl, že jde o základní a minimální předpoklad co bude muset obsahovat. Jako 

instituce budeme muset splňovat tyto minimální podmínky. Také upozornil, že novela již 

nezná pojem „obor“, ale pouze „program“. 

V souvislosti s Národním akreditačním úřadem rektor sdělil, že za člena rady je ČKR i RVŠ 

navrhován prof. Lužný z FF. Do Přezkumné komise je ČKR navrhována prof. Hrušáková, 

nepanuje však shoda s RVŠ. 

 

3. Prezentace VTP: UPrint 3D – největší 3D tiskové centrum na Moravě 

Slova se ujal Ing. Herinek, který stručně představil možnosti a základní nabídky 3D tiskového 

centra, které se nachází v prostorách VTP v Holici. 

Kontakty a podrobnější informace jsou k dispozici v brožurce, která byla všem přítomným 

předána, či případně na webových stránkách. 

Následně se rozvinula krátká diskuse o možnosti využití ve stomatologii či traumatologii. 

 

4. Možnosti využití objektu bývalé vývařovny a haly ENVELOPA 

Rektor připomněl, že k této otázce se na poradách stále periodicky vracíme a poté předal 

slovo pror. Mašláňovi. 

Pror. Mašláň v následné prezentaci o potencionální rekonstrukci a využití objektu shrnul 

základní informace o projektu, získání financí z programu PIK pod MPO (výzva na podzim) a 

nutnosti dofinancování ze strany UP. Dále představil vizualizaci, bilanci ploch a nákladů, 

harmonogram, vazbu na Strategický plán a odhad ekonomické návratnosti. Provozní náklady 

by byla kryty z VTP. Je třeba se rozhodnout, zda bude UP v projektu pokračovat. Dosavadní 

studie byly hrazeny VTP, studie proveditelnosti by byla již uznatelný náklad projektu. 

Rektor zdůraznil, že bez rekonstrukce je budova neupotřebitelná a může se stát, že návrh pror. 

Mašláně je jediná možnost, i když ne vzhledem k podmínkám udržitelnosti a kofinancování 

ideální, jak smysluplně opravit budovu v našem vlastnictví. Zopakoval potřebu 

jednoznačného rozhodnutí, v negativním případě bude budova další roky zakonzervována. 
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Děkan Frébort vyslovil obavy o využití 75 mil. Kč z peněz na studenty na podporu podnikání. 

Rektor si uvědomuje, že je to problematické, proto by část prostoru sloužila UP. 

Děkan Lach se obává, aby se využité peníze poté vrátily zpět do zdroje 11.  

Pror. Mašláň návratnost potvrdil a dodal, že 15 let je horní hranice. 

Děkan Lach navrhl zvážit možnost vzít si půjčku od banky na celou sumu, abychom nebyli 

vázáni, co s budovou můžeme dělat. 

Rektor o zadlužování formou půjčky, vzhledem k pravděpodobnému snižování rozpočtu na 

VŠ a nejasnému výhledu, nechce nyní uvažovat. Navíc UP zatíží v následujících letech i 

kofinancování OP VVV. 

Na dotaz děkana Fréborta k formě financování z PIK pror. Mašláň sdělil, že půjde o 

financování ex post. 

Kvestor uvedl, že kofinancování by bylo z rozpočtu – spolufinancování z fakult (podobně 

jako v případě VaVpI projektů). 

Děkan Svozil se dotázal na využití prostor pro výuku 

Pror. Mašláň v tom nevidí problém, využít prostoty lze na vše, tudíž i na výuku, podmínkou je 

pouze vrácení 50% formou de minimis. 

Děkan Kolář se v případě, že by se rekonstrukce financovala pouze z peněz UP, zajímal o 

využitelnost budovy. 

Rektor uvedl, že by ze začátku byla využita PF, PřF a VTP. Pror. Mašláň připomněl také FF 

(centrum archeologického výzkumu). 

Rektor připustil, že jednou z cest by byla rekonstrukce pouze poloviny budovy (zbourání 

plechové haly), ale i demolice něco stojí. 

Děkan Lach navrhl využít budovu k přestěhování celého technického a podpůrného aparátu 

rektorátu.  

Rektor nesouhlasil. Genius loci rektorátu je unikátní a převyšuje většinu ostatních VŠ. Navíc 

by došlo k odtržení vedení UP od administrativy RUP. 

Ředitel Suchánek připomněl, že v případě, že by se budova nerekonstruovala, byly by peníze 

vynaložené na její koupi ztrátou. 

Děkan Lach se k navrženému způsobu (PIK a kofinancování) vyjádřil negativně. 

Děkan Vomáčka by souhlasil jen s poloviční rekonstrukcí. 

Rektor ukončil diskusi s tím, že dává čas děkanům na definitivní rozhodnutí do příští 

červnové porady a požádal je o konzultaci s pror. Mašláněm. 

 

Závěr: 

Konečné rozhodnutí o projektové výzvě bude učiněno na červnové poradě s děkany. 

Elektronická podoba prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

5. Pozice „Visiting Professor“ 

Podkladový materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. 

 

Rektor shrnul 2 základní body materiálu: 

- titul je udělen zahraničnímu pracovníkovi, působícímu na UP nejméně 1 semestr. 

-základní návrh procedury: rozhoduje VR fakulty a děkan předkládá k podpisu rektorovi. 

 

Děkan Kolář upozornil na čl. 34 Statutu UP, který tuto pozici řeší. LF má k tomu dokonce i 

směrnici. Statut tedy nebude platit? 

Pror. Kučera uvedl, že je to platný statut, který se ale bude měnit a tato pasáž tam nebude. Po 

schválení předloženého materiálu mohou titul udělovat i fakulty, které samostatnou směrnici 

nemají. 
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Děkanka Papoušková poukázala na čl. 3, kde se uvádí pouze vyjádření VR, mělo by tam být 

spíše vyjádření souhlasu VR – změna odsouhlasena. 

Pror. Ulrichová požádala o vyškrtnutí pojmu originál zápisu z VR (bývá jen jeden) a nechat 

jen zápis – změna odsouhlasena. 

 

Závěr: 

Materiál udělování titulu „Visiting Professor“ byl po malých úpravách odsouhlasen. Rektor 

nechá materiál opravit a nachystat právním oddělením. 

 

6. Průzkum využívání elektronické evaluace výuky studenty UP 

Podkladový materiál byl zaslán spolu s pozvánkou. 

 

Rektor postoupil studii studentky Anny Kotradyové z PřF (školitelka dr. Fellnerová) pro 

informaci. Jde o celouniverzitní šetření, které již má nějakou výpovědní hodnotu. Poukázal 

zejména na nechuť studentů elektronicky hodnotit. 

Pror. Zouhar stručně informoval o jednáních ve věci evaluace na Pedagogické komisi, která 

se tím intenzivně zabývá. Čísla nemusí vypovídat zcela, třeba na LF funguje i v tištěné formě. 

Následovala krátká diskuse týkající se zejména větší úspěšnosti písemných evaluací a také 

výpovědní hodnoty a smyslu evaluace. 

Na závěr diskuse rektor připomněl, že materiál byl dán pouze pro informaci, obzvláště proč 

nechtějí studenti evaluovat a jaké jsou problémy. 

 

7. Různé 

 

Rektor 

- vzhledem k problémům s lhůtami dojde ke zvýšení platů od 1. 7. 2016. Zpětná kompenzace 

formou odměn je příliš administrativně složitá a fakulty s ní nesouhlasí. 

- omluvil se za pozdní informování o rektorském půldenním volnu na Majáles 4. 5. 2016. 

Rozhodnutí je však na děkanech fakult, což obsahuje i směrnice, která dnes vyjde. 

- informoval o návštěvě náměstkyně Matuškové ve čtvrtek 28. 4. 2016. Příští ISPROFIN by 

měl začít běžet nejdříve v r. 2018 a snad i ve stejném objemu peněz. Doufá v profinancování 

SH UP. 

- upozornil na striktním dodržení opětovně posunutého termínu pro předkládání projektů OP 

VVV, a to do 9. 5. 2016. Jde o nejzazší termín, projekty dodané po něm nebudou v žádném 

případě akceptovány. 

pror. Ulrichová připomněla, že se to týká 4 výzev pro VŠ a dohodnuto to bylo i na 

Koordinační radě. 

- informoval o výsledcích U-Multirank 2016, kde jsme jako celek dopadli velice dobře, 

nicméně u některých oborů byl výsledek špatný a to zejména z důvodů nevyplnění základních 

dat katedrami (hlavně FF). Rektor apeloval, aby se tato situace již nestala. 

Děkan Lach uvedl, že dá tento bod na příští poradu vedoucích kateder, nicméně upozornil, že 

některá data by se dala stáhnout z univerzitních zdrojů. 

Pror. Oborná uvedla, že pro tento ranking šlo o sběr dat před rokem, nyní je spolupráce 

s proděkanem Molnárem výborná. 

Rektor nechá informace výsledky od Ing. Polanské zaslat e-mailem děkanům fakult. 

 

Pror. Bilík 

- vyslovil poděkování fakultám za zvací kampaň na Absolventský sraz a zároveň požádal 

ještě o poslední možnost pozvat všemi dostupnými kanály oslovit další absolventy. 
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Ing. Herinek 

- poděkoval za pomoc děkanům ve věci šetření plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého, 

které již bylo ukončeno, nyní se již jen graficky zpracovává. Výsledky nabízí k širšímu 

využití. Pokud materiál stihne postoupit do rozesílání zápisu, bude připojen.  

 

Pror. Kučera 

- upozornil na nevyžádané tisky na některých tiskárnách na UP. Jde o systémový problém a 

zabezpečení tiskáren. Navrhuje zavedení velkých sítových tiskáren, které jsou zabezpečené a 

ekonomicky výhodnější pro tisk. 

Děkan Kolář upozornil, že na LF vzhledem k tisku lékařských zpráv a citlivých dat zavést 

určitě nelze. 

Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že bude dr. Skoupilem vytvořen metodický pokyn, jak 

postupovat a ten bude zaslán děkanům. 

Rektor uvedl, že jde naštěstí o nárazové akce, tudíž by to radikálně neřešil a úvahu nad 

síťovými tiskárnami doporučuje z ekonomického hlediska. 

 

Pror. Oborná 

- v zastoupení za proděkany se dotázala, na koho se mají studenti obracet v otázce 

Fischerovských stipendií v případě plateb přes ČS. 

Rektor uvedl, že bude určen někdo z RUP (zřejmě zahraniční oddělení). 

 

Pror. Ulrichová 

- informovala, že na 24. 5. má svolány proděkany. Došlo ke skluzu hodnocení výsledků VaV 

a do září bude další vlna sběru excelentních výsledků (předběžné info). 

 

Děkan Kolář 

- informoval rektora o končící platnosti dodatku k veřejnoprávní smlouvě o specializačním 

vzdělávání. Dohoda s děkany ostatních lékařských fakult, že je nutné jej jednoduchou žádostí 

o prodloužení dodatku obnovit. 

- pozval všechny přítomné do nových prostor děkanátu LF. 

 

Děkan Frébort 

- dotázal se, zda se vzhledem k novele zákona o veřejných zakázkách, připravuje směrnice. 

Rektor odpověděl, že to projedná s Mgr. Jungovou. 

 

Ing. Herinek 

- vznesl dotaz, zda od 1. 7. 2016 bude platit povinnost zveřejňování smluv. 

Pror. Kučera uvedl, že rozhodně ano. V současnosti se pracuje na upgradu CES. Bude se to 

týkat i všech objednávek nad 50 tis. Kč, což bude zřejmě největší problém. Zákon o registru 

smluv bude nutné dodržovat, docházelo by k sankcím a neplatnosti smluv. 

 

Na závěr rektor připomněl Sportovní den UP ve středu 11. 5. 2016 a poděkoval všem 

přítomným za účast. Jednání kolegia ukončil v 11,20 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

