
 

 

Zápis č. 11/2018 

ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci 

dne 28. listopadu 2018  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 21 členů 
Omluveni: doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (FTK), doc. lic. Damián Němec, dr (CMTF), Mgr. 
Anita Můčková (FZV) 
Hosté: rektor, prorektor Lach, prorektor Fiurášek, kvestor, doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 
(děkan PřF UP) 
 

Zasedání Akademického senátu UP na funkční období 2017–2020 začalo v 13:07 hod. 
ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP. 

 

Program: 
 

1.   Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 23. 10. 2018 a kontrola usnesení AS UP 

2.   Legislativní rubrika 

 Změna Statutu LF UP (přílohy č. 1) (předkládá předseda AS LF UP) 

3.   Ekonomická rubrika 

 Smlouva na pořízení přístroje sekvenátor DNA (předkládá rektor UP) 

4.   Informace o přípravě věcného záměru integrace výzkumných kapacit UP (předkládá  

      rektor UP) 

5.   Informace o připravovaném kampusu v iráckém Kurdistánu (předkládá rektor UP) 

6.   Informace o činnosti RVH UP (předkládá rektor UP) 

7.   Studentská rubrika 

8.   Různé 

 

 

Předseda AS UP doc. Langer přivítal senátory a hosty na jedenáctém řádném zasedání AS UP.  
 
Přivítal též nového senátora z řadu studentů z PF UP, pana Marka Stratilíka, a předal mu 
osvědčení o vzniku mandátu senátora AS UP. M. Stratilík se poté krátce představil. 
 
Následně předseda AS UP zahájil hlasování o schválení programu zasedání AS UP 
v předloženém znění. 
 
Hlasování o usnesení č. 1 (přítomno 19 senátorů): pro 19, proti 0, zdrželo se 0    
 

AS UP schválil program svého zasedání v předloženém znění. 
 

Usnesení bylo přijato. 
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1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 23. 10. 2018 a kontrola usnesení 
AS UP 

 
Místopředsedkyně AS UP doc. Smolová 
Kontrola a výčet usnesení. 
 
Vznesla připomínku k zápisu ze zasedání AS UP ze dne 23. 10. 2018 – chyba v číslování 
hlasování a usnesení (2× „13“) – opravit a přečíslovat následná čísla hlasování a usnesení. 
Zápis bude zavěšen na stránky AS UP a znovu rozeslán senátorům. 
 
Předseda AS UP 
Vnitřní předpisy minule schválené (změna Statutu UP a změna Studijního a zkušebního řádu 
UP) byly právním oddělením dopracovány a zaslány na MŠMT k registraci. 
 
 

2. Legislativní rubrika 
 

▪ Změna Statutu LF UP (přílohy č. 1) (předkládá předseda AS LF UP) 
 
Předseda AS UP 
Zastupuje doc. Němce, předsedu LK AS UP, který se omlouvá ze zasedání AS UP z důvodu 
zahraniční pracovní cesty. 
Legislativní komise změnu tohoto vnitřního předpisu LF UP na svém zasedání projednala 
a bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů doporučila AS UP schválit. 
 
Dr. Strojil 
Změna Statutu LF UP je pouze v rovině formální změny, důvodem je skutečnost, že ve 
Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) došlo ke spojení dvou pracovišť, což se odráží v názvu 
kliniky (II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická).  
Druhá změna – žádost, aby název pracoviště lépe reflektoval náplň oboru (Klinika 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku). 
Ad připomínka LK AS UP – změny s FNOL konzultují, podrobněji vysvětlil, jak k situaci došlo. 
Na vysvětlení bylo uvedeno, že nedochází k žádné reorganizaci, ale jedná se o čistě formální 
změny názvů. Do budoucna nicméně budou organizační změny ve spolupráci LF UP a FNOL 
lépe termínově koordinovány. 
 
Hlasování o usnesení č. 2 (přítomno 20 senátorů): pro 20, proti 0, zdrželo se 0 
 

AS UP schvaluje změnu Statutu LF UP (přílohy č. 1) v předloženém znění. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

3. Ekonomická rubrika 
 

▪ Smlouva na pořízení přístroje sekvenátor DNA (předkládá rektor UP)  
 
Předseda AS UP 
Schvalování investic dle § 15, odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
je jednou z novinek souvisejících s novou legislativou, dosud AS UP o žádné takové záležitosti 
nehlasoval. Řídíme se článkem 20a Jednacího řádu AS UP, poté ještě musí následovat 
souhlas SR UP. Vyžadována je součinnost EK AS UP, která využila hlasování per rollam. 
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Hlasování per rollam EK AS UP o usnesení: 

EK AS UP doporučuje AS UP vyjádřit souhlas s uzavřením kupní smlouvy na pořízení 

přístroje sekvenátor DNA. 
PRO – 8 
PROTI – 0 
ZDRŽELO SE – 0 
 
Prof. Šebela 
Senátorům velice podrobně vysvětlil důvody nákupu. 
Objasnil úkoly automatického sekvenátoru DNA, vysvětlil důvody potřeby sekvenčních analýz. 
Přístroj se pořizuje pro pracoviště Centra regionu Haná. Přístroj je potřeba ke splnění projektu 
OP VVV. 
 
Usnesení č. 3 (přítomno 20 senátorů): pro 20, proti 0, zdrželo se 0        
 

AS UP souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pořízení přístroje sekvenátor DNA. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

4.   Informace o přípravě věcného záměru integrace výzkumných kapacit UP 
(předkládá rektor UP) 
 
Rektor 
Původně byla na dnešní zasedání plánována diskuse o samotném věcném záměru, nakonec 
bylo rozhodnuto věnovat diskusi delší čas. Na expertní komisi se proto dohodli věcný záměr 
předložit na některém z dalších zasedání AS UP. 
Informace o probíhajícím jednání: 

 Složení expertní komise: tři členové z LF UP, tři členové z PřF UP, tři členové 
nominovaní RUP. 

 Přednostně budou diskutovány dvě hlavní formy integrace – vysokoškolský ústav, 
nebo centrální jednotka. Diskutovány i další alternativy: právnická osoba, 
badatelské sítě, nová fakulta – z různých důvodů nejsou realizovatelné 
v rozumném časovém horizontu, případně nejsou průchodné nebo technicky 
možné. Diskutovány budou tedy pouze dvě alternativní formy. 

 Příští pátek, tj. 7. 12., další zasedání expertní komise. 

 VR UP – zainteresována přímo (předsedkyně AV ČR je členkou VR UP, Ústav 
organické chemie a biochemie AV ČR by hrál v této integraci jednu z hlavních 
rolí). VR UP přijala usnesení, ve kterém jednohlasně doporučuje integraci 
výzkumných kapacit na UP ve spojení s ústavem AV ČR a FN OL provést. 

 SR UP – správní rada svým usnesením též podpořila záměr integrace 
výzkumných kapacit. 

 Rektor se pokusil zjistit, jak podobné jednotky fungují na jiných univerzitách, resp. 
jaké strategie v tomto ohledu zvolily jiné univerzity. Vedl debatu na toto téma se 
třemi rektory, popř. řediteli těchto center – M. Bek mu sdělil, že po počátečních 
kompetenčních nejasnostech CEITEC (statut vysokoškolského ústavu) nyní 
funguje bez problémů. 

 Rektor se také podrobněji vyjádřil k rozeslaným materiálům, které senátoři 
obdrželi. 

 
Dr. Strojil 
Nastavit pravidla pro rozesílání zápisů ze zasedání expertní komise, aby byly k dispozici 
senátorům? 
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Pror. Lach 
Na stránkách UP pod komisemi bude zřízen odkaz i pro tuto expertní komisi, zápisy jsou 
k dispozici po přihlášení do Portálu. 
 
Předseda AS UP 
Hlavní dějovou linkou věcného záměru je stále vysokoškolský ústav? 
 
Rektor 
Kolegové z PřF UP připraví návrh fungování/integrace i v podobě centrální jednotky. Pro něj 
je forma vysokoškolského ústavu stále prioritní, domnívá se, že centrální jednotka je spíše 
servisní pracoviště. Počká, jak bude návrh vypadat. 
Forma právnické osoby – znamenalo by to, že se UP do značné míry vzdá kontroly. Odmítavé 
stanovisko SR UP! 
Nová fakulta – musíme mít i ambici nových studijních programů. 
 
Hlasování o usnesení č. 4 (přítomno 21 senátorů): pro 21, proti 0, zdrželo se 0    
 

AS UP bere na vědomí informaci o přípravě věcného záměru integrace výzkumných 
kapacit na UP. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

5.   Informace o připravovaném kampusu v iráckém Kurdistánu (předkládá 

rektor UP) 

 
Předseda AS UP 
Senátoři obdrželi vizualizaci. 
 
Rektor 
Erbíl je hlavním městem iráckého Kurdistánu. 
Podrobnější informace – společný projekt VŠB v Ostravě, UP, kurdské vlády a možná i EU.  
Máme investora, který má dva základní plány – 1) investovat do výstavby kampusu (vize 
deseti let: cca 15 000 studentů) v Erbílu, jehož součástí by měly být výukové budovy, 
administrativní centrum, koleje pro studenty; 2) postavit nemocnici. 
Příslib vlastnictví pozemků cca o rozloze 15 ha, investor má nachystánu částku zhruba 200 
mil. USD. 
Od května 2019 by se měla začít stavět první část kampusu (výukové budovy, administrativní 
centrum, malé koleje). 
Projekt vypadá takto – investorská skupina zainvestuje do kampusu, VŠB + UP by měly dodat 
know-how v podobě studijních programů v angličtině. 
Projekt již začal – přijato několik kurdských studentů na LF UP (všeobecné lékařství), děkan 
LF UP spokojen s jejich motivací. 
Připraveno několik studijních programů – politické vědy a mezinárodní právo (PF + FF UP), 
geoinformatika (PřF UP), fyzioterapie (FZV UP), general medicine and dentistry (LF UP), 
angličtina (FF UP), jedná se o hudbě a v přípravě je i studijní program z FTK UP. Teoretická 
diskuse se vede též např. o archeologii. 
Projekt je velice velkorysý, nicméně má řadu úskalí – především otázka bezpečnosti! MZV 
ujišťuje, že bezpečností situace v Kurdistánu je dobrá. 
Struktura studia: přípravný rok (nultý ročník, zaměřen primárně na zlepšení angličtiny) – dva 
roky bakalářského studia v Erbílu, poslední, třetí rok by studenti trávili v Olomouci. 
Vysoká autonomie kurdské vlády na iráckém státu (společná pouze měna, armáda 
a zahraniční politika), v Erbílu generální konzulát ČR, přímé letecké spojení z Vídně. 
Proč projekt vnímá jako velký? Pokud se ho podaří dobře realizovat, přinese nám spoustu 
benefitů – výborná reputace (žádná česká univerzita nemá zahraniční kampus), MŠMT 
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honoruje zvyšující se částkou mezinárodní mobilitu, zahraniční kampus pro nás může sloužit 
jako rezervoár motivovaných studentů. 
Finance pro vyučující – každý studijní program, který akreditujeme, by byl naceněn 2000 až 
4000 EUR/USD za akademický rok, odměňování pracovníků by bylo v podobě příplatku ke 
mzdě. Výuka blokově, intenzivní kurzy, 3 týdny až měsíc. 
Nutná stejná kvalita výuky srovnatelná s výukou v ČR. Na konci roku proběhne další jednání 
s garanty připravovaných studijních programů, v únoru 2019 s nimi chtějí letět na exkurzi do 
Erbílu. 
Na místě bude nutné provozovat studijní oddělení. V Erbílu je velice nápomocný generální 
konzul, snažíme se o co nejhladší proceduru. 
 
Zodpověděl podrobně dotazy senátorů. 
 
Hlasování o usnesení č. 5 (přítomno 20 senátorů): pro 20, proti 0, zdrželo se 0    
 

AS UP bere na vědomí informaci o připravovaném kampusu UP v iráckém Kurdistánu. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

6. Informace o činnosti RVH UP 
 

Předseda AS UP 

RVH UP má za sebou rok intenzivní činnosti (schvalování studijních programů). Nespokojené 

ohlasy a komentáře na udělování krátkých dob platnosti studijních programů. 

 

Rektor 

RVH UP je úplně nový orgán. Každé takové těleso vyžaduje nějakou dobu hájení. Nemáme 

empirickou zkušenost s ničím podobným. On sám musí RVH UP pochválit, za poslední dva 

měsíce kolegové pracovali velice intenzivně, s obrovským nasazením. 

Kritika za udělování akreditací na tři roky v případě bakalářských programů směřuje zejména 

z FF a PřF. 

Upřesnění k procesu – akreditace se v současné době udělují na tři roky, ale vedení UP je 

prostřednictvím RVH UP připraveno po diskusi s garanty studijních programů lhůtu prodloužit. 

Omezená tříletá lhůta je motivována potřebou vést na UP hlubokou strukturální diskusi o její 

vzdělávací filozofii. Tato již proběhla např. na PdF, výsledkem je koncept „Učitel 21“. 

Rektor si je vědom očekávání pracovišť na přidělování akreditací na 10 let. Společnost se 

nicméně vyvíjí velice rychle, zakonzervovat podobu studijních programů na 10 let je dle jeho 

názoru špatné. 

U bakalářských programů by vzdělávací politika měla směřovat k univerzálnějším 

kompetencím, šířeji pojatým než v minulosti. Nutná častější rekvalifikace oproti současnosti. 

Neustálý adaptační proces na nové podmínky. Z toho rezultují dvě věci – lidé budou měnit 

práci častěji než dosud, a proto budou muset mít mnohem širší spektrum schopností 

a kompetencí. Měli bychom vést debatu, jak nastavit bakalářské programy, abychom čelili této 

výzvě. 

Jsme škola, která je zodpovědná za budoucnost, za to, jak vypadají naši absolventi, máme 

povinnost tuto strukturální diskusi vést. 

Jasný trend – čím dál větší procento studentů odchází po dokončení bakalářského programu, 

máme problém naplnit magisterské programy. Jdou do praxe na střední pozice, budou 

potřebovat soft skills, širší spektrum kompetencí než velice úzce vymezenou profilaci.  

Studijní neúspěšnost – na UP je okolo 37 %. Liší se po fakultách. Stát se začíná bouřit, pokud 

platí studenty, očekává absolventy s diplomem. Musíme mít mechanismy na to, jak udržet 

motivované studenty při studiu. Např. umožnit studentům odloženou volbu? Studovat rok 

a pak si zvolit studijní program? 
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Totéž platí pro doktorské programy – dát jim stejné základní kompetence, musí proběhnout 

debata o tom, zda to má smysl. 

Nutná strukturální debata o filozofii vzdělávání. K tomu by měla sloužit tato tříletá akreditace. 

RVH UP je připravena devadesáti procentům programů akreditaci automaticky prodloužit (na 

základě písemné žádosti garanta). 

Akreditovali jsme víceméně všechny studijní programy, teď nastal čas na debatu a metodické 

vedení. 

Dublování – filosofie na CMTF, filosofie na FF – nutné hovořit o synergii. 

RVH UP je orgán, který je ochoten se domluvit, nic nenařizuje. První workshop (debata) je 

naplánován ještě před Vánocemi. Další sezení s garanty a vedoucími kateder budou až do 

jara 2019 následovat. 

 

Předseda AS UP 

Je členem RVH UP, stejně jako místopředsedkyně AS UP doc. Smolová. 

Na PdF již diskuse o integraci a restrukturalizaci obsahu studijních programů proběhla. Stejně 

jako na FTK, z učitelství se stala regulovaná profese. 

Se současným postojem RVH UP se ve smyslu krátkých lhůt u akreditací bakalářských 

programů víceméně ztotožňuje. 

 

Místopředsedkyně AS UP, doc. Smolová 

Má odlišný postoj – s přednesenými argumenty souhlasí jen částečně, na PřF debata 

o studijních programech též proběhla, restrukturalizaci provádí průběžně. Hlavní problém 

neudělování akreditací na delší období vidí v konkurenceschopnosti vůči ostatním 

univerzitám. Obava studentů – přihlásí se do oboru, kterému končí akreditace za dva roky? 

 

Proběhla velice podrobná debata. 

 

Hlasování o usnesení č. 6 (přítomno 16 senátorů): pro 16, proti 0, zdrželo se 0   
    

AS UP bere na vědomí informaci o činnosti RVH UP v roce 2018. 
 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

7.   Studentská rubrika 

 
Předseda AS UP 
Předal studentům časopis Neovlivní, který dorazil do Kanceláře AS UP. 
 
Místopředseda AS UP Mgr. Vorlíček 
Obdržel zápis ze zasedání Kolejní rady UP, nasdílel studentům do kurie. Děkuje studentským 
zástupcům v Kolejní radě UP za jejich precizní práci směřující ke zvýšení spokojenosti 
studentů UP. 
 
 

8.   Různé 
 
Předseda AS UP 
Termín dalšího zasedání: předběžně 13. 2. 2019 
 
Odměny pro senátory AS UP a členy obou komisí senátu, stipendia pro studentské senátory 
za jejich celoroční práci. 
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Rektor 
Poděkoval senátorům za jejich letošní činnost, dobře se mu s nimi spolupracovalo. 
Popřál jim hezké vánoční svátky a dobré vykročení do roku 2019. 
Pozval je na tradiční rektorské setkání (19. 12. 2018, 16:00 hod.). 
 
Předseda AS UP 
Též poděkoval senátorům za jejich odvedenou práci v roce 2018, energii a čas věnovaný AS 
UP. 
 
 
 
Termín příštího zasedání AS UP: 13. 2. 2019, 13:00 hod. 
 

Předseda AS UP poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání AS UP. 
 

V 16:00 hod. bylo zasedání AS UP ukončeno. 
 

V Olomouci, dne 28. 11. 2018 
 

 
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r. 

              předseda AS UP 
 
 
zapsala: Markéta Peřinová 
datum: 4. 12. 2018  
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Přijatá usnesení ze zasedání AS UP dne 28. listopadu 2018: 
 

 AS UP schválil program svého zasedání v předloženém znění. 
 

 AS UP schvaluje změnu Statutu LF UP (přílohy č. 1) v předloženém znění. 
 

 AS UP souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pořízení přístroje sekvenátor 
DNA. 
 

 AS UP bere na vědomí informaci o přípravě věcného záměru integrace 
výzkumných kapacit na UP. 
 

 AS UP bere na vědomí informaci o připravovaném kampusu UP v iráckém 
Kurdistánu. 

 

 AS UP bere na vědomí informaci o činnosti RVH UP v roce 2018. 


