Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci,
které se konalo ve středu 6. června 2018 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Přítomno: 32 členů VR dle prezenční listiny
Přítomni: prof. Petr Babula, prof. RNDr. Vladimír Baumruk, prof. Radim Bělohlávek, doc. Michal
Botur, prof. Stanislav Bureš, prof. Miloslav Dušek, doc. Jaromír Fiurášek, prof. Zdeněk Glatz, doc.
Ondřej Haderka, doc. Marián Halás, prof. Radomír Halaš, prof. Roman Šimon Hilscher, prof. Jan
Hlaváč, doc. Karel Hron, doc. Vladimír Kryštof, doc. Martin Kubala, prof. Aleš Lebeda, prof. Karel
Lemr, doc. Ivo Machar, prof. Miroslav Mašláň, prof. Michal Otyepka, prof. Jan Peřina, prof. Aleš
Růžička, RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. Josef Šlapal, prof. Ondřej Šráček, prof. Václav
Talhofer, prof. Eva Tesařová, prof. Emil Tkadlec, prof. Zdeněk Trávníček, prof. Vít Voženílek, prof.
Radek Zbořil
Omluveni: prof. Břetislav Brzobohatý, prof. Jaroslav Doležel, prof. Zdeněk Dvořák, prof. Ivo
Frébort, prof. Petr Jančar, prof. Antonín Kučera, doc. Josef Kunc, prof. Jiří Luňáček, prof. Tomáš
Opatrný, prof. Marek Šebela, doc. Vladimír Špunda, prof. Jan Valenta
Hosté: prof. Martin Bačkor, prof. Olga Valentová, dr. Eduard Bartl, prof. Ondřej Bábek, doc.
Miroslav Šulc
Program:
1. Různé
1.1. Schválení komise pro SZZ navazujícího magisterského oboru Anorganická chemie
1.2. Schválení dvou nových členů komise pro SZZ bakalářského a navazujícího magisterského
oboru Molekulární a buněčná biologie
1.3. Schválení nového garanta bakalářského a navazujícího magisterského oboru Matematika
a její aplikace a navazujícího magisterského oboru Applied Mathematics
1.4. Schválení mimořádných školitelů studentů doktorského studia
1.5. Informace o juniorských projektech
1.6. Informace k habilitačním řízením
1.7. Informace o akreditacích (hlasování per rollam)
2. Ukončení habilitačního řízení v oboru Algebra a geometrie – RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
3. Schválení habilitační komise v oboru Analytická chemie – Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
4. Habilitační řízení v oboru Biochemie – Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
5. Řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie – doc. Mgr. Miroslav
Ovečka, Ph.D.
6. Neformální diskuse k indikátorům kvality
Zasedání VR zahájil děkan PřF UP doc. Martin Kubala a pověřil vedením jednání prof. Lemra,
proděkana pro vědu a výzkum PřF UP v Olomouci. Protože nikdo z přítomných nevyjádřil
připomínky či pozměňovací návrhy k programu, prof. Lemr předal slovo dr. Bartlovi, který
představil první bod jednání, a to návrh na jmenování členů komise pro SZZ navazujícího
magisterského oboru Anorganická chemie. Návrh byl předložen ke schválení na minulém zasedání
Vědecké rady PřF UP v Olomouci dne 18. 4. 2018 v chybném znění, kdy došlo k chybnému přepisu
na studijním oddělení. Aktualizované složení komise je následující:
Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
Stránka 1 z 6

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci,
které se konalo ve středu 6. června 2018 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, PhD.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
Noví členové:
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
Bývalí členové:
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku ani dotaz, prof. Lemr zahájil hlasování. Členové VR
hlasovali 32 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení k bodu 1.1.: VR schválila návrh na jmenování členů komise pro SZZ navazujícího
magisterského oboru Anorganická chemie s platností od 6. 6. 2018 do 31. 1. 2022.
Prof. Lemr uvedl projednání bodu 1.2.
Návrh na doplnění komise pro SZZ bakalářského a navazujícího magisterského oboru Molekulární
a buněčná biologie podal vedoucí garantující katedry prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
Navrženi byli: Mgr. Jan Vrána, Ph.D., Mgr. Eva Hřibová, Ph.D. Návrh obdrželi členové rady
v příloze č. 1 Materiálu pro VR. Žádné připomínky k návrhu nezazněly, členové VR hlasovali 32
hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
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Usnesení k bodu 1.2.: VR schválila návrh na doplnění komise a jmenování Mgr. Jana Vrány,
Ph.D. a Mgr. Evy Hřibové, Ph.D. členy komise pro SZZ bakalářského a navazujícího
magisterského oboru Molekulární a buněčná biologie s platností od 6. 6. 2018 do 31. 1. 2022.
Na návrh vedoucího Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP v Olomouci prof.
RNDr. dr hab. Jana Andrese, CSC., DSc., projednala VR jmenování doc. RNDr. Jana Tomečka,
Ph.D. novým garantem pro bakalářský studijní obor Matematika a její aplikace, navazující
magisterský studijní obor Matematika a její aplikace a navazující magisterský studijní obor Applied
Mathematics. CV doc. Tomečka obdrželi členové vědecké rady v příloze č.2 Materiálu pro VR.
Členové VR hlasovali 32 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení k bodu 1.3.: VR schválila jmenování doc. RNDr. Jana Tomečka, Ph.D. novým
garantem pro bakalářský studijní obor Matematika a její aplikace, navazující magisterský
studijní obor Matematika a její aplikace a navazující magisterský studijní obor Applied
Mathematics.
Členové vědecké rady dále v bodu 1.4. projednávali žádosti na jmenování mimořádných školitelů
v doktorských studijních programech. Navrhované představil prof. Lemr.
Pro doktorský studijní obor P1417 Chemie pro obor 1404V001 Fyzikální chemie navrhl předseda
OK, prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. dva školitele: Piotra Błońskiho, Ph.D. a Aristeidise
Bakandritsose, Ph.D. Oba návrhy projednala VR bez připomínek, v obou případech hlasovali
členové VR 32 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení k bodu 1.4.1.: VR schválila jmenování Piotra Błońskiho, Ph.D. mimořádným
školitelem v doktorském studijním programu P1417 Chemie pro obor 1404V001 Fyzikální
chemie.
Usnesení k bodu 1.4.2.: VR schválila jmenování Aristeidise Bakandritsose, Ph.D.
mimořádným školitelem v doktorském studijním programu P1417 Chemie pro obor
1404V001 Fyzikální chemie.
Návrh na jmenování Mgr. Zdeňka Hubičky, Ph.D. mimořádným školitelem v doktorském studijním
programu P1703 Fyzika pro obor 1702V001 Aplikovaná fyzika, který předložil předseda OK prof.
RNDr. Miroslav Mašláň, projednala VR rovněž bez připomínek, členové VR hlasovali 32 hlasy pro,
0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení k bodu 1.4.3.: VR schválila jmenování Mgr. Zdeňka Hubičky, Ph.D. mimořádným
školitelem v doktorském studijním programu P1703 Fyzika pro obor 1702V001 Aplikovaná
fyzika.
Návrh na jmenování RNDr. Renaty Holubové, Ph.D. mimořádnou školitelkou v doktorském
studijním programu P5127 Fyzika pro obor 1702V047 Didaktika fyziky podal doc. RNDr. Libor
Machala, Ph.D., předseda OK. Při projednávání bodu vystoupil v diskusi prof. Zbořil. Uvedl, že
členové komise pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem musí splňovat kritéria pro
tato řízení. Stejně tak by měli školitelé doktorandů splňovat kritéria požadovaná pro úspěšné
ukončení doktorského studia. Scientometrické údaje dr. Holubové ani vybrané téma práce dle něj
neposkytují dostatečnou garanci požadovaného výsledku/zdárného ukončení studia. Tento názor
podpořil ve svém vystoupení i doc. Fiurášek. Další připomínky nezazněly, prof. Lemr zahájil
hlasování. Členové VR hlasovali 0 hlasy pro, 27 hlasy proti, 5 se zdrželo hlasování.
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Usnesení k bodu 1.4.4.: VR neschválila jmenování RNDr. Renaty Holubové, Ph.D.
mimořádnou školitelkou v doktorském studijním programu P5127 Fyzika pro obor 1702V047
Didaktika fyziky.
Prof. Lemr krátce informoval v rámci bodu 1.5. o pravidlech a průběhu soutěže o juniorské granty
na UP. Informace doplnil prorektor doc. Fiurášek. Členové vědecké rady byli emailem osloveni
s možností návrhu externích oponentů pro hodnocení projektových návrhů do této soutěže. Prof.
Lemr poděkoval za zaslané návrhy.
Prof. Lemr rovněž avizoval, že bude zpracovávat aktualizaci postupů a procesů v rámci
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UP mimo jiné z důvodu platnosti nové
legislativy spojené s ochranou osobních údajů – bod 1.6.
K bodu 1.7. prof. Lemr uvedl, že pracovníci fakulty intenzivně pracují na přípravě podkladů
k akreditacím; k návrhům akreditací se vyjadřuje vědecká rada. Další podrobnosti doplnil dr.
Eduard Bartl proděkan pro studijní záležitosti. Hlasování VR ve věci podaných akreditací by se
mělo uskutečnit nejpozději v první polovině září, aby se dodržely potřebné termíny v procesu
projednávání akreditací na UP. Kompletní materiály má projednat Rada pro vnitřní hodnocení na
zasedání 24.10.2018 (materiály je nutné předložit 6 týdnů před zasedáním rady, tedy do 12.9.2018).
Bude tedy nutné přistoupit k hlasování per rollam.
Prof. Lemr v rámci druhého bodu programu předložil členům VR žádost uchazeče RNDr. Martina
Kuřila, Ph.D., o ukončení habilitačního řízení v oboru Algebra a geometrie, která byla doručena dne
25. 5. 2018 děkanovi PřF UP v Olomouci. Řízení bylo zahájeno 14. 8. 2017, habilitační komisi
schválila VR PřF UP dne 11. 10. 2017. Předseda habilitační komise prof. Halaš sdělil na podnět
prof. Tkadlece podrobnější informace.
Členové vědecké rady hlasovali 32 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení k bodu 2.: VR zastavila habilitační řízení RNDr. Martina Kuřila, Ph.D. v oboru
Algebra a geometrie na návrh uchazeče.
Prof. Lemr otevřel projednávání 3. bodu programu, schválení habilitační komise pro habilitační
řízení Ing. Miroslava Lísy, Ph.D. v oboru Analytická chemie v tomto složení:
- prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci, předseda
- prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UK v Praze
- prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., Katedra analytickej chémie PrF UK v Bratislave
- prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc., Oddělení fyziologicky aktivních látek FÚ AV ČR v Praze a
Katedra analytické chemie FCHT, Univerzita Pardubice
- prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., Ústav chemie a CEITEC PřF MU v Brně
Návrh komise schválili členové VR 31 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení k bodu 3.: VR schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Miroslava Lísy, Ph.D.
v oboru Analytická chemie.
Prof. Lemr navrhl do funkce skrutátorů prof. Jana Hlaváče a doc. Vladimíra Kryštofa. Uvedení
členové VR s navržením souhlasili a oba byli schváleni 30 hlasy pro, 0 proti a 2 se zdrželi
hlasování.
VR schválila skrutátory, kterými byli pro toto zasedání zvoleni prof. Jan Hlaváč a doc.
Vladimír Kryštof.
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Prof. Lemr uvedl 4. bod programu - habilitační řízení v oboru Biochemie Ing. Tomáše Takáče,
Ph.D. Předseda komise prof. Marek Šebela se ze zasedání VR písemně omluvil z důvodu dlouho
plánované účasti na zahraniční konferenci a pověřil svým zastupováním člena komise, prof. Zdeňka
Glatze, který seznámil přítomné se stanoviskem habilitační komise. Informace o průběhu přednášky
před odbornou veřejností podal prof. Lemr a poté požádal habilitanta o přednesení habilitační
přednášky. Po vystoupení dr. Takáče přednesl doc. Marek Petřivalský svůj oponentský posudek.
Seznámil přítomné také s oponentskými posudky dvou nepřítomných oponentů prof. Břetislava
Brzobohatého a prof. Karstena Niehause. Dr. Takáč uspokojivě zodpověděl dotazy uvedené
v posudcích. Se svým oponentským posudkem dále seznámil přítomné doc. Miroslav Šulc. Položil
dr. Takáčovi dva doplňující dotazy, které dr. Takáč ke spokojenosti oponenta zodpověděl.
Do veřejné diskuse se zapojila s dotazy dr. Jana Sychrová a prof. Petr Babula. Dále proběhla
neveřejná část diskuze VR.
Poté členové VR hlasovali tajným hlasováním o návrhu na jmenování Ing. Tomáše Takáče, Ph.D.
docentem v oboru Biochemie 32 hlasy pro, 0 proti a 0 hlasů bylo neplatných.
Usnesení k bodu 4: Vědecká rada PřF UP v Olomouci schválila návrh jmenovat Ing. Tomáše
Takáče, Ph.D. docentem v oboru Biochemie a pověřila děkana PřF UP k podání návrhu na
jmenování podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k rukám rektora UP v Olomouci.
Ze zasedání odešel prof. Petr Babula.
Pátým bodem programu bylo řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná
biologie doc. Mgr. Miroslava Ovečky, Ph.D. Proděkan Lemr přivítal na jednání předsedkyni komise
prof. Olgu Valentovou a člena komise prof. Martina Bačkora. Prof. Valentová seznámila přítomné
s osobností uchazeče a se stanoviskem komise. Hodnocení přednášky před odbornou veřejností
přednesl proděkan Lemr. Následně vystoupil doc. Ovečka s přednáškou shrnující jeho vědecké
poznatky, pedagogické a zahraniční zkušenosti i vize v rámci oboru. Do veřejné části diskuse se
zapojil s dotazy prof. Lebeda, prof. Šráček, prof. Tkadlec. Všechny položené dotazy doc. Takáč
zodpověděl ke spokojenosti tazatelů. Následovala neveřejná část jednání.
Poté hlasovali členové VR tajným hlasováním o návrhu na jmenování doc. Mgr. Miroslava Ovečky,
Ph.D. profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie 31 hlasy pro, 0 proti a 0 hlasů bylo
neplatných.
Usnesení k bodu 5: Vědecká rada PřF UP v Olomouci schválila návrh jmenovat doc. RNDr.
Miroslava Ovečku, Ph.D. profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie a pověřila
děkana PřF UP k podání návrhu na jmenování podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách k rukám rektora UP v Olomouci.
Poslední bod zasedání (neformální diskuse k identifikátorům kvality - vnitřní předpis R-A-17/1)
zahájil prof. Lemr prezentací. Systém indikátorů kvality komentoval prorektor Fiurášek. Do obsáhlé
diskuse se zapojil prof. Voženílek, který upozornil na řadu úskalí v navrženém systému hodnocení
včetně navržených identifikátorů. O slovo se přihlásil rovněž doc. Hron, prof. Hlaváč, prof.
Bělohlávek, prof. Lebeda, prof. Tkadlec. Z diskuse vyplynula nutnost zahájení širší mezioborové
diskuse v rámci akademické obce. Z pléna zazněla řada návrhů, mimo jiné návrh jít cestou minima
indikátorů s co největší relevancí, zahájit širší diskusi s cílem identifikovat klíčové výstupy pro
jednotlivé obory (monografie, mapy, atlasy apod.), zohlednit v hodnocení uplatnitelnost absolventů
nikoli počet přijatých studentů. Z diskuse rovněž vyplynulo jisté riziko dopadu vytvořených
identifikátorů na chování a jednání pracovišť. Prof. Lemr poděkoval přítomným za podněty a
požádal o případné zaslání komentářů e-mailem. Podněty z VR využije prof. Lemr při jednání
komise pro kvalitu.
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Tímto byl program zasedání ukončen. Příští zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční ve středu 10. října 2018.

doc. RNDr. Martin Kubala
děkan PřF UP

zapsala Mgr. Alena Jarošová
referentka oddělení VaV PřF UP

Stránka 6 z 6

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
proděkan PřF UP pro vědu a výzkum

