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1. Rozvoj materiálně-technické základny

HLAVNÍ CÍLE:

• Rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních a tvůrčích akti vit UP.

• Rozvoj vzdělávacího procesu s ohledem na potřeby aplikační sféry. 

• Soustavná opti malizace řídicí struktury a provozních nákladů. 

• Propojování vzdělávacích, výzkumných, inovačních, personálních a ekonomických akti vit UP s akti vitami 
jiných vysokých škol (konsorcium moravských VŠ).

• Rozvoj internacionalizace vzdělávacích, výzkumných, tvůrčích a dalších akti vit.

1.1. Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů

a) Pokračování v realizaci projektů fi nancovaných z OP VaVpI: 

• Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – (PřF UP).

• Ústav molekulární a translační medicíny – (LF UP).

• Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – (PřF UP).

• Rekonstrukce a dostavba Teoreti ckých ústavů LF UP – (LF UP).

b) Zahájení realizace projektů fi nancovaných z OP VaVpI:

• Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP – (PdF UP).

• Pevnost poznání – (RUP). 

c) Příprava na realizaci projektů fi nancovaných z OP VaVpI, osa 4: 

• Rekonstrukce objektů FF UP Křížkovského 12 a 14 – (FF UP).

• Rekonstrukce objektu PřF UP Šlechti telů 11 – (PřF UP).

• Rekonstrukce objektu PdF UP Purkrabská 22 – (PdF UP).

• Informační zdroje konsorcia VŠ – (KUP).

d) Příprava projektů fi nancovaných z OP PI:

• Zahájení přípravy výstavby bloku C VTP UP – (VTP UP).

• Příprava projektu „Víceúčelové haly v areálu Neředín“ – (FTK UP).

e) Využití  křížového fi nancování v OP VK k posílení technického a technologického vybavení pracovišť 
Univerzity Palackého.

f) Projekty podpořené z OP LZZ:

• Uvedení Univerzitní mateřské školy a klubu předškoláků na tř. 17. listopadu do plného provozu – (PřF 
a PdF UP).

• Příprava projektu Univerzitní mateřské školy a klubu předškoláků na Šlechti telů – (PřF UP). 
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1.2. Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních programů

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

RUP:

• Rekonstrukce velké zasedací místnosti . Rozpočet cca 6 mil. Kč (FRIM CP).

• Příprava projektu „Rekonstrukce vývařovny“, nákup objektu (RUP).

FAKULTY:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

• Pokračování rekonstrukce výukového objektu Univerzitní 22 (3. a 4. NP, výměna oken a zateplení ští tové 
zdi). Rozpočet cca 2 mil. Kč (FRIM CP).

• Příprava, resp. zahájení rekonstrukce dalších prostor pro výuku a činnost CMTF. Rozpočet cca 45 mil. Kč 
(programové fi nancování MŠMT).

Lékařská fakulta:

• Příprava rekonstrukce stávajícího objektu Teoreti ckých ústavů pro výuku a vědu ve spolupráci LF UP 
a FZV UP. 

Filozofi cká fakulta:

• Příprava, resp. zahájení rekonstrukce výukového objektu Křížkovského 10. Rozpočet cca 240 mil. Kč 
(programové fi nancování MŠMT).

• Rozvoj a renovace přístrojového vybavení. Rozpočet 2,2 mil. Kč (Insti tucionální rozvojový plán).

Přírodovědecká fakulta:

• Realizace projektu vybudování nového Energocentra na ulici Šlechti telů (FRIM PřF UP).

• Řešení problému střechy na nové budově na tř. 17. listopadu. Rozpočet cca 6 mil. Kč (FRIM CP).

Pedagogická fakulta:

• 3. etapa oprav vnitřních odpadů v budově na Žižkově náměstí  5. Rozpočet cca 2,9 mil. Kč (FRIM CP).

Fakulta tělesné kultury:

• Příprava rekonstrukce objektu pro Centrum kinantropologického výzkumu. Rozpočet cca 120 mil. Kč 
(programové fi nancování MŠMT).

Právnická fakulta:

• Generální oprava elektroinstalace, areál Envelopa. Rozpočet cca 2,5 mil. Kč (FRIM CP).

• Obnova vybavení učeben a pracoven (Insti tucionální rozvojový plán).

Fakulta zdravotnických věd:

• Příprava rekonstrukce stávajících Teoreti ckých ústavů pro výuku a vědu ve spolupráci FZV UP a LF UP. 

• Podpora zdokonalení podmínek výuky a výzkumné činnosti  Ústavu fyzioterapie.

• Inovace přístrojového vybavení Ústavu ošetřovatelství, Ústavu porodní asistence a Ústavu společenských 
a humanitních věd o multi funkční síťové zařízení, případně dle aktuální situace dovybavení či inovace 
přístrojů na dalších pracoviští ch.
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• Další rozvoj vybavení Centra prakti ckých dovedností  FZV UP v areálu Dětské kliniky FN Olomouc.

• Podpora zabezpečení šatny pro studenty FZV UP v areálu FN Olomouc.

2. Vzdělávací činnost

CÍLE:

• Reakreditování studijních oborů a akreditování nových studijních programů.

• Inovace vybraných studijních programů.

• Zkvalitnění pregraduální přípravy prostřednictvím implementace příkladů dobré praxe.

• Příprava společné nabídky vybraných studijních programů s MU a JAMU.

• Podpora celoživotního a distančního vzdělávání na základě rozšiřování služeb systému UNIFOR a souvi-
sejících služeb.

• Novelizace směrnic a norem na úseku studijním.

• Opti malizace procesů studijní agendy.

• Stabilizace a modernizace systému studijní agendy

• Dokončení implementace systému Courseware (údržba a rozvoj katalogu předmětů).

• Vznik poradenského a servisního pracoviště poskytujícího služby studentům se specifi ckými potřebami 
na centrální úrovni.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

• Zvyšování kvalifi kací na UP:

o V rámci doktorských studijních programů reakreditace stávajících oborů v českém a anglickém jazyce 
a dále akreditace oborů nových s důrazem na interdisciplinaritu.

o Zvyšování kvalifi kací pracovníků formou habilitačních a jmenovacích řízení. 

• Podpora zájmového vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetí ho věku.

• Realizace projektu „Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti  VŠ u vedoucích akademických pracov-
níků UP v Olomouci“.

• Soustavné a cílené školení pracovníků UP v oblasti  IS STAG a studijní agendy.

• Zkvalitňování a rozšiřování e-learningové formy výuky. 

• Informační podpora studijních programů prostřednictvím ti štěných a elektronických studijních materiálů 
v KUP.

• Provádění metodicko-informační, přednáškové a jiné vzdělávací činnost pro uživatele KUP.

• Realizace projektu OP VK „Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP“ – v jeho 
rámci KUP vytvoří 3 studijní předměty, které budou součástí  akreditovaných studijních programů jako 
volitelné předměty.

• V rámci projektu OP VK „Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP“ pracovníci 
VUP zajistí  vydání, předti skovou přípravu a výrobu studijních materiálů vytvořených v rámci řešení tohoto 
projektu.
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FAKULTY:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

• Rozvoj a podpora studentských praxí.

• Systemati cká podpora vědecké a tvůrčí činnosti  talentovaných studentů (podpora studentských mobilit, 
organizace fakultního kola Studentské vědecké odborné činnosti ). 

Lékařská fakulta:

• Udržení a zkvalitnění anglického studijního programu Denti stry.

Filozofi cká fakulta:

• Implementace nového studijního a zkušebního řádu UP a úprava norem FF UP.

• Prosazení větší uživatelské přijatelnosti  a komfortu informačních systémů (STAG, web, sdílený kalendář) 
se zohledněním specifi k FF UP (existence cca 700 oborů).

• Zintenzivnění výjezdů studentů doktorských a magisterských studijních programů na zahraniční výzkumná 
a vzdělávací pracoviště.

• Pokračovat ve snaze zavést plošné evaluace studenty.

• Pokračovat ve snaze zavést prospěchová sti pendia.

• Rozšíření a aktualizace nabídky celoživotního vzdělávání.

• Zkvalitnění a rozšíření nabídky vzdělávání v rámci pedagogické způsobilosti .

Přírodovědecká fakulta:

• Akreditace a reakreditace studijních programů v souladu se zájmem o studium a uplatnitelností  absol-
ventů.

• Zintenzivnění výjezdů studentů doktorských studijních programů na zahraniční výzkumná a vzdělávací 
pracoviště.

• Pokračování v realizaci Univerzity dětského věku.

Pedagogická fakulta:

• Příprava k akreditacím/rozšíření platnosti  akreditací studijních programů a oborů v kombinované formě 
studia s cílem zvýšit studijní nabídku i prostupnost studia.

• Příprava akreditace bakalářského, případně navazujícího magisterského programu (oboru) v cizím jazyce.

• Příprava akreditace nových doktorských studijních oborů zejména v rámci programu Specializace v pe-
dagogice.

• Vyhodnocování a analýza strukturovaných studijních programů. 

• Realizace opatření ke snížení studijní neúspěšnosti  a na podporu studentů zdravotně či sociálně znevý-
hodněných. 

• Podpora talentovaných studentů magisterských studijních programů již v průběhu studia, hledání vhod-
ných moti vačních nástrojů pro jejich rozvoj a budoucí uplatnění v oblasti  vědy a výzkumu.

• Spolupráce s ostatními fakultami UP při zavádění standardu kvality ve vzdělávání pedagogických pracov-
níků a vzájemné prostupnosti  studijních oborů.

• Příprava akreditace dalších studijních oborů učitelství pro ZŠ a SŠ ve spolupráci s ostatními fakultami UP.



6

• Příprava k akreditaci studijních programů a oborů v celoživotním vzdělávání reagujících na požadavky 
a potřeby olomouckého regionu, ale i požadavky mimo tento region.

• Prohlubování spolupráce se sítí  fakultních škol a pracovišť směřující k implementaci příkladů dobré praxe 
do systému výuky.

Fakulta tělesné kultury:

• Příprava k akreditacím/rozšíření platnosti  akreditací studijních programů a oboru Management sportu 
a trenérství v navazujícím magisterském studiu.

• Zahájení inovace studijního oboru Ochrana obyvatelstva v prezenčním i kombinovaném studiu.

• Zahájení komplexní inovace výuky cizích jazyků studentů a pracovníků FTK UP.

• Zahájení přestavby studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti  absolventů v EU.

• Zahájení projektu „Zvýšení profesních kompetencí studentů zdravotnických a tělovýchovných studijních 
programů ve vztahu k osobám se zdravotním posti žením“.

• Zahájení projektu „Inovace studijního oboru Rekreologie“ v souladu s požadavky trhu práce.

Právnická fakulta:

• Implementace nového studijního a zkušebního řádu UP a úprava norem PF UP.

• Pokračování realizace reakreditované podoby magisterského studijního programu Právo a právní věda.

• Inovace studijního programu Právo a právní věda v rámci schválených projektů OP VK: rozvíjení cizoja-
zyčných forem výuky, rozvoj klinických metod výuky, další rozvoj internacionalizace výuky.

• Příprava obsahové inovace výuky soukromoprávních disciplín v návaznosti  na vývoj legislati vního procesu 
nového občanského zákoníku.

• Inovace bakalářského studijního programu Právní specializace a navazujícího magisterského studijního 
programu Evropská studia (nejen v rámci schválených projektů OP VK): prohlubování prakti ckých forem 
výuky, rozvíjení cizojazyčných forem výuky, postupné zpracování a zavedení do výuky distančních studij-
ních opor, další rozvoj internacionalizace výuky.

• Příprava rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o kombinovanou 
formu výuky.

Fakulta zdravotnických věd:

• Příprava akreditace navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče a rozvoj navazujících magisterských 
oborů v oblastech specializací nelékařských profesionálů ve zdravotnictví.

• Zajištění přípravy spisů k žádosti  o prodloužení platnosti  akreditace pro DSP Ošetřovatelství, bakalářský 
obor Fyzioterapie a navazující magisterský obor Management zdravotnictví. 

• Zapojení fakulty do akti vit Univerzity třetí ho věku a cvičení prakti ckých dovedností  péče o dospělé v no-
vém Centru prakti ckých dovedností  FZV UP.

• Rozvoj kurzů celoživotního vzdělávání, například paliati vní péče, aromaterapie, arteterapie a dalších.

• Podpora spolupráce s vysokoškolsky vzdělanými nelékařskými zdravotnickými pracovníky FN Olomouc 
na realizaci vzdělávání oborů FZV UP.

• Zapojení fakulty do procesu transformace VOŠ ve spolupráci s MŠMT, Olomouckým krajem a SZŠ a VOŠZ 
v Olomouci.

• Pokračování v inovaci vnitřních norem FZV.

• Zdokonalení tvorby e-learningových studijních a elektronických studijních opor.
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3. Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost

HLAVNÍ CÍLE:

• Zvýšení kvality publikačních výstupů, preference publikování v mezinárodních vědeckých periodikách 
a vydávání vědeckých monografi í. 

• Podpora výzkumných center budovaných v rámci OP VaVpI především v oblasti  personální, transferu 
výsledků do aplikační sféry, přípravy potřebných dokumentů a vnitřních předpisů.

• Zlepšení medializace výsledků výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti  na národní i mezinárodní 
úrovni.

• Vývoj, analýza a zavádění nástrojů podporujících zvyšování kvality výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí 
činnosti . Akti vní účast na dalším rozvoji metodiky hodnocení výsledků VaV (RIV) a na tvorbě metodiky 
hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti  (RUV).

• Pokračování v podpoře studentských akti vit prostřednictvím vnitřní grantové soutěže.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

• Udržení kvality výzkumné činnosti  UP:

o Vytvoření podmínek pro práci absolventů zahraničních doktorských studijních programů (podpora 
pozic PostDoc) – využití  projektu OP VK.

o Analýza dalších možností  využití  výzkumných kapacit partnerských VŠ, především kapacit budovaných 
v rámci OP VaVpI.

o Podpora předkládání nových návrhů projektů účelové podpory na výzkumné a vzdělávací projekty 
prostřednictvím Projektového servisu UP.

o Podpora transferu výsledků vědy a výzkumu k realizátorům prostřednictvím Vědeckotechnického 
parku UP.

o Akti vní účast UP v „Regionální inovační strategii“, založení OK4INOVACE, o.p.s.

o KUP – vyjednávání a údržba celouniverzitních konsorciálních přístupů do elektronických informačních 
zdrojů ve spolupráci s odborníky z fakult UP, v souladu s jejich odborným zaměřením a uživatelským 
využití m.

o Upgrade informační infrastruktury UP pro stabilizaci komunikačního systému.

o VUP – zajistí  připravenost pro elektronické publikování a elektronické knihy. V praxi to znamená 
vytvářet elektronické archivy „zdrojových textů“ produkovaných publikací tak, aby akademické obci 
byly k dispozici nejenom v ti štěné podobě, ale také ve formě e-booků (v různých formátech – *.pdf, 
*.epub, *.mobi apod.).

FAKULTY:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

• Zkvalitnění organizace DSP s cílem zefekti vnit zapojování posluchačů DSP do Studentské grantové sou-
těže; zkvalitňování moti vačních kritérií i hodnotí cích kritérii pro podporu vědecko-výzkumné činnosti , 
Studentské grantové soutěže a dalších veřejných soutěží o účelové prostředky; vnitrofakultní nastavení 
systémů přerozdělování dotace na podporu vědy a výzkumu. 



8

Lékařská fakulta:

• Příprava a zavedení hodnocení výkonu vědeckých týmů na LF UP podle RIV bodů, včetně příslušného 
fi nančního zhodnocení.

Filozofi cká fakulta:

• Podpora zkvalitnění a koncentrace fakultních vědeckých periodik (aspirace na registraci v uznávaných 
databázích typu ERIH, včetně distribuce prostřednictvím mezinárodních agentur, s tí m související zlep-
šení publikačních možností  akademických pedagogů ve fi lologických a humanitních oborech, podpora 
individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků.

• Zkvalitnění fakultního procesu v rámci činností  IGA.

• Zavedení jednoznačné moti vace v rámci kateder i jednotlivců směrem ke zkvalitnění vědecké činnosti .

• Zavedení fakultní grantové agentury.

• Větší zapojení postgraduálních (i Mgr.) studentů do fakultní vědecko-výzkumné činnosti .

Přírodovědecká fakulta:

• Defi nování způsobů koexistence nových regionálních výzkumných center s tradičními katedrami. Vytvoření 
potřebných vnitřních předpisů pro fungování nových regionálních výzkumných center.

Pedagogická fakulta:

• Podpora mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce v oblasti  Evropy, USA, Ruska a Asie (Čína) – fakulta 
bude sledovat další trendy vyhlašovaných výzkumných výzev a bude pokračovat v intenzivnější realizaci 
stávajících a přípravě doktorských studijních programů v anglickém jazyce, především v oblasti  speciální 
pedagogiky. 

• Přímá podpora ve formě sti pendií v případě významné reprezentace studentů v rámci odborných, tvůrčích 
a uměleckých soutěží, vyšší zapojení studentů na magisterských studijních programech do vědecko-vý-
zkumné práce s využití m zapojení studentů doktorského studijního programu.

Fakulta tělesné kultury:

• Po ukončení „Výzkumných záměrů na FTK UP“ zajisti t podmínky pro jejich transformaci. 

• Popularizace výsledků vědy a výzkumu na FTK UP.

Právnická fakulta:

• Evaluace končících projektů NPVII.

• Organizační a fi nanční zabezpečení vydávání fakultních vědeckých periodik (Acta Iuridica Olomucensia, 
Internati onal Comparati ve Law Revue).

• Podpora tvůrčího a výzkumného výkonu akademických pracovníků.

• Zavedení vnitřního systému hodnocení vědecko-výzkumné činnosti  akademických pracovníků.

• Podpora grantových akti vit akademických pracovníků.

Fakulta zdravotnických věd:

• Pokračovat v jednáních ve věci získání souhlasu Rady pro vědu, výzkum a inovace, který se týká zavedení 
oborové skupiny Zdravotnických věd do klasifi kace oborů ČR.

• Podpora růstu kvality recenzovaného periodika Profese on-line, řazeného v Seznamu neimpaktovaných 
recenzovaných periodik.
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• Podpora tvůrčího a výzkumného výkonu akademických pracovníků.

• Aktualizace kritérií hodnocení tvůrčího výkonu jednotlivých akademických pracovníků i pracovišť FZV UP 
jako celku – v souladu s metodikou ohodnocení VaV.

• Posilování výstupů výzkumné a vývojové činnosti  FZV UP.

4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy

HLAVNÍ CÍLE:

• Příprava a podání přihlášky vedoucí k získání ECTS Label.

• Zlepšení informovanosti  o výsledcích vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti  v rámci UP, domácích i zahraničních 
pracovišť.

• Další rozvoj dlouhodobé spolupráce UP s regionálními institucemi na vzájemně přijatelné úrovni 
(Olomoucký kraj a statutární město Olomouc).

• Realizace projektů regionálních vědecko-výzkumných center podpořených OP VaVpI s cílem zvyšovat 
zaměstnanost vysoce kvalifi kovaných odborníků v těchto centrech, s cílem podporovat regionální fi rmy 
a vznik nových technologicky vyspělých fi rem.

• Realizace mezinárodní reklamní kampaně UP, zlepšení prezentace univerzity na veřejnosti .

• Vyhodnocování potřeb regionálních partnerů a potencionálních zaměstnavatelů v regionu směrem ke spo-
lečným vědecko-výzkumným a projektovým tématům.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

• Činnosti  vedoucí k získání ECTS Label.

• Naplňování vize „Olomouc univerzitní město“.

• Zlepšení úrovně prezentace UP prostřednictvím internetu, webových stránek v angličti ně a systemati cké 
aktualizace dat.

• Další rozvoj Konfuciovy akademie s cílem prohloubit spolupráci s vědeckými a vzdělávacími insti tucemi Číny.

• Podpora akti vit Britského centra KUP.

• Zlepšení plánování a cílení zahraničních cest, stanovení priorit. Využití  členství v mezinárodních organi-
zacích.

• Systemati cké projednávání zařazování projektů UP do Integrovaného plánu rozvoje města a Integrovaného 
plánu rozvoje regionu.

• Zlepšení úrovně propagačních materiálů o Univerzitě Palackého.

• KUP – nastavování přístupů k odborným časopisům v německém systému Elektronische Zeitschrift  
Bibliothek.

• Využití  členství v insti tucích OK4EU a OK4INOVACE.

• VUP – zlepšení úrovně a zvýšení informovanosti  a zákaznického komfortu pro návštěvníky elektronického 
obchodu (v češti ně i angličti ně).
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FAKULTY:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

• Zvyšování kvalifi kační úrovně akademických a ostatních pracovníků, včetně získávání akademických a vě-
deckých pracovníků ze zahraničí. 

• Zapojení do mezinárodního kola Studentské vědecké odborné činnosti .

• Posílení vědeckého a vzdělávacího potenciálu akademických pracovníků rozvojem obousměrné meziná-
rodní spolupráce.

• Rozvoj kontaktů pracovišť a pracovníků se zahraničními univerzitními a výzkumnými pracovišti  včetně 
rozvoje programů double/joint degree.

Lékařská fakulta:

• Posílení mezinárodní spolupráce v oblasti  výzkumu.

• Posílení práce s absolventy. 

Filozofi cká fakulta:

• Intenzifi kace veškerých mobilit z FF UP i na FF UP; samostatná prezentace v zahraničí. Rozvoj programů 
double degree a jiných společných zahraničních programů.

• Podpora organizace spolupráce se zahraničními vysokými školami.

• Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP.

• Podpora mobility akademických pracovníků FF UP.

• Mezinárodní mobilita studentů na FF UP.

• Mezinárodní mobilita studentů z FF UP.

• Zavádění programů v cizích jazycích. 

• Posílení práce s absolventy a rozvoj marketi ngových akti vit FF UP (propagační předměty, identi fi kace 
s fakultou, zlaté a stříbrné promoce).

Přírodovědecká fakulta:

• Další rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti  vědy a výzkumu (společné projekty se zahraničními praco-
višti , společné publikace apod.).

• Rozvoj kontaktů pracovišť a pracovníků se zahraničními univerzitami v oblastech vzdělávání, výměny 
studentů a popularizace vědy.

• Získávání zájemců na pozici PostDoc ze zahraničí (např. v rámci projektu POST).

• Podpora intenzivnějšího využívání programů mezinárodní mobility studenty i zaměstnanci.

• Další rozvoj příležitostí  studentských i pedagogických mobilit.

• Povinné, nejméně tříměsíční vědecko-výzkumné zahraniční stáže doktorandů.

• Podpora pracovních stáží absolventů.

• Pomoc budoucím absolventům při orientaci na trhu práce (Okno do praxe).

• Udržování, rozšiřování a využívání kontaktů s absolventy. 

• Zlepšení informovanosti  o výsledcích vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti  dosahovaných na PřF UP.
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• Posílení akti vit na propagaci fakulty a studia a popularizaci přírodních věd mezi středoškoláky i širší ve-
řejností  nejen v regionu (informační brožury, akti vní účast na vzdělávacích veletrzích, využití  sociálních 
sítí , popularizace vědy v médiích apod.).

• Rozšiřování nabídky studijních programů v angličti ně (přinejmenším všechny nově akreditované doktorské 
studijní programy by měly mít i anglickou verzi).

• Udržování kontaktů se středními školami v regionu.

Pedagogická fakulta:

• Zintenzivnění nabídky anglického doktorského studijního programu Educati on a případně nově akredi-
tovaných DSP oborů v anglickém jazyce pro zahraniční uchazeče či uchazeče s přechodným či trvalým 
pobytem v ČR v přímé kooperaci se zahraničními zastupitelskými úřady v ČR.

• Podpora mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce v oblasti  Evropy, USA, Ruska a Asie (Čína) – fakulta 
bude sledovat další trendy vyhlašovaných výzkumných výzev a bude pokračovat v intenzivnější realizaci 
stávajících a přípravě doktorských studijních programů v anglickém jazyce, především v oblasti  speciální 
pedagogiky. 

• Zahájení tvorby databáze významných absolventů fakulty pracujících především v oblasti  pedagogické, 
speciálně pedagogické klinické praxe a propagace jimi dosažených výsledků s cílem posílit zvýšení pově-
domí stávajících studentů i uchazečů o studium o možnostech využití  získaného absolutoria v praxi u nás 
i v zahraničí – výstupy na webových stránkách a formou formálních i neformálních setkání se studenty. 

• Další podpora a zejména aktualizace směřování k DS a ECTS label na fakultě – provedení kontroly, dopl-
ňování a aktualizace včetně obsahové správnosti  příslušných součástí  databáze STAG, zejména v anglické 
verzi.

• Další vyhodnocování potřeb regionálních partnerů a potencionálních zaměstnavatelů v regionu směrem 
ke společným vědecko-výzkumným a projektovým tématům.

• Pokračování spolupráce s místními, městskými a krajskými zastupitelstvy při přípravě projektů, získávání 
grantových prostředků, organizaci odborných i školících akcí a na propagaci akti vit fakulty. 

• Přímá podpora mezinárodních mobilitních výměnných programů zaměřených na započitatelné pobyty 
zahraničních studentů a akademických pracovníků na fakultě a na zahraniční krátkodobé studijní a výu-
kové pobyty a stáže studentů a akademických pracovníků fakulty.

Fakulta tělesné kultury:

• Příprava a akreditace vybraných navazujících magisterských studijních oborů v anglickém jazyce. 

• Propagace studia v doktorském studijním programu Kinanthropology (akreditován v anglickém jazyce). 
Vytvoření podmínek pro studium zahraničních studentů a působení zahraničních odborníků na FTK UP.

• Rozvoj zahraniční mobility studentů s důrazem na podporu zahraničních stáží studentů DSP.

• Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků a studentů FTK UP. 

• Práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných kinantropologických fakultách v EU, Severní Americe 
a Asii.

• Budování národní sítě podpory zdraví v České republice.

• Budování národní sítě aplikovaných pohybových akti vit v České republice.

Právnická fakulta:

• Intenzifi kace mezinárodní mobility studentů (studijní pobyty i zahraniční pracovní stáže) s důrazem ze-
jména na studenty DSP.
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• Intenzifi kace mezinárodní mobility akademických pracovníků (výzkumné i pedagogické pobyty).

• Další rozvoj příležitostí  studentských i pedagogických mobilit.

• Trvalá péče o prezentaci fakulty a jejích akti vit v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.

Fakulta zdravotnických věd:

• Podpora mezinárodního prostředí na fakultě.

• Podpora vnější reprezentace fakulty.

• Rozvoj spolupráce s Progett o Formazione, Monzino, Itálie.

• Posílení moti vace studentů a pedagogů k efekti vním mobilitám včetně programu Erasmus, posílení ori-
entace na vědecko-výzkumná pracoviště v zahraničí.

• Podpora bilaterální spolupráce s Benedicti ne University v Chicagu.

5. Personální rozvoj a sociální politi ka

CÍLE:

• Zvyšování kvalifi kace akademických i ostatních pracovníků, zvláště systemati ckou podporou talentovaných 
mladých akademických pracovníků a vytvářením podmínek pro kvalifi kační růst.

• Rozpracování systému odměňování pracovníků a jeho provázání se systémem hodnocení pracovníků.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

• V souladu s implementací nového Organizačního řádu UP zavést systém pravidelných hodnocení pracov-
níků všech centrálních jednotek. Provázat systém pravidelných hodnocení s odměňováním pracovníků.

• Pokračovat ve vytvoření systému vzdělávání pracovníků centrálních jednotek.

FAKULTY:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

• Systemati cká podpora akademických pracovníků CMTF UP v rámci studia doktorského studijního progra-
mu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na fakultě, v počáteční fázi jejich 
pedagogického působení. 

• Podpora zapojení tuzemských odborníků z praxe do výuky. 

Lékařská fakulta:

• Zvyšování kvalifi kace akademických pracovníků fakulty a vytvoření systému hodnocení vedoucích pra-
covníků.

Filozofi cká fakulta:

• Vytvoření centrálního fondu FF UP pro odměňování funkčních míst (VK).

• Vytvoření centrálního fondu FF UP pro odměňování akademických pracovníků.

• Podpora kvalifi kačního růstu pracovníků formou podpory zahraničních mobilit pracovníků.
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Pedagogická fakulta:

• Další podpora vybraných pracovníků s potenciálem kvalifi kačního růstu garantujících či akti vně se podílejících pře-
devším na doktorských studijních programech – se specifi ckým zřetelem na programy akreditované či připravované 
k akreditaci v cizích jazycích. 

• Podpora zejména mladých vědecko-pedagogických pracovníků fakulty v oblasti  sladění jejich rodinného a pracovního 
života s akcentováním vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti .

• Podpora kvalifi kačního růstu pracovníků směrem k vědecké práci mj. formou podpory mezinárodní spolupráce a mo-
bilit.

Fakulta tělesné kultury:

• Podpora mladých pracovníků fakulty s tvůrčím potenciálem k vědecké i pedagogické činnosti .

Právnická fakulta:

• Dokončení procesu systemizace pracovních míst akademických pracovníků.

• Systemati cké zvyšování kvalifi kace akademických pracovníků.

• Změna systému osobních ohodnocení akademických pracovníků primárně na základě vědeckého výkonu.

Fakulta zdravotnických věd:

• Podporovat kariérní růst pracovníků fakulty.

• Pokračovat v praxi setkávání akademických pracovníků a studentů fakulty v rámci ofi ciálních setkání i společných 
akti vit mimo výuku.

• Zvyšování kvalifi kace akademických i ostatních pracovníků, podpora mladých akademických pracovníků s výhledem 
na připravené programy k akreditaci či reakreditaci studijních oborů. 

• Aktualizovat kompetence vedoucích pracovníků jednotlivých pracovišť FZV UP. 

• Zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků FZV UP.

• Konti nuální vzdělávání akademických pracovníků v metodologii vědecké práce.

6. Financování a organizace

HLAVNÍ CÍLE:

• Hledání fi nančních zdrojů v neveřejné sféře, především aplikační.

• Hledání možností  snížení ekonomické náročnosti  s využití m spolupráce s jinými VŠ.

• Zvyšování podílu účelových prostředků a prostředků z hospodářské činnosti  na fi nancování univerzity.

• Opti malizovat dislokaci jednotlivých pracovišť UP s ohledem na historické, dopravní, vědecké, studijní i ekonomické 
aspekty.

• Odstraňovat nevyhovující technický stavu budov nebo zlepšovat provozní podmínky v nich dle potřeb jednotlivých 
pracovišť.

• Soustavně vytvářet fi nanční a technické podmínky pro realizaci investi ční výstavby plánované a fi nancované ze struk-
turálních fondů EU, zejména OP VaVpI a OP ŽP, ale i dalších dotačních ti tulů.

• Systemati cká centralizace nebo outsourcing provádění vybraných procesů na UP.

• Refl exe změn ve fi nancování VVŠ.
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• Spolupráce s ostatními vysokými školami, MŠMT a Radou pro výzkum, vývoj a inovace při tvorbě meto-
dik a modelů ovlivňujících fungování UP (model fi nancování VŠ, metodika hodnocení VaVaI, metodika 
hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ).

• Vytvoření systému insti tucionálních výkonových ukazatelů UP a jejich ověření.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY:

• Revize a aktualizace dokumentu „Investi ční strategie UP“ a „Program rozvoje MTZ“ dle aktuálních záměrů 
pracovišť UP.

• Implementace nového Organizačního řádu UP a analýz systému řízení.

• Využití  procesních modelů při zavádění workfl ow systému DMS.

• Vytvoření, implementace a využití  ESS (elektronické spisové služby).

• Zavedení centrální evidence nakupovaného soft ware na UP, přehledu o zakoupeném soft ware.

• Zavedení legislati vy AA (autenti zace/autorizace) uživatelů UIS UP a dokumentů v digitální podobě pro 
vnitřní potřebu UP.

• Stabilizace a opti malizace provozu počítačové sítě UP s využití m moderních prostředků. 

• Opti malizace provozu pracovišť VUP.

• Rozvoj a aplikace Dynamického nákupního systému.

FAKULTY:

Lékařská fakulta:

• Posílení role fi nančních zdrojů z hospodářské činnosti , smluvního výzkumu a realizace licencí, především 
ve vztahu k novému regionálnímu výzkumnému centru.

Filozofi cká fakulta:

• Opti malizovat dislokaci jednotlivých pracovišť FF UP s ohledem na historické, dopravní, vědecké, studijní 
i ekonomické aspekty.

• Odstraňovat nevyhovující technický stav budov nebo zlepšovat provozní podmínky v nich dle potřeb 
jednotlivých pracovišť.

• Vytvořit jednotný model organizační struktury FF UP a uvést ji v soulad s vykonávanými procesy.

Přírodovědecká fakulta:

• Posílení role fi nančních zdrojů z hospodářské činnosti , smluvního výzkumu a realizace licencí, především 
ve vztahu k nově vznikajícím regionálním výzkumným centrům.

Pedagogická fakulta:

• Soustavné vyhledávání fi nančních zdrojů a opti malizace organizačního i fi nančního řízení fakulty a jejích 
pracovišť.

• Opti malizace využívání prostor fakulty, zejména Uměleckého centra UP pro potřeby fakult zde disloko-
vaných (včetně využívání pronájmů) s cílem dále snižovat ekonomickou náročnost jeho provozu (např. 
využití m ekologických zdrojů energií jako fotovoltaika, tepelná čerpadla atd.).
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Fakulta tělesné kultury:

• Dokončení koncepce rozvoje lidských zdrojů a vytvoření moti vačního systému zaměstnanců fakulty.

• Zahájení systemizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám jednotlivých studijních oborů 
a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě.

Právnická fakulta:

• Dílčí restrukturalizace kateder.

• Opti malizace využívání prostor PF UP.

• Dokončení procesu systemizace pracovních míst akademických pracovníků.

• Změna systému osobních ohodnocení akademických pracovníků primárně na základě vědeckého výkonu.

• Refl exe změn ve fi nancování VVŠ.

Fakulta zdravotnických věd:

• Opti malizace využití  všech výukových prostor fakulty s cílem snižovat provozní náklady fakulty.

• Hledání dalších možností  získávání fi nančních zdrojů fakulty mimo dotační ti tuly – účast v projektech EU, rozvoj 
doplňkové činnosti  a další. 

• Podpora činnosti  Knihovny FZV UP.

V Olomouci dne 31. 10. 2011

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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