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1. Rozvoj materiálně-technické základny

Hlavní cíle:

Podpora rozvoje výzkumných, vývojových a inovačních akti vit UP.
Zabezpečení vzdělávacího procesu. 
Snížení provozních výdajů (teplo, elektřina,…). 

1.1 Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů

Zahájení stavebních prací projektů fi nancovaných z OP VaVpI: Centrum regionu Haná pro biotechnologický 
s zemědělský výzkum, Ústav molekulární a translační medicíny, Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů, Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP v Olomouci, Rekonstrukce a dostavba Teoreti ckých ústavů 
LF UP v Olomouci a Pevnost poznání. 

Využití křížového financování v OP VK k posílení technického a technologického vybavení pracovišť 
Univerzity Palackého. 

Využití  dalších OP. Rekonstrukce VTP UP, revitalizace parkánových zahrad, zateplení budov a energeti cké 
úspory.

Centrální jednotky:

Zahájení realizace projektu OP VaVpI „Pevnost poznání“. Rozpočet: cca 162 mil. Kč
Realizace projektu „Revitalizace parkánových zahrad“, podpora ROP. Rozpočet: cca 10 mil Kč.
Dokončení a realizace projektů energetických úspor (OP ŽP): UPOL1 – cca 145 mil. Kč, UPOL2 – cca 

85 mil. Kč, UPOL3 – cca 41 mil. Kč.
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého: Zahájení rekonstrukce bloku A, podpora OP PI. Rozpočet: 

cca 35 mil. Kč. 
Správa kolejí a menz: Zateplení budov kolejí s podporou OP ŽP (projekt UPOL1).

Fakulty:

Lékařská fakulta:

Pokračování ve výstavbě „Ústavu molekulární a translační medicíny“. Rozpočet: cca 967 mil. Kč. 
Zahájení realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Teoreti ckých ústavů LF UP v Olomouci“. Rozpočet: 

cca 1042 mil. Kč.
Realizace zateplení budovy děkanátu Tř. Svobody 8 (projekt UPOL3).
Dokončení zateplení budovy Teoreti ckých ústavů Hněvotí nská 3 (projekt UPOL2).

Filozofi cká fakulta:

Dokončení zateplení budovy tř. Svobody 26 (projekt UPOL2)

Přírodovědecká fakulta:

Pokračování ve výstavbě „Centrum regionu Haná pro biotechnologický s zemědělský výzkum“. Rozpočet: 
cca 964 mil. Kč.

Pokračování ve výstavbě „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“. Rozpočet: cca 
735 mil. Kč.

Výstavba mateřské školky (společný projekt s PdF).
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Dokončení zateplení budovy Společné laboratoře opti ky tř. 17. listopadu 50a (projekt UPOL2)
Realizace zateplení budovy tř. 17. listopadu 50 a budovy B na Šlechti telů (projekt UPOL3)

Pedagogická fakulta:

Zahájení realizace projektu „Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP v Olomouci“. Rozpočet: cca 363 mil. Kč.
Výstavba mateřské školky (společný projekt s PřF). Rozpočet:
Realizace zateplení budovy na Žižkově náměstí  5 (projekt UPOL3).

Právnická fakulta:

Dokončení zateplení budov tř. 17. listopadu 6 a 8 (projekt UPOL2)

1.2 Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních programů

Cyrilometodějská teologická fakulta:

Rekonstrukce výukového objektu (3. a 4. NP, výměna oken a zateplení šítové zdi). Rozpočet: cca 3 mil. Kč 
(UP FRIM CP).

Zahájení rekonstrukce výukového objektu Univerzitní 22. Rozpočet: cca 45 mil. Kč (programové fi nancování 
MŠMT).

Lékařská fakulta:

Dokončení rekonstrukce výtahů na TÚ, Hněvotí nská 3. Rozpočet: cca 2 mil. Kč ( UP FRIM CP).

Filozofi cká fakulta:

Zahájení rekonstrukce výukového objektu Křížkovského 10. Rozpočet: cca 240 mil. Kč (programové fi nan-
cování MŠMT).

Zprovoznění venti lace (řízení klimati zace a topení) v Konviktu (nyní nekontrolované úniky energií); realizace 
čipového vstupu do objektu školy na Hradě a Konviktu ( UP FRIM FF).

Přírodovědecká fakulta:

Příprava projektu vybudování nového Energocentra na ulici Šlechti telů.
Řešení problému střechy na nové budově na tř. 17. listopadu. 

Pedagogická fakulta:

2. etapa oprav vnitřních odpadů v budově na Žižkově náměstí  5. Rozpočet: cca 1 mil. Kč (UP FRIM CP).

Fakulta tělesné kultury:

Rekonstrukce objektu pro Centrum kinantropologického výzkumu. Aktualizovat projektovou dokumentaci 
v souladu s uvažovaným kampusem areálu Neředín a zahájit jeho stavební přestavbu.Rozpočet: cca 120 
mil. Kč (programové fi nancování MŠMT).

V návaznosti  na strategii rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci a jejího dlouhodobého záměru, zpracovat 
koncepci pro vytvoření moderního kampusu areálu Neředín. 

V souvislosti  s realizací kampusu dořešit majetkové vztahy k pozemkům v oblasti  lokality Neředín (včetně 
odkupu nemovitosti  od fa. Pyro & Art, s.r.o.).

V návaznosti  na dlouhodobé záměr UP v Olomouci dořešit koncepci VS UP Pastviny.
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Přípojka vody a plynu do bývalé prádelny. Rozpočet: cca 0,5 mil. Kč (UP FRIM CP).
Výměna kotlů tř. Míru 115. Rozpočet: cca 0,2 mil. Kč (UP FRIM CP).

Právnická fakulta:

Generální oprava elektroinstalace. Areál Envelopa. Rozpočet: cca 2,5 mil. Kč (UP FRIM CP).

Fakulta zdravotnických věd:

Dokončení rekonstrukce 3. patra v budově na tř. Svobody 8.
Vybavení rekonstruovaných pracoven a učeben, seminární místnosti  Ústavu zdravotnického managementu 

nábytkem a vzdělávacími technologiemi.
Dokončení rekonstrukce na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc pro společné Centrum prakti ckých 

dovedností .

2. Vzdělávací činnost

Hlavní cíle:

Reakreditování studijních oborů a akreditování nových studijních programů
Inovace vybraných studijních programů 
Podpora celoživotního a distančního vzdělávání
Příprava nového Studijního a zkušebního řádu
Novelizace směrnic a norem na úseku studijním: Ubytovací řád, Zveřejňování kvalifi kačních prací, Rigorózní 
řízení a Vydávání dokladu o absolvování studia na UP

Sjednocení forem rozhodování o přijetí  a nepřijetí  ke studiu na všech fakultách
Implementace CourseWare
Zásadní stabilizace a modernizace IS STAG a webmailu
Využití  a rozšíření dosavadních nástrojů evaluace a zvýšení podílu studentů na hodnocení kvality výuky

Centrální jednotky:

Podpora zájmového vzdělávání seniorů cestou Univerzity třetí ho věku.
Realizace projektu „Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti  VŠ u vedoucích akademických pracovníků 

UP v Olomouci“.
Zlepšování implementace systému studijní agendy STAG do běžného provozu fakult soustavným a cíleným 

školením pracovníků UP a vytvářením systému integrované podpory uživatelům systému STAG na webové 
platf ormě.

Zkvalitňování a rozšiřování e-learningové formy výuky. 

Fakulty:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

Podpora distanční formy vzdělávání a e-learningu jak rozvojem technického zabezpečení s důrazem na fl e-
xibilitu a uživatelskou vstřícnost, tak podporou kompetence pedagogických pracovníků.

Zkvalitnění organizace studentských praxí a vytvoření podpůrných systémových nástrojů (zvlášť v případě 
nových prakti cky zaměřených bakalářských oborů).

Rozvoj celoživotního vzdělávání formou rozšiřování nabídky kurzů a jejich propagace. 
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Lékařská fakulta:

Zvyšování kvality výuky, prohloubení propojení výuky s praxí ve zdravotnických a výzkumných zařízeních.

Filozofi cká fakulta:

Zřízení pozice koordinátora pro studijní agendu STAG. 
Systémová kontrola akreditace, včetně přesného propočtu alokace kreditů u nových akreditací a reakre-

ditací.
Dokončení úpravy studijních norem na FF UP.
Zahájení procesu částečného přechodu k akreditacím hlavních vedlejších oborů (americký koncept „major“ 

a „minor“).

Přírodovědecká fakulta:

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

Pokračování v podpoře studentských akti vit prostřednictvím malých grantových projektů.
Akreditace a reakreditace studijních programů v souladu se zájmem o studium a uplatnitelností  absolventů.
Pokračování v realizaci Univerzity dětského věku.

Pedagogická fakulta:

Příprava k akreditacím/rozšíření platnosti  akreditací studijních programů a oborů v kombinované formě 
studia s cílem zvýšení studijní nabídky.

Vyhodnocení 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 vhodných 

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 pracovníků 

a vzájemné prostupnosti  studijních oborů. 
Příprava k akreditaci studijních programů a oborů v celoživotním vzdělávání reagujících na požadavky 

a potřeby olomouckého regionu, ale i požadavky mimo tento region.

Fakulta tělesné kultury

Vytvoření podmínek pro akreditaci doktorského a navazujícího magisterského studijního oboru vedeného 
v cizím jazyce.

Vytvoření podmínek pro realizaci výuky tělesné výchovy pro studijní programy a obory uskutečňované 
v rámci UP v Olomouci (mimo FTK). 

Právnická fakulta:

Stabilizace nového doktorského studijního programu. 
Realizace reakreditované podoby magisterského studijního programu „Právo a právní věda“.

Fakulta zdravotnických věd:

Ve spolupráci s ICV UP zapojení do projektu „Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti  VŠ u vedoucích 
akademických pracovníků UP v Olomouci.
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Zapojení fakulty do akti vit ve prospěch Univerzity třetí ho věku – cvičení prakti ckých dovedností  péče 
o dospělé v novém Centru prakti ckých dovedností  FZV UP.

Akreditace kurzů celoživotního vzdělávání: Paliati vní péče. Muzikoterapie. Aromaterapie. Arteterapie.
Posílení zapojení vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc do výuky 

na FZV UP.
Pokračování ve spolupráci s Vyšší odbornou zdravotní školou Olomouc s cílem transformace zdravotnických 

oborů vyšší školy na obory bakalářské v nabídce studia na FZV UP.
Připravit k akreditaci nová magisterská studia v oblastech specializací ve zdravotnictví.
Pokračovat v inovaci vnitřních norem FZV UP.

3. Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost

Hlavní cíle:

Zvýšení kvality publikačních výstupů, preference publikování v mezinárodních vědeckých periodikách 
a vydávání vědeckých monografi í v uznávaných vědeckých nakladatelstvích

Podpora výzkumných center budovaných v rámci OP VVI 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.

Organizace mezinárodního festi valu Academia Film Olomouc

Centrální jednotky:

Zvyšování kvalifi kací na UP

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

b)  zvyšování kvalifi kací pracovníků formou habilitačních a jmenovacích řízení 

Udržení kvality výzkumné činnosti  UP
a) vytvoření podmínek pro práci absolventů zahraničních doktorských studijních programů (sti pendijní 

systém pro pozice PostDoc)
b) nastavení systému hodnocení pracovišť za účelem rozdělování dotace na rozvoj insti tuce
c) zkvalitnění evidence výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti 
d) opti malizace systému Vnitřní studentské grantové soutěže
e) podpora předkládání nových návrhů projektů účelové podpory na výzkumné a vzdělávací projekty pro-

střednictvím oddělení vědy a výzkumu a Projektového servisu UP
f) podpora transferu výsledků vědy a výzkumu k realizátorům prostřednictvím Vědeckotechnického parku 

UP a připravovaného projektu Pracoviště transferu technologií
g) nová vnitřní metodika dělby fi nancí na vědu, respektující odlišnost přírodních, lékařských, humanitních, 

právních a pedagogických věd.

Fakulty:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

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

Lékařská fakulta:

Řešení problému propojení fakulty a jejich ústavů s nově budovaným regionálním výzkumným centrem.

Filozofi cká fakulta:

Podpora zkvalitnění a koncentrace fakultních vědeckých periodik (aspirace na registraci v uznávaných 
databázích typu ERIH, včetně distribuce prostřednictvím mezinárodních agentur.

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 programů do vědecko-výzkumné 
práce s využití m zapojením studentů doktorského studijního programu.

Fakulta tělesné kultury

Ve struktuře FTK vytvořit „Insti tut podpory pohybové akti vity“ s orientací na tvorbu vědeckých výstupů 
a jejich aplikaci v praxi, tvorbu dokumentů a strategií podpory pohybové akti vity.

Právnická fakulta:

Evaluace končících projektů NPVII.
Organizační a fi nanční zabezpečení vydávání fakultních vědeckých periodik (Acta Iuridica Olomoucensis, 

Internati onal Comparati ve Law Revue).
Vytvoření vnitřního systému hodnocení vědecko-výzkumné činnosti  a akademických pracovníků.

Fakulta zdravotnických věd:

Připravit systém hodnocení tvůrčího výkonu pracovišť a jednotlivých akademických pracovníků fakulty.
Pokračovat v jednáních ve věci získání souhlasu Rady pro vědu, výzkum a inovace, který se týká zavedení 

oborové skupiny „Zdravotních věd“ do klasifi kace oborů.
Podpora růstu kvality periodika „Profese on-line“.
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4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy

Hlavní cíle:

Příprava a podání přihlášky vedoucí k získání Diploma Supplement Label
Zlepšení informovanosti  o výsledcích vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti  v rámci UP, domácích i zahraničních 

pracovišť
Nové nastavení komunikačních mechanismů s klíčovými aktéry ovlivňujícími poměry UP, jako jsou insti tuce 

veřejné správy (MŠMT), Parlament ČR, orgány justi ce, samosprávné korporace
Stabilizace dlouhodobé fi nanční spolupráce UP s regionálními insti tucemi na vzájemně přijatelné úrovni 

(Kraj Olomoucký a Statutární město Olomouc)
Realizace projektů regionálních vědeckovýzkumných center podpořených OP VVI s cílem zvyšování zaměst-

nanosti  vysoce kvalifi kovaných odborníků v těchto centrech, s cílem podpory regionálních fi rem a vzniku 
nových technologicky vyspělých fi rem

Realizace mezinárodní reklamní kampaně UP, zlepšení prezentace univerzity na veřejnosti 
Další vyhodnocování potřeb regionálních partnerů a potencionálních zaměstnavatelů v regionu směrem 

ke společným  vědecko-výzkumným a projektovým tématům
Podpora spolupráce s aplikační sférou

Centrální jednotky:

Zefekti vnění elektronické evidence mobilit studentů a pracovníků UP.
Zabezpečení jednotnosti  vnitřních procesů spjatých s mobilitami.
Další rozvoj Konfuciovy akademie s cílem prohloubení spolupráce s vědeckými a vzdělávacími insti tucemi 
Číny.

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

Analýza potřeb aplikační sféry ve smluvním výzkumu Vědeckotechnickým parkem UP.
Zlepšení úrovně prezentace Univerzity Palackého prostřednictvím internetu, především webových stránek 

v angličti ně, systemati cká aktualizace dat.
Zlepšení úrovně propagačních materiálů o Univerzitě Palackého.

Fakulty:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti  získávání zahraničních odborníků do pedagogické a vě-
decké práce i v oblasti  rozvoje nabídky studijních oborů a studijních předmětů vyučovaných v cizích jazycích, 
zvláště v angličti ně.

Navazování nových a prohlubování dosavadních kontaktů se středními školami s ohledem na prezentaci 
UP a zprostředkování nabídky studijních oborů.

Lékařská fakulta:

Posílení mezinárodní spolupráce v oblasti  výzkumu a 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.



8

Přírodovědecká fakulta:

Posílení práce z absolventy (zlaté a stříbrné promoce).

Pedagogická fakulta:

Zintenzivnění nabídky anglického doktorského studijního programu Educati on a případně nově akreditova-
ných 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.

Zahájení tvorby databáze významných absolventů fakulty pracujících především v oblasti  pedagogické, 
speciálně pedagogické klinické praxe a propagace jejich 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 postupného směřování k získání DS a ECTS label na fakultě – provedení kontroly naplnění 
a obsahové správnosti  příslušných součástí  databáze STAG anglickými verzemi.

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. 

Právnická fakulta:

Zintenzívnění mobilit studentů a pedagogů.
Prezentace PF UP u příležitosti  20. výročí obnovení fakulty.

Fakulta zdravotnických věd:

Rozvoj zahájené spolupráce s Progett o Formazione. Monzino. Itálie.
Příprava nové ERASMUS bilaterální smlouvy s Univerzitou Wroclaw s orientací na paliati vní péči.
Posílení moti vace studentů a pedagogů k mobilitám v rámci programu ERASMUS.

5. Personální rozvoj a sociální politi ka

Hlavní cíle:

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

Rozpracovat systém odměňování pracovníků a provázat jej se systémem hodnocení pracovníků.

Centrální jednotky:

Vytvořit a zavést systém pravidelných hodnocení pracovníků všech centrálních jednotek. Provázat systém 
pravidelných hodnocení s odměňováním pracovníků.

Vytvořit a zavést systém vzdělávání pracovníků centrálních jednotek.

Fakulty:

Cyrilometodějská teologická fakulta:

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

Systemati cká podpora talentovaných studentů, obzvláště s výhledem na jejich uplatnění na UP.
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Filozofi cká fakulta:

Implementace v r. 2010 dokončeného popisu pracovních činností  a dalších norem.
Vytvoření centrálního fondu UP pro odměňování akademických pracovníků.

Pedagogická fakulta:

Další podpora vybraných pracovníků s potenciálem kvalifi kačního růstu garantujících či akti vně se podílejí-
cích především na doktorských studijních programech, se specifi ckým zřetelem na programy akreditované 
či připravované k akreditaci v cizích jazycích. 

Právnická fakulta:

Systemati cké zvyšování kvalifi kace pracovníků fakulty.

Fakulta zdravotnických věd:

Připravit normu kariérního růstu pracovníků fakulty.
Pokračování v praxi setkávání akademických pracovníků a studentů fakulty .

6. Financování a organizace

Hlavní cíle:

Hledání fi nančních zdrojů v neveřejné sféře, především aplikační.
Zvyšování podílu účelových prostředků a prostředků z hospodářské činnosti  na fi nancování univerzity 
Opti malizace dislokace jednotlivých pracovišť UP s ohledem na historické, dopravní, vědecké, studijní 

i ekonomické aspekty.
Reorganizace a opti malizace centrálních jednotek UP a administrati vy fakult s ohledem na snižování eko-

nomické náročnosti .
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 strukturálních fondů EU, zejména OP VaVpI a OP ŽP, ale i dalších dotačních ti tulů.
Vytvoření jednotného modelu organizační struktury UP, a tuto uvést do souladu s vykonávanými procesy
Vytvoření redundantních struktur pro poskytování bezpečného provozu kriti ckých služeb univerzitního 

informačního systému
Systemati cká centralizace nebo outsourcing provádění vybraných procesů na UP

Centrální jednotky:

Revize a aktualizace dokument „Investi ční strategii UP“ a „Program rozvoje MTZ“ a podle aktuálních záměrů 
pracovišť UP.

Defi nování standardů výkonu podpůrných činností  formou procesních modelů, jejich opti malizace a měření 
jejich výkonu.

Provedení analýzy systému řídících procesů na UP v rámci zapojení do projektu EFIN a implementace 
výsledků těchto analýz do systému řízení na UP.

Využití  procesních modelů při zavádění workfl ow systému DMS.
Vytvoření, implementace a využití  ESS (Elektronické spisové služby).
Vytvoření jednotného informačního indexu zdrojů UP.
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Zavedení centrální evidence nakupovaného soft ware na UP, přehledu o zakoupeném SW.
Zavedení nástrojů pro zpracování a analýzu stati sti ckých dat o využívání elektronických informačních zdrojů.
Zavedení legislati vy AA (autenti zace/ autorizace) uživatelů UIS UP a dokumentů v digitální podobě pro 

vnitřní potřebu UP.
Vytýčení a prosazování jednotné strategie v oblasti  provozu, dalšího vývoje a rozvoje IC UP a to na úrovni 

vedení UP i na úrovni vedení CVT.
Stabilizace a opti malizace provozu počítačové sítě UP s využití m moderních prostředků. Rozvoj této sítě 

a jejích služeb.

Fakulty:

Lékařská fakulta:

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

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:

Opti malizovat využívání prostor Uměleckého centra pro potřeby fakult zde dislokovaných (včetně využívání 
pronájmů) a dále snižování jeho provozně ekonomické náročnosti  (např. s využití m ekologických zdrojů 
energií jako fotovoltaika, tepelná čerpadla, atd.).

Právnická fakulta:

Systemizace pracovních míst.
Realizace závěrů personálního auditu.
Refl exe změn ve fi nancování VVŠ.

Fakulta zdravotnických věd:

Nastavení pravidel vzájemného vyrovnávání výukové zátěže mezi FZV UP a ostatními fakultami.
Hledání možností  získání nedotačních fi nančních zdrojů ve prospěch FZV UP.
Organizační podpora činnosti  Knihovny FZV UP.

V Olomouci dne 30. září 2010

Schváleno Akademickým senátem UP dne 29. září 2010

 prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

 rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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