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Univerzita Palackého v Olomouci je 
nej starší vysokou školou na Moravě 
a druhou nejstarší v České republice. 
Představuje moderní vzdělávací institu-
ci se širokou nabídkou studijních oborů 
a bohatou vědeckou činností. Na jejích 
fakultách studuje více než 24 000 stu-
dentů. Univerzitu Palackého tvoří osm 
fakult: Cyrilometodějská teologická fa-
kulta, Lékařská fakulta, Filozofi cká fakul-
ta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká 
fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická 
fakulta a Fakulta zdravotnických věd. 
Nabízejí více než dvě stě studijních pro-

Cyrilometodějská 
teologická fakulta 
(CMTF UP)
Univerzitní 22 
771 11 Olomouc

Lékařská fakulta 
(LF UP)
tř. Svobody 8 
771 26 Olomouc

Filozofi cká 
fakulta (FF UP)
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc

Přírodovědecká 
fakulta (PřF UP)
tř. 17. listopadu 12 
771 46 Olomouc

Pedagogická 
fakulta (PdF UP)
Žižkovo náměstí  5 
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné 
kultury (FTK UP)
tř. Míru 115 
771 11 Olomouc

Právnická fakulta 
(PF UP)
tř. 17. listopadu 
771 11 Olomouc

Fakulta zdravotnických 
věd (FZV UP)
tř. Svobody 8
771 11 Olomouc

Fakulty Univerzity 
Palackého

gramů, v prezenční nebo kombinované 
formě. Studenti  si mohou vybírat ze stu-
dijních programů bakalářských, magister-
ských i doktorských. Univerzita se profi lu-
je jako moderní research univerzita, věda 
a výzkum patří k jejím hlavním prioritám. 
Pracoviště vědeckých týmů disponují 
špičkovou technikou, do řešení vědecko-
výzkumných projektů jsou zapojeni také 
studenti . K historickým univerzitním bu-
dovám přibývají moderní stavby, které 
nabízejí perfektně vybavené učebny, labo-
ratoře a výborné podmínky pro vědecké 
bádání. 

Univerzita Palackého v Olomouci
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Organizační schéma Univerzity Palackého
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Správní rada 
Univerzity Palackého
k 31. 12. 2010

• Ing. Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu 
(funkční období do března 2011) 

• Ing. Vlasti mil Czabe, předseda představenstva 
a generální ředitel, Komerční banka Brati slava, a.s., 
Société Générale Group (funkční období do září 2011) 

• PhDr. Vladimír Drozda, člen sdružení Aeroklubu 
Falcon Air Prostějov (funkční období do února 2015) 

• Mons. Jan Graubner, místopředseda SR UP, 
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 
(funkční období do února 2015),   

• doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., 
prorektor Univerzity J. A. Komenského, s. r. o. 
(funkční období do února 2016) 

• Ing. Tomáš Kvapil (funkční období do března 2011) 
• MUDr. Mgr. Ivan Langer, Předseda správní rady CEVRO 

(funkční období do března 2013) 
• Ing. Bořivoj Minář, jednatel STOMIX, s. r. o., Žulová, 

předseda představenstva Krajské hospodářské komory 
Olomouckého kraje (funkční období do října 2015) 

• Marti n Novotný, místopředseda SR UP, 
primátor statutárního města Olomouce 
(funkční období do května 2015)   

• Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu v Olomouci 
(funkční období do května 2015) 

• JUDr. Pavel Telička, jednatel BXL Consulti ng 
(funkční období do března 2015) 

• Ing. Marti n Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
(funkční období do února 2015) 

• Ing. Michaela Šojdrová, předsedkyně KDU-ČSL 
(funkční období do května 2015) 

• doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ministerstvo fi nancí ČR 
(funkční období do dubna 2011) 

• Ing. Jiří Žák, předseda SR UP, předseda představenstva 
Farmak, a.s. (funkční období do dubna 2011)

Akademický senát 
Univerzity Palackého
zvolený pro funkční období 2008–2011

• doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. (PřF)
 předseda AS UP (do 21. 4. 2010)
• Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. (CMTF)
 předseda AS UP (od 12. 5. 2010)
 předseda ekonomické komise (do 2. 6. 2010)
• Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF)
 místopředseda AS UP
• JUDr. Marek Hodulík (PF)
 místopředseda z řad studentů
• doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. (FTK)
 předsedkyně ekonomické komise (od 2. 6. 2010) 
• JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF)
 předseda legislati vní komise
• RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF) (od 22. 4. 2010)
• MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. (LF)
• doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA (LF)
• Aleš Obr (LF)
• doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., MBA (FF) (do 31. 1. 2010)
• Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (FF) (od 1. 2. 2010)
• PhDr. Ladislav Jakub (FF)
• Radka Spurná (FF)
• Mgr. Pavel Tuček, Ph.D. (PřF)
• Bc. Tomáš Vynikal (PřF) (do 4. 2. 2010)
• Mgr. Alena Vondráková (PřF) (od 9. 3. 2010)
• doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (PdF)
• Mgr. Marti na Hurtová (PdF) (do 1. 11. 2010)
• Mgr. Pavel Bič (PdF) (od 1. 12. 2010)
• doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. (FTK)
• Mgr. Franti šek Frýdecký (FTK)
• doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (CMTF)
• PhDr. ThLic. Jitka Jonová (CMTF)
• JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. (PF)
• Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (FZV)
• Mgr. Jana Kameníčková (FZV)
• Marcela Žáková (FZV) (do 5. 3. 2010)
• Jaroslav Kašpar (FZV) (od 22. 4. 2010)
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2 Spolupráce 
univerzity, 
města a kraje
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Důležitými partnery Univerzity Palackého 
jsou Olomoucký kraj a statutární město 
Olomouc (SMO).

Univerzita rozvíjí přímé formy spoluprá-
ce zastoupením členů akademické obce 
v odborných komisích, radách a dalších 
grémiích zřizovaných Olomouckým kra-
jem a SMO. Došlo tak např. k velmi úz-
kým a efekti vním formám spolupráce při 
přípravách projektů v rámci operačních 
programů EU, a to i s dalšími regionál-
ními partnery (základní a střední školy, 
soukromé vysoké školy, muzea, průmys-
lové fi rmy atd.), zejména pak v OP Věda 
a výzkum pro inovace a Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Navrhované pro-
jekty byly operati vně zařazovány do in-
vesti čního plánu rozvoje regionu či města. 

Pozitivní dopad na posílení vzájemné 
informovanosti má členství primáto-
ra a hejtmana ve Správní radě UP. Kraj 
a město se podílejí na fi nanční podpoře 
významných projektů: v roce 2010 to byl 
především fi lmový festi val Academia fi lm 
Olomouc, dokončený projekt dvousvazko-
vých Dějin Olomouce, vzdělávací festi val 
AEDUCA nebo rozvoj botanické zahrady 
(ve spolupráci s Florou Olomouc). 

V roce 2010 získal Cenu statutárního města 
Olomouc prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., 
emeritní rektor UP, v oboru přírodních věd. 
Cenu Olomouckého kraje za přínos v ob-
lasti kultury obdržel kolektiv autorů (Jiří 
Fiala, Zdeněk Kašpar, Leoš Mlčák, Miloslav 
Pojsl, Pavel Urbášek) za knihu Univerzita 
v Olomouci 1573–2009.

Univerzita, město a kraj
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Příspěvky Olomouckého kraje na projekty Univerzity Palackého v roce 2010 (v ti s. Kč)

Název projektu UP Výše příspěvku OK

Projekty UP v rámci Významných projektů Olomouckého kraje pro rok 2010

Vybudování datového centra UP v Olomouci 3 500

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP 3 500

I Vy cvičte s námi – projekt na propagaci zdravého životního stylu ve spolupráci 

s Nadačním fondem Pro srdce Hané
282

N
E

IN
V

E
S

T
IČ

N
Í

Rozvoj FZV UP 92

AEDUCA 94

Pampaedie 50

Podpora konferenčních aktivit FF UP 150

Rozvoj Botanické zahrady UP 150

Motivační programy PřF UP pro žáky a studenty škol Olomouckého kraje III. 198

Zvýšení připravenosti PdF UP pro oblast rozvoje mezinárodní spolupráce, mobility a zkvalitnění její prezentace 

a propagace vůči zahraničním subjektům
267

Podpora zdravého životního stylu obyvatel Olomouckého kraje 160

Mezinárodní kolo studentské vědecké a odborné činnosti v oblasti teologie, fi losofi e a nauky o rodině, 

pořádané na CMTF UP
32

Zabezpečení působení zahraničních pracovníků PF UP 93

Personální zajištění poradenství pro začínající podnikatele v podnikatelském inkubátoru 432

Drobné projekty

Venkov v roce 2013 25

2. ročník mezinárodního festivalu Music Olomouc 2010 25

Koncert účastníků interpretační soutěže pedagogických fakult ČR v Olomouci 20

Mezinárodní konference Pohyb a zdraví 25

Ostatní projekty

Academia fi lm Olomouc 2010 1 100

Příspěvky Olomouckého kraje na projekty UP celkem 10 195
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Příspěvky statutárního města Olomouc na projekty 
Univerzity Palackého v roce 2010 (v ti s. Kč)

Název projektu UP
Výše příspěvku 

SMO

Academia fi lm Olomouc 2010 500

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010 20

Poradenský systém rizikové virtuální komunikace PdF UP 20

Mezinárodní konference Movement and healt 20

Česko-francouzská letní škola práva 20

Přednáška významného absolventa UP 10

Příspěvky Statutárního města Olomouc na projekty UP 

v roce 2010 celkem
590
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3 Studium 
na Univerzitě 
Palackého
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V roce 2010 probíhaly běžné reakreditace u studijních programů a oborů s končící platností . Byly také akreditovány nové obory. 
Následující tabulka vyjadřuje strukturu všech 227 akreditovaných studijních programů na univerzitě.

Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

Studijní programy 

Celkem

studijních 

programů

bakalářké magisterské mag. navazující

doktorské

P K P K P K

Přírodní vědy a nauky 10 1 0 0 10 0 33 54

Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeměděl. – les. a veter. vědy 

a nauky
0 0 0 0 0 0 0 0

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 4 3 3 0 1 1 51 63

Společenské vědy, nauky a služby 9 5 4 3 10 4 14 49

Ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0

Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost
1 0 1 0 0 0 2 4

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 4 4 4 3 6 4 8 33

Obory z oblasti psychologie 0 1 1 1 0 1 2 6

Vědy a nauky o kultuře a umění 3 2 2 0 3 0 8 18

 Celkem 31 16 15 7 30 10 118 227

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma

Univerzita Palackého nabízí rovněž 72 akreditovaných studijních programů v cizím jazyce, přičemž 48 v doktorských studijních 
programech. Univerzita již delší dobu realizuje společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc tři studijní obory.

Akreditované studijní programy nebo jejich části  uskutečňované mimo město Olomouc, s výjimkou odborné praxe

Název a sídlo pobočky vysoké školy, 

kde probíhá výuka akreditovaných 

studijních programů nebo jejich částí 

Názvy akredito-

vaných studij-

ních programů 

Typ stud. 

progra-

mu

Názvy 

studijních 

oborů 

Forma 

studijního 

oboru

Probíhají 

na pobočce 

obhajoby

Probíhají na po-

bočce st. závěr. 

zkoušky

Soukromá vyšší odborná škola sociální 

v Jihlavě, Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
Pedagogika Bc. 

Andragogika v profi laci 

na personální management

komb. 

studium
ne ne

Služba škole MB, tř. V. Klementa 601, 

293 01 Mladá Boleslav

Sociologie

Pedagogika 

Bc.

Bc. 

Sociální práce

Školský management

komb.

studium
ne ne

Obchodní akademie a VOŠ Valašské 

Meziříčí, Masarykova 101, 

757 01 Valašské Meziříčí

Sociologie Bc. Sociální práce
komb.

studium
ne ne

Academia Istropolitana, Karloveská 64, 

P.O.BOX 92, 840 02 Bratislava
Pedagogika Bc.

Andragogika v profi laci 

na personální management

komb.

studium
ne ne

Školské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566, 

500 11 Hradec Králové

Pedagogika Bc. Školský management
komb.

studium
ne ne

bídku moderních a v praxi uplatnitelných 
aprobací, příkladem mohou být progra-
my kombinující ekonomické disciplíny 
s jazykovými či jinými kompetencemi. 
Univerzita umožňuje svým posluchačům 
svobodně volit kombinace stovek studij-

ních oborů. Pedagogové i posluchači mají 
k dispozici specializovaná pracoviště, la-
boratoře a výzkumná centra. Studenti 
jezdí na zahraniční stáže a studijní poby-
ty, do Olomouce se naopak jezdí vzdělávat 
stovky studentů z ciziny. 

Nabídka studijních programů a oborů 
na Univerzitě Palackého je široká a zá-
jem maturantů o přijetí stále převyšuje 
kapacitní možnosti  univerzity. Počty akre-
ditovaných studijních programů a oborů 
se zvyšují adekvátně požadavkům na na-
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Nabídka studia v cizích jazycích, 
společné studijní programy (double degree)
Nabídka předmětů vyučovaných v cizích 
jazycích v akademickém roce 2009/2010 
zahrnovala téměř 1700 předmětů, vět-
šinou v anglickém jazyce. Předměty jsou 
nabízeny v programech bakalářského, ma-

gisterského i doktorského studia, některé 
z nich v rámci programů akreditovaných 
v českém jazyce. Realizována byla jen část 
z nich na základě zájmu uchazečů ze zahra-
ničí, případně českých studentů. 

Na FF UP jsou akreditovány následující programy v cizích jazycích:

•Euroculture (angličti na, navazující magisterské, 90 ECTS);
•Euroculture (angličti na, navazující magisterské, 120 ECTS);
•Politi cal Science (angličti na, postgraduální);
•Politi cal Science and European Studies 

(angličti na, navazující magisterské, 120 ECTS);
•Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal 

(nizozemšti na, navazující magisterské, 120 ECTS);
•Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context 

(angličti na, bakalářské, 180 ECTS)
•Katedra asijských studií podala žádost o akreditaci bakalářského studia 

čínšti ny v angličti ně.

FTK UP má všechny magisterské programy akreditovány kromě češti ny také v angličti ně. 

LF UP realizuje tradičně program General Medicine v anglickém jazyce, od září 2010 
zahájila výuku programu Denti stry v anglickém jazyce.

PdF UP nabízí studium v anglickém jazyce ve dvou doktorských programech Educati on 
a Special Educati on. V roce 2011 zahájí nově také studium v programu Music Theory 
and Educati on. 
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Přihlášky ke studiu na všech osmi fa-
kultách UP jsou od akademického roku 
2008/2009 přijímány elektronickou for-
mou. Oproti  roku 2009 (30 354 přihlášky) 
došlo k výraznému navýšení počtu přihlá-
šek na celkových 33 260, což je doposud 
nejvyšší počet podaných přihlášek na UP. 

Ve srovnání s rokem 2009 došlo též ke zvý-
šení počtu zapsaných studentů z 7 448 
na 7 975 studentů. Zájem o studium na UP 
je dlouhodobě vysoký, největší zájem je 
o studium na FF UP a PdF UP, také na LF 
UP (od akademického roku 2008/2009 se 
rozdělila na LF UP a FZV UP) a PřF UP. 

Zájem o studium na UP

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

Počet

podaných 

přihlášek1) přihlášených2) přijetí3) přijatých4) zapsaných5)

Přírodní vědy a nauky 4102 3346 3063 2684 1799

Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0

Zeměděl. – les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 5372 4012 1278 1109 817

Společenské vědy, nauky a služby 9791 7414 4116 3571 2585

Ekonomie 0 0 0 0 0

Právo, právní a veřejnospr. činnost 3238 2890 666 643 446

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 8713 6592 2641 2279 1991

Obory z oblasti psychologie 1291 1220 182 182 138

Vědy a nauky o kultuře a umění 753 718 336 326 199

Celkem 33260 22722 12282 10268 7975

1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela.
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti  vícenásobně přijatí .
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu.

Zájem o studium na Univerzitě Palackého
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Počty studentů v akreditovaných studijních programech

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

Studenti ve studijních programech

Celkem

studentů
bakalářké magisterské mag. navazující doktorské

P K P K P K P K

Přírodní vědy a nauky 2326 320 0 0 848 0 268 74 3836

Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeměděl. – les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 472 369 1744 0 218 76 127 367 3373

Společenské vědy, nauky a služby 3401 1644 240 183 1486 264 201 374 7793

Ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 302 0 1757 0 0 0 14 42 2115

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 1812 1725 646 566 407 327 99 142 5724

Obory z obl. psychologie 0 185 272 30 0 108 10 43 648

Vědy a nauky o kultuře a umění 340 63 2 0 140 0 37 85 667

Celkem 8653 4306 4661 779 3099 775 756 1127 24156

Studenti  v akreditovaných 
studijních programech
Meziroční nárůst počtu studentů z let 
2002 (9,79 %) a 2003 (13,71 %) se zpo-
malil v letech 2004 (5,13 %), 2005 (8,24 %) 
a 2006 (7,22 %). Vyšší nárůst v roce 2007 
(10 %), následovala regulace MŠMT v le-

tech 2008 (4 %), 2009 (4,83 %) a 2010 
(3,41 %). Největší počet studentů studuje 
již dlouhodobě na FF UP (6 002 studentů) 
a PdF UP (4 887). Následuje PřF UP (3 938) 
a FTK UP (2 559).

na uznání podílu distanční složky výuky 
tak, aby mohlo být akreditováno studium 
v kombinované formě. Na žádné z fakult 
UP se nerealizuje „čisté“ distanční studi-
um. V letech 2005–2010 vznikla v rámci 
rozvojových projektů, ale i z jiných zdrojů, 
řada takovýchto opor na většině fakult UP. 

Vývoj počtu studentů na UP v letech 2001–2010

Rok
2001/

2002

2002/

2003

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

LF 1803 1977 2116 2262 2362 2531 2646 2163 2196 2217

FF 3357 3580 4001 4317 4561 5063 5595 5654 5862 6002

PřF 2005 2134 2243 2508 2785 3093 3277 3383 3547 3938

PdF 3313 3510 3591 3690 3818 4038 4245 4474 4904 4887

FTK 1393 1592 1732 1806 2049 2266 2348 2417 2459 2559

CMTF 1008 1056 1081 1144 1146 1267 1336 1364 1339 1430

PF 925 1009 1088 938 1318 1631 1830 2041 2208 2267

FZV               703 815 856

UP celkem 13804 14858 15852 16665 18039 19889 21277 22199 23330 24156

Zákon č. 111/1998 Sb. určuje tři formy stu-
dia, a to prezenční, distanční a jejich kom-
binaci. Z hlediska proporcí na UP dominuje 
studium prezenční, v posledních letech se 
však rozšiřuje nabídka studia v kombino-
vané formě. K akreditaci jsou připravo-
vány další materiály splňující požadavky 
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Neúspěšní studenti  na Univerzitě Palackého 

Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu

Celkem

studentů
bakalářké magisterské mag. navazující doktorské

P K P K P K P K

Přírodní vědy a nauky 572 92 0 0 57 0 16 16 753

Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeměděl. – les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 29 18 121 0 15 14 4 27 228

Spol. vědy, nauky a služby 529 309 27 16 108 27 6 83 1105

Ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 22 0 65 0 0 0 0 0 87

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 185 151 32 30 14 14 4 11 441

Obory z obl. psychologie 0 18 3 4 0 5 0 11 41

Vědy a nauky o kultuře a umění 40 7 0 0 4 0 3 7 61

Celkem 1377 595 248 50 198 60 33 155 2716

Absolventi  UP 
Univerzita Palackého vychovává absol-
venty v akreditovaných oborech využi-
telné v praxi v celé ČR i v zahraničí. Část 
z nich nachází uplatnění přímo v regionu 
Olomouckého kraje a střední Moravy. 
Určitý počet vysoce kvalifikovaných od-
borníků je připravován na základě po-
žadavků ústavů a firem z regionu (např. 
ÚEB AV ČR, Meopta Přerov, chemické 
a farmakologické firmy, nemocnice atd.) 
v magisterském, případně doktorand-
ském studiu, nebo prostřednictvím VTP 
a PI UP.

Ve srovnání s rokem 2009 se po-
čet absolventů zvýšil o 13,64 % (nárůst 
2008/2009 13,19 %, nárůst 2007/2008 
8,22 %, nárůst 2006/2007 13,43 %, ná-
růst 2006/2005 24,45 %, 2004/2005 
8,23 % a 2003/2004 9,33 %). Dosavadní 
trend zvyšujícího se počtu absolventů 
doktorských studijních programů se vůči 
roku 2009 o 22 % (2008/2009 o 55,08 %, 
2007/2008 o 25,34 %, 2006/2007 o 5,8 %, 
2005/2006 o 4,55 %).

Nárůst a pokles počtu absolventů 
v jednotlivých typech studijních progra-

mů oproti roku 2009: bak. + 22,99 %, 
mag. – 8,652 %, mag. navazující 33,52 %. 
To svědčí o pokračující restrukturaliza-
ci studia (pro srovnání nárůsty počtu 
absolventů 2009/2008: bak. + 17,99 %, 
mag. + 4,43 %, mag. navazující + 29,70 %, 
2008/2007: bak. + 9,12 %, mag. – 10 %, 
mag. navazující + 231 %, 2007/2006: bak. 
+ 29,85 %, mag. + 3,8 %, mag. navazu-
jící – 6,76 %, 2006/2005: bak. + 65,44 %, 
mag. + 2,797 %, mag. navazující + 26,14 %, 
2005/2004: bak. + 16,58 %, mag. + 0,67 %, 
mag. navazující +70,87 %, dok. 7,32 %).

Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

Absolventi ve studijním programu

Celkem

absolventů
bakalářké magisterské mag. navazující doktorské

P K P K P K P K

Přírodní vědy a nauky 369 22 4 0 263 0 18 7 683

Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeměděl. – les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 133 44 293 0 52 14 6 40 582

Spol. vědy, nauky a služby 768 314 112 35 366 19 4 32 1650

Ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 36 0 261 0 0 0 0 0 297

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 398 427 412 190 51 71 6 20 1575

Obory z obl. psychologie 0 28 54 4 0 44 0 3 133

Vědy a nauky o kultuře a umění 43 2 18 0 28 0 0 4 95

Celkem 1747 837 1154 229 760 148 34 106 5015

Studijní neúspěšnost činila na UP v roce 2010 8,89 % a oproti  letům 2009 (10,01 %), 2008 (10,91 %) 2007 (10,47 %) se snížila. 
Za opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti  je možné považovat uplatnění nových, netradičních forem výuky i v klasickém 
prezenčním studiu. Jedná se zejména o nabídku distančních a multi mediálních výukových materiálů. 
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Podle Stipendijního řádu je studentům 
Univerzity Palackého vypláceno ubytova-
cí sti pendium (750 Kč měsíčně) a sociální 
sti pendium (1620 Kč měsíčně). V prosinci 
2010 bylo rozhodnutí m rektora UP vypla-
ceno mimořádné jednorázové sociální sti -

Druh 

stipendia

Celkem 

Kč

Počet studentů 

celkem

Uděleno 

po odvolání

Počet studentů 

s mimořádným 

stipendiem

Sociální 

stipendia
7 977 120 677 5 29

Ubytovací 

stipendia
56 849 250 8752 161 0

CMTF UP
Studentům se zdravotním posti žením vy-
chází fakulta vstříc rozšiřováním bezba-
riérového přístupu do jednotlivých uče-
ben. Každý z handicapovaných uchazečů 
o studium má možnost požádat o modi-
fi kaci přijímacího řízení. Při rozhodování 
o udělení stipendií byly zohledňovány 
handicapy studentů. V průběhu roku 2010 
pokračovaly ve studiu na CMTF UP tři stu-
dentky s výrazným zdravotním posti žením. 
Studentka oboru Náboženství se zaměře-
ním na vzdělávání studující v kombinaci 
s oborem Český jazyk na PdF UP je nevi-
domá. Studentka Sociální pedagogiky se 
pohybuje pouze pomocí invalidního vozí-
ku. Třetí  studentka má uznanou invaliditu 
I. stupně. 

LF UP
V případě znevýhodněných studentů po-
skytuje LF UP sociální sti pendium a mož-
nost individuálního studijního plánu.

PřF UP
V současné době je na PřF UP zapsáno 
ke studiu 5 zdravotně znevýhodněných 
studentů, z toho 4 s omezenou pohybli-
vostí  a jeden zrakově posti žený. Formou 
individuálních konzultací je se studenty 
řešena jejich studijní agenda a v rámci 
společných univerzitních projektů jsou jim 
poskytovány zdravotní pomůcky. V oblasti  
přijímacího řízení je individuálně konzulto-
vána možnost zajištění ubytování na kole-
jích, fakulta také spolupracuje při výběru 
asistentů.

PdF UP
Studentům se speciálními vzdělávacími 
potřebami fakulta poskytuje specifické 
služby Centra pomoci handicapovaným 
zřízeném při Ústavu speciálněpedagogic-
kých studií jako účelové pracoviště PdF UP. 
Centrum poskytuje vysoce odborný, kva-
litní a komplexní poradenský, technický 
a terapeuti cký servis, vyvíjí spolupráci se 
studijními odděleními jednotlivých fakult, 
poradenské služby pro vyučující a spolu-
pracuje i se středními školami, na nichž 
studenti  se speciálními vzdělávacími po-
třebami studují. 

pendium 3000 Kč všem studentům, kteří 
měli na sociální sti pendium nárok. Žádosti  
studentů o ubytovací a sociální sti pendi-
um se podávaly elektronickou formou 
přes systém STAG.

Péče o znevýhodněné studenty 
Péče o handicapované patří v posledním období mezi priority Univerzity Palackého. 
Na PdF UP a FTK UP pracují specializovaná poradenská pracoviště (Centrum pomoci 
handicapovaným, Profesně poradenské centrum) pro handicapované studenty celé 
UP. Stejně jako v roce 2009 byly každoročně uplatněny rozvojové projekty zaměřené 
na podporu a integraci zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnávání 
příležitostí  přístupu ke studiu u uchazečů z různě znevýhodněných sociálních skupin. 
Poskytována byla poradenská, konzultační a terapeuti cká podpora pro uchazeče, po-
sluchače a jejich učitele, načítání a digitalizace textu pro osoby se zrakovým posti žením, 
asistenční služby pro jedince s posti žením motoriky, tvorba individuálních studijních 
plánů, technická podpora a další. Systemati cky je postupováno v odstraňování tech-
nických bariér. 

Sti pendia
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FTK UP
Fakulta pořádá každoročně konzultační 
den pro studenty a veřejnost se zdra-
votním omezením. V rámci poradenské 
činnosti  na fakultě je možné domluvit ak-
tuálně konzultaci k problémům nejen se 
zdravotním omezením, ale i k problémům 
se studiem, profesní orientací, psycholo-
gickým problémům apod. Konzultace jsou 
vedeny s odborníky z příslušné oblasti  se 
zaručením veškerých etických pravidel 
při práci s citlivými daty. Fakulta umožňuje 
studium také zdravotně znevýhodněným 
studentům. Tato specifi ka respektují pře-
devším studijní obory Aplikované pohybo-
vé akti vity a Aplikovaná tělesná výchova 
v bakalářském i navazujícím magisterském 
studijním programu, ve formě prezenční 
i kombinované. Součástí  standardní na-
bídky poradenských služeb pro uchazeče 
se specifi ckými potřebami je i vypracová-
ní individuálních programů přijímacího 
řízení, které respektuje zdravotní znevý-
hodnění uchazečů. Přijatým uchazečům 
je umožňováno studium prostřednictvím 
individuálně upravených studijních plánů 
s maximální snahou o respektování speci-
fi ckých potřeb studentů. 

PF UP
Na PF UP je ke studentům s určitým zne-
výhodněním (např. zdravotním) přistu-
pováno vždy individuálně. Jde o přístup 
jednotlivých pedagogů, nikoli o přístup 
insti tucionální. Pro tělesně posti žené stu-
denty je zajištěn plný bezbarierový přístup 
do prostor PF UP. V současné době studují 
na fakultě 2 handicapovaní (tělesně) stu-
denti . Fakulta vychází těmto studentům 
vstříc přednostním zápisem na vybrané 
rozvrhové akce, samozřejmostí  je indivi-
duální přístup ze strany pedagogů. 

FZV UP
Znevýhodněným studentům fakulta po-
skytuje sociální sti pendium, možnost in-
dividuálního studijního plánu, případně 
při odůvodnitelné žádosti  snížení poplat-
ku za nadstandardní délku studia. Profi l 
absolventa zdravotnických oborů ve své 
podstatě vylučuje zdravotní postižení 
studentů ve smyslu pohybového posti že-
ní, posti žení zraku, posti žení sluchu, psy-
chiatrického posti žení či poruchy kogni-
ti vních funkcí. Uchazeč – dyslekti k může 
požádat o prodloužení limitu pro vypra-
cování přijímacích testů. V rámci studia 
platí  obdobně. Situace sociálně a ekono-
micky znevýhodněných studentů je řeše-
na na úrovni univerzity jako celku (sociální 
sti pendium). FZV UP v roce 2010 neevido-
vala žádného studenta, který by mohl být 
hodnocen jako mimořádně nadaný.

Akti vity realizované Centrem 
pomoci handicapovaným:
Osobní asistence – tlumočení 

do znakového jazyka či znakované 
češti ny, asistence při zajišťování mo-
bility studentů s těžkým zrakovým 
postižením a s těžkou poruchou 
hybnosti (či s kombinovanou va-
dou);

adaptace studijních materiálů 
– skenování, převod černotisku 
do Braillova písma, přepis zvuko-
vých záznamů přednášek a semi-
nářů, zvětšování studijních textů, 
fi nální digitalizace a ti sk;

konzultační poradenská činnost – 
konzultace se studenty, zprostřed-
kování kontaktů, konzultace s pe-
dagogy a s rodinou studenta, dife-
renciální diagnostika, individuální 
edukace specifických dovedností 
(odezírání, čtení v Braillově písmu 
apod.);

metodická pomoc, diagnosti ka a di-
ferenciální diagnosti ka;

materiální a technické zabezpečení 
a školící činnost – nákup a moderni-
zace přístrojového vybavení (včet-
ně mobilního), proškolování tutorů 
a asistentů z řad studentů, proškolo-
vání pedagogických pracovníků, ad.
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Univerzita Palackého je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. O kva-
litu a presti ž vzdělávání v jednotlivých studijních oborech se starají akademičtí  pracov-
níci na jednotlivých fakultách univerzity. V roce 2010 bylo jmenováno čtrnáct nových 
profesorů. 

Akademičtí  pracovníci vysokých škol – fyzické počty

Akademičtí pracovníci
Vědečtí 

pracovníci
celkem profesoři docenti

odborní 

asistenti
asistenti lektoři

1613 177 291 920 141 84 357

Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole

Personální zabezpečení celkem profesoři docenti ostatní
DrSc., CSc., Dr., 

Ph.D., Th.D.

Rozsahy úvazků akad. pracovníků  1613  177  291  584  561

do 30 %  367  21  37  216  93

do 50 %  140  18  24  61  37

do 70 %  85  19  17  24  25

do 100 %  1021  119  213  283  406

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický ti tul 

Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010

počet věkový průměr

Profesoři jmenovaní v roce 2010 14 47,6

Docenti jmenovaní v roce 2010 26 45,5

Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

Věk

Akademičtí pracovníci Vědečtí

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy

do 29 let 0 0 0 0 28 14 68 42 15 10 114 77

30 – 39 let 1 0 29 3 408 153 60 33 24 14 150 56

40 – 49 let 24 0 77 13 267 130 8 4 19 13 48 20

50 – 59 let 47 12 92 41 147 75 4 1 18 13 28 11

60 – 69 let 60 13 71 21 65 26 1 1 8 5 12 5

nad 70 let 45 2 22 8 5 1 0 0 0 0 5 0

Celkem 177 27 291 86 920 399 141 81 84 55 357 169

Akademiční pracovníci
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UP poskytuje komplex poradenských služeb určených studentům, akademickým 
 pracovníkům, absolventům i uchazečům o studium. Poradenství je poskytováno 
na detašovaných pracoviští ch fakult a zahrnuje širokou škálu oblastí : studijní, psycholo-
gické, duchovní, právní a profesní poradenství. Na UP nechybí ani Centrum pro pomoc 
 handicapovaným a poradenství v oblasti  zdravého životního stylu. 

Poskytování poradenských 
služeb je bezplatné a realizuje 
se na těchto  pracoviští ch:
Centrum celoživotního vzdělávání 

PdF;
Centrum pomoci handicapovaným 

PdF;
Centrum poradenské služby CMTF;
Centrum výzkumu zdravého život-

ního stylu PdF;
Centrum prevence rizikové virtuál-

ní komunikace PdF;
Insti tut distančního vzdělávání FF;
Kancelář zahraničních styků UP;
Vysokoškolská sociálně právní po-

radna PdF;
Oddělení pro podporu dalšího 

vzdělávání UP;
Studentská právní poradna PF;
Profesně poradenské centrum FF;
Psychologická poradna pro studen-

ty a zaměstnance FF;
Vysokoškolská psychologická po-

radna PdF;
Vysokoškolská sociálně-právní 

poradna PdF;
Projektové poradenství FF;
Vědeckotechnický park 

a Podnikatelský inkubátor UP.

Principy činnosti  poradenských 
služeb lze shrnout 
do následujících bodů:
Individuální přistup; 
nestrannost a nezávislost;
respektování potřeb; 
nediskriminační přistup;
autonomie;
partnerství a komunikace;
dodržování zásad důvěrnosti  

a ochrany zájmů klienta; 
respektování eti ckých zásad; 
bezplatnost.

Poradenství

Počet 

zaměstnanců/ 

přepočtený 

počet úvazků

Počet 

konzultačních 

hodin za týden

Počet konzultací

osobně telef.. e-mailem

Studijní  9,5 18 3072 5100 5100

Psychologické, 

sociální
12,5 11 242 38 256

Sociálně 

právní
4 3 218 4 80

Kariérové 2,5 9,5 210 265 328

Poradenství na Univerzitě Palackého
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4 Internacionalizace 
Univerzity 
Palackého
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UP se v roce 2010 zaměřila na rozvoj mo-
bilit v rámci bilaterálních vztahů s part-
nerskými univerzitami, prohlubování 
kontaktů se zahraničními vysokými ško-
lami a rozvoj spolupráce s univerzitami 
v zemích východní Evropy a Asie. Velký 
důraz je kladen na přípravu a realizaci ci-
zojazyčných bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programů a pro-
gramů typu  joint/double degree. 

V oblasti  mobilit byl i v roce 2010 nosnou 
platf ormou program LLP Erasmus, na vět-
šině fakult vzrostl počet zapojených kate-
der i počty mobilních studentů i akade-
mických pracovníků. Úspěšně se rozvíjejí 
nové akti vity programu – pracovní stáže 
studentů a školení akademických i neaka-
demických pracovníků. Roste počet při-
jíždějících studentů. Univerzita věnovala 
velkou pozornost propagaci možností 
zahraniční mobility studentů a rozšiřo-
vání nabídky zahraničních studijních po-
bytů v rámci programu Erasmus i dalších 
(CEEPUS, atd.). Podporovala i mobilitu 
studentů doktorských studijních progra-
mů a akademických/vědeckých pracovní-
ků v rámci vědecko-výzkumného zaměření 
pracovišť. 

Internacionalizace UP
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Zapojení do programů a projektů 
mezinárodní spolupráce
Kromě programu LLP Erasmus, který je již od roku 1998 nejvýznamnějším nástrojem 
mezinárodní spolupráce zejména v oblasti  mobility, se UP prostřednictvím svých fakult 
zapojila i do dalších programů a projektů.

•Osm studentů a 1 pedagog Katedry ro-
manisti ky (sekce italšti ny) a 1 pedagog 
Katedry historie se zúčastnili intenziv-
ního programu v rámci LLP Erasmus or-
ganizovaného Pázmány Péter Egyetem 
v Piliscsabě. Na osobní bázi jsou zapo-
jeni do jednotlivých projektu mnozí 
akademičtí  pracovníci FF UP v různých 
oborech.

FTK UP  byla v roce 2010 zapojena 
ve dvou projektech programu Erasmus 
Mundus. V tomto roce končil projekt 
EMMAPA: Erasmus Mundus Master in 
Adapted Physical Akti vity a následně byl 
zahájen projekt EMMAPA II: Erasmus 
Mundus Master in Adapted Physical 
Activity II. Fakulta je jednou z člen-
ských institucí konsorcia, koordináto-
rem je Katholieke Universiteit Leuven. 
Dalšími členy konsorcia jsou Norges 
Idrett shøgskole, Oslo, Norsko, University 
of Limerick, Irsko. Jako partnerské uni-
verzity mimo EU jsou do projektu zapo-
jeny Queensland University, Brisbane, 
Austrálie, Stellenbosch University, JAR 
a Virginia University, Charlott esville, USA. 
Po úspěšném prvním projektu EMMAPA 
(2005/6 až 2009/10) uspělo i pokračování 
studijního programu pro další pěti leté ob-
dobí (EMMAPA II). V nově koncipovaném 
dvouletém modelu studia, v němž studují 
všichni studenti  první rok na KU Leuven, 
budou ti  z nich, kteří si vybrali mobilitní 
model s (FTK) UP jako druhou VŠ, studovat 
v Olomouci od ZS 2011/12. Dále fakulta 
koordinovala centralizovaný multi laterální 
projekt programu LLP/Erasmus EUSAPA: 
European Standards in Adapted Physical 
Aktivity. Jednalo se o dvouletý projekt, 
který byl zakončen 30. 9. 2010.

PF UP v roce 2010 navázala spoluprá-
ci s partnery ze zemí visegrádské čtyř-
ky v rámci projektu Experiences with 
Implementati on and Applicati on of the EU 
Law in Visegrad Countries, fi nančně pod-
pořeného Mezinárodním Visegradským 
fondem. Účelem vědecké spolupráce je 
analýza zkušeností  s právem EU a přenos 
těchto zkušeností  mezi členy projektu (ČR, 
Maďarsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko).

PdF UP se zapojila  jako jeden z partne-
rů do projektu LLP/Erasmus NetQuest – 
Network for Tuning Standards & Quality 
of Educational programs for Speech-
Language Therapy in Europe, který je 
zaměřen na standardy a kvalitu pregra-
duálních vzdělávacích programů pro vy-
sokoškolskou přípravu logopedů v rámci 
EU, a jako člen řešitelského expertního 
týmu do projektu Teacher Educati on for 
Inclusion, opět fi nancovaném a zpraco-
vávaném v přímé zakázce EU (hlavním 
řešitelem je The European Agency for 
Development in Special Needs Educati on). 
Velký význam mělo také řešení pokraču-
jícího projektu DETVET Development of 
Educational Techniques in Vocational 
Education and Training. Koordinující 
institucí je University of Klaipeda, 
Litva, partnery Pedagogická fakulta UP 
(Ústav pedagogiky a sociálních studií), 
Folkuniversitetet (Švédsko), CDE College 
(Dánsko), TAMK (Finsko), Magistrát měs-
ta Sant´Angelo (Itálie). Dalšími partnery 
projektu jsou Kaunas Vocati onal Training 
Centre for Business Specialists (Litva) 
a Training 2000 (Itálie). 

PřF UP je zapojena do sítí programu 
CEEPUS, jmenovitě Katedra geografie 
v sítích GEOREGNET a Science without 
borders – Bridge between Central Europe 
and Balkan, Katedra geologie v síti  Earth-
Science Studies in Central and South-
Eastern Europe a Katedra geoinformati ky 
v síti  Applied Geoinformati cs (CEE-GIS).

FF UP je zapojena v pěti  sítí ch CEEPUS. 
•Katedra historie je koordinátorem sítě 

Idea of Europe in European Culture, 
History and Politi cs. 

•Katedra anglistiky a amerikanistiky 
v síti  E-bologna for Translati on Studies 
Programmes in Central and Eastern 
European Countries a Inter-American 
Studies.

•Katedra nizozemšti ny v síti  Language 
and Literature in a Central European 
Kontext.

•Katedra slavistiky (sekce rusistiky) 
v síti  Slavic Philology and its Cultural 
Contexts. 

•Katedra germanisti ky je asociovaným 
partnerem v projektu Erasmus Mundus 
– GLITEMA, síti  European Master v ob-
lasti středověké německé literatury. 
Zapojila se také do projektu DAAD 
Admoni, zaměřeného na společné 
doktorské studium. 

•Studijní program překladatelství 
Katedry anglistiky a amerikanistiky 
je zapojen v evropské síti European 
Master in Translati on. 

•Katedra historie pokračovala v re-
alizaci Erasmus Mundus programu 
Euroculture, který je organizován 
ve spolupráci se sedmi dalšími ev-
ropskými univerzitami. Kromě toho 
Katedra historie zajišťovala program 
Nebraska Semester Abroad, tříměsíční 
program pro americké studenty. 

•Katedra politologie a evropských studií 
se podílela na organizaci mezinárodní-
ho projektu National Model United 
Nations – v roce 2010 se studenti 
a několik pedagogů zúčastnili této 
studentské konference v New Yorku, 
na podzim 2010 se Olomouc stala prv-
ním místem v Evropě, kde byla tato 
konference organizována. 

21



Další mezinárodní akti vity 
CMTF UP v akademickém roce 2009–2010 
uspořádala mezinárodní kolo soutěže 
ve studentské vědecké a odborné čin-
nosti pořádané společně s Teologickou 
fakultou Trnavské univerzity v Brati slavě 
a  Teologickou fakultou Opolské univerzity 
(Polsko), kde studenti  CMTF opět dosáhli 
předních umístění. 

Na FTK UP v r. 2010 studovalo celkem 
9 studentů z Bosny a Srbska na základě 
projektu Rozvojových programů MŠMT. 
Tento projekt od roku 2006 systemati cky 
podporuje studium především bosenských 
studentů v navazujícím magisterském 
studiu, několik absolventů již pokračuje 
v doktorském studijním programu FTK.  

FZV UP podporuje mobility zaměstnan-
ců i studentů především z projektů OP 
VK. Spolupráce s partnerskými pracovišti  
v zahraničí probíhá zejména formou krát-
kodobých výzkumných pobytů, které jsou 
hrazeny z prostředků jednotlivých výzkum-
ných grantů.

Pracovníci FF UP jsou mimo systémové 
studijní programy na osobní bázi zapojeni 
v mnoha mezinárodních výzkumných pro-
jektech. Dobrá spolupráce funguje přede-
vším s Nizozemím, Německem, Polskem 
a dalšími zeměmi střední Evropy. Do této 
spolupráce jsou zapojeny všechny obory, 
zvláště pak germanisti ka, nederlandisti ka, 
slavisti ka, historie, politologie, sociologie, 
aplikovaná lingvisti ka, judaisti ka. Bylo zor-
ganizováno několik mezinárodních konfe-
rencí (např. v rámci Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko). FF UP 
se podílela na přípravách Dnů rumunské 
kultury, Dnů portugalské kultury a dalších 
popularizačních akcí v součinnosti  se za-
hraničními partnery či s ambasádami jed-
notlivých zemí.

LF UP v roce 2010 rozšířila výuku v ang-
lickém jazyce nejen pro program General 
Medicine, ale i  pro nový program 
Dentistry. Počet studentů GM přijatých 
do 1. ročníku se opět mírně zvýšil ve srov-
nání s minulými léty, a dosáhl počtu 52. 
Celkový počet studentů v programu GM 
dosáhl už počtu 242, což je počet srovna-
telný s jinými lékařskými fakultami v ČR. 

Dále byla navázána spolupráce s Lions 
Club Vienna, což umožnilo 4 studentům 
absolvovat zahraniční stáže na předních 
rakouských klinických pracoviští ch. 

Na PdF UP byly v průběhu roku 2010 
postupně revidovány smluvní podklady 
pro bilaterální spolupráci s Univerzitou 
Komenského v Brati slavě, s Valdosta State 
University v Georgii (VSU). Připravena 
byla nová smluvní ujednání s Egyptem, 
konkrétně s University of Alexandria, a to 
na základě iniciace a realizace spolupráce 
ze strany Katedry matemati ky. Fakulta tak 
rozšiřuje rozsah své spolupráce i o africký 
konti nent. Ústav speciálněpedagogických 
studií, Katedra psychologie a patopsycho-
logie a další zainteresované katedry se 
v rámci řešení projektu akti vně zapojily 
do realizace pátého, jubilejního ročníku 
mezinárodního výměnného programu 
Czech Study Abroad (Live and Learn  in the 
Czech Republic) realizovaného ve spolu-
práci s  Valdosta State University v USA 
(VSU) a PdF UP. Do projektu byli výukově 
zapojeni také pedagogové z Katedry ang-
lického jazyka, Katedry hudební výchovy 
a další z PdF UP, FF UP, a studenti  z PdF 
UP i dalších fakult UP, kteří se podíleli 
na organizačním zabezpečení realizova-
ných odborných praxí na pedagogických 
i klinických institucích a doprovodném 
programu zaměřeném na poznání kul-
turního zázemí ČR, Polska a Rakouska. 
V rámci spolupráce byly realizovány on-
line videokonference se specifickou té-
mati kou a vzájemná setkání a diskuze se 
studenty UP. V roce 2010 došlo k nárůstu 
počtu zahraničních studentů. Za význam-
né považuje fakulta úspěšné zakončení 
studia dvou studentek z Čínské lidové re-
publiky v doktorském studijním programu  
Ústavu speciálněpedagogických studií, 
oboru Special Educati on, ale také přijetí  
tří nových studentek a studenta ze stejné 
země do studia téhož oboru. Výrazně po-
sílila spolupráce s odborníky a vědeckými 
pracovišti  zejména z následujících zemích: 
Slovensko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, 
Rakousko, Ukrajina, SRN, Maďarsko, Velká 
Británie, Litva, Švédsko, Dánsko, Finsko, 
Itálie, USA, Čína, Egypt, Austrálie. 

Katedra matemati ky se zapojila do pro-
jektu ESF Inovativní přístup k přípravě 
budoucích učitelů matematiky s využi-
tí m modulů v anglickém jazyce. Katedra 
hudební výchovy  pak do projektu FRVŠ 
Prvky dramati cké výchovy v hudební vý-
chově na 1. stupni ZŠ a dvou projektů 
GA ČR Výzkum post-indeterministi ckých 
kompozičních metod: komponování v hu-
debních animačních programech a v hu-
dební výchově  a Hudební kultura sudet-
ských Němců v oblasti  východních Čech 
v letech 1850–1945 ve světle dobového 
ti sku. Mezinárodní mobilitu podpořily i in-
terní granty PdF UP Hudební minimalis-
mus jako prostředek i cíl při komponování 
dětí  v hudební výchově a Tvorba, záznam 
a editace zvuku pomocí soft waru Ableton 
Live.

PF UP i v roce 2010 pokračovala ve spo-
lupráci s partnerskými univerzitami 
v Rakousku (Karl-Franzens Universität Graz 
a Paris Lodron Universität Salzburg). Velmi 
dobře se vyvíjí i spolupráce s Université 
d´Auvergne v Clermont-Ferrand, která 
vyústi la v dohodu o společné letní škole. 
Její první ročník se uskutečnil v roce 2009, 
o rok později následoval další. Fakulta také 
pokračovala ve spolupráci s University of 
San Diego, studenti PF UP se zúčastnili 
letních škol pořádaných touto univer-
zitou v létě roku 2010. V oblasti nově 
akreditovaného doktorského studijního 
programu byla navázána spolupráce se 
stávajícími i novými Erasmus partnery, 
a mobility tak byly rozšířeny o mobilitu 
studentů – doktorandů. Působení odbor-
níků ze Spojených států amerických (CILS) 
ve výuce na PF se stává oblíbeným ožive-
ním výuky. V uplynulém roce se do kurzů 
vedených profesory z USA přihlásilo při-
bližně 80 studentů. PF UP získala v roce 
2010 tříletý projekt na podporu inter-
nacionalizace financovaný z prostředků 
EU a MŠMT (program OP VK). Projekt 
Podpora cizojazyčného profi lu výuky práva 
na PF UP směřuje k zavedení cizojazyčné-
ho modulu předmětů a další akti vity pod-
porující mobilitu studentů i akademických 
pracovníků PF UP. 
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Zapojení UP v programech EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program

LLP
Erasmus

Mundus
Tempus

Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo
Jean

Monnet

Počet projektů 2 3

Počet vyslaných studentů 582 16

Počet přijatých studentů 317 16

Počet vyslaných 

akademických pracovníků
144 4

Počet přijatých 

akademických pracovníků
44 2

Počet vyslaných 

pracovníků ostatních
7

Počet přijatých pracovníků 

ostatních
2

Dotace (v tis. Kč) 30 561 1 237

Zapojení UP v ostatních programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Program Ceepus Aktion

Rozvojové 

programy 

MŠMT

Ostatní

Počet projektů 8 4 7 29

Počet vyslaných studentů 42 2 116 110

Počet přijatých studentů 68 22

Počet vyslaných akademických pracovníků 6 1 28 12

Počet přijatých akademických pracovníků 15 26 1

Dotace (v tis. Kč) 593 626 4 452 889

Pozn.: Ve sloupci Ostatní jsou uvedeny projekty DAAD, ESF, COST, KONTAKT, FRVŠ, GAČR, Merrill (mobilitní program UP).

PřF UP se soustřeďuje na výměnu vědec-
kých pracovníků a studentů zapojených 
v týmech řešících velké výzkumné projek-
ty jako např. výzkumné záměry, výzkum-
ná centra, projekty VaVpI, granty GA ČR 
apod. Dále jsou mobility zaměstnanců 
i studentů podporovány z projektů OP VK 

a z projektů IGA. Spolupráce s partner-
skými pracovišti /laboratořemi v zahraničí 
probíhá zejména formou krátkodobých 
výzkumných pobytů, které jsou hrazeny 
z prostředků jednotlivých výzkumných 
grantů. Pro všechny studenty doktorské-
ho studia je na PřF UP povinná nejméně 

tříměsíční vědecko-výzkumná zahraniční 
stáž. Pro podporu výjezdů studentů je vy-
hlašována fakultní soutěž na 1–3 měsíční 
mobility podporované z RP MŠMT a sti -
pendijního fondu. V roce 2010 tak vyjelo 
32 studentů. 

23



Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Univerzita Palackého se dlouhodobě 
soustřeďuje na výměnu akademických 
(pedagogických i vědeckých) pracovníků 
zapojených v týmech výzkumných projek-
tů. V roce 2010 navázala nové kontakty 
s univerzitami v Evropě a Severní Americe, 

uzavřela nové dohody o spolupráci v post-
sovětských zemích (Ukrajina, Bělorusko) 
a Asii (Korea, Čína). Počet výměn u studij-
ních pobytů se stabilizoval. Vzrostl však 
počet mobilních studentů v oblasti  prak-
ti ckých stáží, což univerzitu učinilo jednou 

z nejúspěšnějších v ČR. Roste také počet 
vyučujících vyjíždějících v rámci mobilit-
ních programů i bilaterální spolupráce. 
UP je členem několika akti vních a dobře 
hodnocených sítí  CEEPUS. 

Počty přijatých a vyslaných studentů a akademických pracovníků podle zemí

země
počet vyslaných 

studentů

počet přijatých 

studentů

počet vyslaných 

akademických pracovníků

počet přijatých 

akademických pracovníků

Argentina 1
Arménie 1
Austrálie 2 2 1
Bahrain 1
Belgie 43 13 6 1
Bosna a Hercegovina 11
Brazílie 2
Bulharsko 8 4 4 2
Černá Hora 1 1
Čína 27 5 4 1
Dánsko 11 1 2 1
Ekvádor 2
Estonsko 4 1 5
Finsko 19 7 10 2
Francie 108 44 14 19
Chorvatsko 1
Indonésie 1
Irsko 3 3 2
Island 1 1
Itálie 26 10 19
Izrael 2
Japonsko 8 5
Jihoafrická republika 3
Jižní Korea 1
Kanada 1
Keňa 1
Kolumbie 1
Kypr 1
Litva 1
Maďarsko 17 14 1
Malta 2
Mexiko 11 4
Německo 86 7 19 9
Nizozemí 47 5 3 3
Norsko 15 4
Nový Zéland 1
Panama 1
Polsko 44 104 36 27
Portugalsko 33 13 4 2
Rakousko 86 2 12 4
Rumunsko 9 4 4
Rusko 21 2
Řecko 8 3 4 2
Slovensko 4 27 39 22
Slovinsko 18 51 11 10
Spojené státy americké 16 49 11 15
Srbsko 1
Španělsko 90 52 13 5
Švédsko 14 3
Švýcarsko 1
Taiwan 3
Thajsko 3
Turecko 17 20 12 3
Ukrajina 9
Velká Británie 48 6 10 5
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5 Celoživotní 
vzdělávání
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Další akti vity v oblasti  celoži-
votního a distančního vzdělá-
vání na UP jsou realizovány 
na těchto pracoviští ch:

Středisko distančního vzdělávání 
CMTF;

Insti tut celoživotního vzdělávání FF;
Centrum celoživotního vzdělávání 

PdF;
Centrum trenérských studií FTK;
Centrum dalšího vzdělávání PF;
Univerzita třetí ho věku.

Celoživotní vzdělávání na UP
Akti vity v oblasti  celoživotního a distančního vzdělávání na UP koordinuje Oddělení pro 
podporu dalšího vzdělávání (OPDV), v jehož kompetenci je především:

•Vytváření koncepčních a metodických materiálů v oblasti  dalšího vzdělávání;
•podpora kombinovaných a distančních forem studia na fakultách UP; 
•koordinace mezifakultní spolupráce v oblasti  zavádění kombinovaných a distančních 

forem studia;
•koordinace zavádění a rozvoje distanční formy vzdělávání v rámci akreditovaných 

studijních programů a programů celoživotního vzdělávání;
•podpora rozvoje e-learningu na UP a podpora a organizační zázemí Univerzity třetí ho 

věku.

Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na UP

skupina 

studijních 

programů

kurzy orientované 

na výkon povolání
kurzy zájmové

 U3V celkem

účastníci přijímaní 

do akred. studij. 

programů*do 15 

hod.

do 100 

hod.
více

do 15 

hod.

do 100 

hod.
více

Přírodní vědy a nauky   3           3 3

Technické vědy a nauky               0  

Zeměděl. – les. a veter. vědy a nauky                  

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky     3         3 3

Společenské vědy, nauky a služby 2 13 20 1 15 7   58 5

Ekonomie               0  

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 4 3 3         10 3

Pedagogika, učitelství a sociál. péče 4 24 38         66 15

Obory z oblasti psychologie 5 2 2         9 1

Vědy a nauky o kultuře a umění     5         5 1

 Celkem 15 45 71 1 15 7 0 154 31

* Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách
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Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

skupina 

studijních 

programů

kurzy orientované 

na výkon povolání
kurzy zájmové

 U3V celkem

účastníci 

přijímaní 

do akred. 

studij. 

programů*
do 15 

hod.

do 100 

hod.
více

do 15 

hod.

do 100 

hod.
více

Přírodní vědy a nauky   134           134 134

Technické vědy 

a nauky
              0  

Zeměděl. – les. 

a veter. vědy a nauky
                 

Zdravot., lékař. 

a farm. vědy a nauky
    31         31 20

Společenské vědy, 

nauky a služby
36 819 238 1 143 155   1392 49

Ekonomie               0  

Právo, právní 

a veřejnosprávní 

činnost

110 51 151         312 151

Pedagogika, 

učitelství a sociál. 

péče

211 371 1217         1799 129

Obory z oblasti 

psychologie
90 19 28         137  

Vědy a nauky 

o kultuře a umění
    7         7  

 Celkem 447 1394 1672 1 143 155 0 3812 483

* Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách

Obory z oblasti 

psychologie
90 19 28 137

Vědy a nauky

o kultuře a umění
7 7

Celkem 447 1394 1672 1 143 155 0 3812 483

* Z toho počpp et kurzů,, jejj jicjj hž účastníci byyyli připp jímjj aní do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách
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Univerzita třetí ho věku (U3V)
Od roku 1991 je na Univerzitě Palackého 
realizována U3V (založena v Olomouci 
jako první v republice v roce 1986). Do vý-
uky seniorů se postupně zapojily téměř 
všechny fakulty UP. Vzdělávání seniorů se 
rovněž realizuje na detašovaných praco-
viští ch, a to spolu s Vyšší odbornou školou, 
Obchodní akademií ve Valašském Meziříčí 
a s Vyšší odbornou školou v Uherském 
Hradišti .

U3V na UP se stala významnou vzdělávací 
insti tucí pro seniory. Zajišťuje jejich akti -
vizaci, zpřístupňuje jim vhodnou formou 
nové poznatky, vědomosti  a dovednosti , 
které mohou studenti -senioři využívat ne-
jen pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli 
sehrává také možnost sociálního kontaktu 
s podobně smýšlejícími a věkově blízký-
mi lidmi, navazování nových přátelství, 
překonávání pocitu osamělosti , vědomé 
zpomalování procesu stárnutí a udržo-
vání psychické svěžesti. U3V připravuje 

nejrůznější edukační akti vity pro seniory 
– od klasických forem vzdělávání (studium 
jednotlivých specializovaných běhů včet-
ně kurzů počítačové gramotnosti), přes 
animační a akti vizační programy zaměře-
né na zdravý životní styl ve vyšším věku 
(např. aqua aerobic, nordic walking, cviče-
ní s fl exibary, H.E.A.T. program, pétanque, 
bubnování na africké bubny či Letní škola 
akti vního stárnutí  apod.).

Standardní délka studia v řádném studij-
ním programu U3V je tři roky. Vyučujícími 
v těchto programech jsou profesoři, do-
centi  a odborní asistenti  UP a významní 
odborníci z praxe. Toto seniorské studium 
je však pouze zájmovou formou studia, 
neposkytuje absolventům žádnou kvalifi -
kaci či akademický ti tul. Studium je urče-
no pro občany vyššího věku (nad 50 let), 
přijímáni jsou ovšem také osoby mladší 
a to v případě, kdy pobírají plný invalidní 
důchod.

Zajímavosti :
Nejmladší student U3V při UP 

v Olomouci: 35 let (invalidní 
důchodkyně);

nejstarší student U3V při UP 
v Olomouci: 87 let;

„nejvěrnější“ student U3V: studuje 
již 20 let;

průměrný věk studentů U3V: 
65 let;

nejvyšší četnost: ročník 1947 
(celkem 89 studentů).

Studium na U3V je modulově sestave-
no. První modul tvoří 1. ročník, který 
má charakter informačně motivační 
a jeho hlavním cílem je adaptace po-
sluchačů na vysokoškolské prostředí, 
orientace v základní problematice 
a možnostech studia U3V. Absolventi  
vysokých škol jej nemusí absolvovat 
a mohou nastoupit přímo do druhého 
modulu, některého z tzv. specializo-
vaných běhů. Druhý modul, tj. druhý 
a třetí  rok studia, je již temati cky jed-
notný. Senioři navštěvují tzv. speciali-
zované běhy na příslušných fakultách 
UP. Nabídka specializovaných běhů se 
neustále rozšiřuje, nyní je jich bezmá-
la 20. K tradičně nejoblíbenějším patří 
především kurzy zaměřené na proble-
mati ku zdraví a nemoci, kurzy s kultur-
ní témati kou, ale také kurzy zaměřené 
na historii a psychologii. 
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6 Věda a výzkum
na Univerzitě
Palackého
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Univerzita Palackého se profi luje jako „research“ univerzita. Věda, výzkum, jejich podpora a rozvoj patří k priori-
tám univerzity. Pracoviště vědeckých týmů disponují špičkovou technikou. Olomoucká univerzita zapojuje 
studenty do řešení vědecko-výzkumných projektů. Posluchači mají také možnost absolvovat část svého studia 
na partnerských univerzitách v zahraničí. 

Vědecká rada UP (VR UP)
od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014

Interní členové VR UP
• prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP, předseda VR, aplikovaná fyzika
• prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka, LF UP, lékařská chemie a biochemie
• RNDr. Ivana Vlková, Th.D., děkanka CMTF UP, biblická teologie
• prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., děkan LF UP, patologie, molekulární patologie, 

molekulární onkologie
•doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan FF UP, historie, politologie
•prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan PřF UP, analyti cká chemie
•prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka PdF UP, speciální pedagogika
•doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan FTK UP, kinantropologie
•prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka PF UP, právo
•doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka FZV UP, ošetřovatelství 
•prof. dr hab. RNDr. Jan Andres, CSc., PřF UP, matemati ka
•prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., FF UP, obecně dějiny
•doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand.litt ., FF UP, teorie literatury
•doc. PhDr. Vlasti mil Fiala, CSc., PF UP, politologie, společenské vědy
•prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., FTK UP, kinantropologie
•prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., PdF UP, pedagogika
•prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., LF UP, hematologie
•doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., FZV UP, sociální lékařství
•prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c., FF UP, fi lologie
•prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UP, biologie
•doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc., PdF UP, didakti ka matemati ky
•prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., LF UP, lékařská biochemie
•doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., LF UP, stomatologie
•prof. Ladislav Tichý, Th.D., CMTF UP, biblické vědy

Externí členové VR UP
•prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., rektor MU v Brně, politologie
•doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor ČZU v Praze, regionální a sociální rozvoj
•prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, organická chemie
•doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc. Dr.h.c., ředitel ÚFM AVČR, fyzika
•prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., děkan LF UK Hradec Králové, klinická biochemie, 

endokrinologie
•prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc., FTVS UK v Praze, kinantropologie, pedagogika
•prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prorektor SU v Opavě, astrofyzika
•doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., prorektor MU v Brně, právo
•prof. Mgr. Jindřich Štreit, SU v Opavě, výtvarné umění – fotografi e
•prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava, informati ka
•prof. PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc, dějiny umění, architektura
•doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., rektor SU v Opavě, dějiny českého středověku a raného novověku, 

dějiny Slezska, dějiny česko-polských vztahů
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Výsledky tvůrčí činnosti : publikační činnost 2010

Domácí CMTF FTK FF FZV LF PdF PF PřF UP

Knihy 11 11 43 0 3 10 9 6 93

Kapitoly v knihách 77 14 86 1 15 54 26 14 287

Články v časopisech 28 87 180 15 223 84 35 96 748

Sborníky 1 6 9 0 3 12 4 6 41

Příspěvek do sborníku 16 33 103 6 50 177 82 53 520

Učebnice, skripta 1 7 17 2 8 22 7 8 72

Celkem 134 158 438 24 302 359 163 183 1761

Zahraniční CMTF FTK FF FZV LF PdF PF PřF UP

Knihy 2 0 3 0 0 0 0 1 6

Kapitoly v knihách 4 7 27 0 4 19 2 23 86

Články v časopisech 10 19 49 8 136 21 7 372 622

Sborníky 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Příspěvek do sborníku 13 7 35 4 16 78 11 45 209

Učebnice, skripta 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Celkem 29 34 114 12 156 118 20 442 925

Publikace celkem 163 192 552 48 458 477 183 625 2686

Data platná k 22. březnu 2011

Nejpresti žnější publikace 
(publikace v časopisech s nejvyšším IF a citačním ohlasem)

•RILEY, K. E.; PITOŇÁK, M.; JUREČKA, P.; HOBZA, P.  Stabilizati on and Structure Calcu-
lations for Noncovalent Interactions in Extended Molecular Systems Based on 
Wave Functi on and Density Functi onal Theories. Chemical Reviews. 2010, vol. 110, 
no. 9, s. 5023–5063

  (IF = 35.957)

•ZHAO, Z.; ANDERSON, S.U.; LJUNG, K. et al. (DOLEŽAL, K.) Hormonal control of the 
shoot stem-cell niche. Nature. 2010, vol. 465, no. 7301, s. 1089–U154

 (IF = 34.480) 

•BÁRTEK, J.; HAMERLIK, P.; LUKÁŠ, J. On the origin of prostate fusion oncogenes. 
Nature Geneti cs. 2010, vol. 42, no. 8, s. 647–648

 (IF = 34.284)

•FULBERG, H.; KIM, YJ.; DACTOR, J. et al. (JANOUT, V.) Genome-wide meta-analyses 
identi fy multi ple loci associated with smoking behavior. Nature Geneti cs. 2010, vol. 
42, no. 5, s. 441–U134

 (IF = 34.284)

•OBORNÁ, I.; LIČENÍK, R.; MROŽEK, Z. Health care in the Czech Republic. Lancet. 2010, 
vol. 375, no. 9731, s. 2071–2072

 (IF = 30.758)
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Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP)

Její výzkumné akti vity se zaměřovaly jednak na šest dobíhajících výzkumných záměrů 
(Matemati cké modely a struktury, ěření a informace v opti ce, Komplexní sloučeniny 
a oxidy přechodných kovů s využití m v bioaplikacích a nanotechnologiích, Modulace 
signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk, Variabilita složek a in-
terakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev a Životní stra-
tegie živočichů: proximati vní a ulti mati vní mechanismy), a dále na řadu programových 
i grantových projektů. 

Financování výzkumných záměrů bylo v roce 2010 ze strany poskytovatele kráceno 
na 2/3. Postupně se začalo uplatňovat insti tucionální fi nancování založené na zhod-
nocení výsledků. PřF UP se v této oblasti  ukazuje z celostátního hlediska jako nadprů-
měrně efekti vní, její výkon dělá cca 2,2 % celorepublikových výsledků (60,5 ti s. bodů 
z celkových 2,7 mil. bodů), kdežto její podíl na výzkumných záměrech byl pouze cca 
1,2 % (76,8 mil. Kč z celkových 6,8 mld. Kč). Absolutní produkti vitou v bodovaných vý-
sledcích se PřF UP umísti la jako šestá mezi všemi fakultami a výzkumnými ústavy v ČR. 

Matemati cké a informati cké vědy
Výzkum je zaměřen především na alge-
braické struktury, kvalitativní studium 
diferenciálních rovnic a dynamických 
systémů, stochasti cké modely fuzzy logi-
ky, analýzu relačních dat a geometrické 
struktury. Matemati cká pracoviště podle 
posledního hodnocení VaV vyprodukova-
la cca 7,3 ti s. bodů, převážně za publikace 
v mezinárodních impaktovaných časopi-
sech, a dále za monografie a za články 
ve sbornících.

Fyzikální obory
Výzkum se zaměřuje především na opti ku, 
na oblast nanomateriálů a na biofyziku. 
V opti ckých oborech jde o teoreti cký vý-
zkum v oblasti  kvantové opti ky a informa-
ti ky, o experimentální výzkum v modulo-
vání laserových svazků, o kvantově opti c-
ké experimenty a o vývoj zrcadel v rámci 
projektu Pierre Auger observatory pro 
detektory záření způsobeného dopadem 
vysoce energetických částic z vesmíru. 
Výzkum v oblasti  nanomateriálů je zamě-
řen především na vlastnosti nanočástic 
železa, jeho oxidů a jejich magneti ckých 
vlastností , které mají velký potenciál např. 
ve zdravotnictví nebo v problemati ce čiš-
tění vod.  Biofyzikální výzkum je zaměřen 
na studium rostlin (fotosyntézy) a jejich 
stresu, reaktivní formy kyslíku v živých 
systémech, strukturně-funkční vlastnosti  
nukleových kyselin a proteinů a lidský hlas 
a funkce hlasivek. Výsledky fyzikálních pra-
covišť dělají celkem cca 18 ti s. bodů podle 
Hodnocení VaV 2010.
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Biologické obory
V biologii se výzkum zaměřuje na botanic-
ké, zoologické a ekologické směry a dále 
na buněčnou biologii, geneti ku a na růs-
tové regulátory. V botanice jde zejména 
o anatomicko-histologický výzkum vybra-
ných skupin rostlin, taxonomicko-choro-
logický výzkum vyšších rostlin, výzkum 
společenstev a biodiverzity rostlin, popu-
lační biologii rostlin, reprodukční biologii 
a ochrana genofondu, fytogeografi i, vyu-
žití  kultur rostlinných explantátů, studium 
rozšíření a geneti cké variability fytopato-
genních hub, výzkum mechanismů rezis-
tence genových zdrojů rostlin a algologii 
a mikrobiologickou charakteristika vod. 
V zoologii je výzkum zaměřen na evoluční 
biologii a ekoetologii ptáků, na taxono-
mii a fylogenezi vybraných skupin hmyzu 
a ekosystémy tekoucích vod. V ekologii jde 
především o populační ekologii živočichů 
a ekologii zemědělské krajiny. V buněčné 
biologii je výzkum zaměřen na metabo-
lismy léčiv (např. studium interakcí ob-
sahových složek nealkoholických nápojů 
s regulačními dráhami metabolismu léčiv 
a karcinogeneze), na konstrukci buněč-
ných modelů odvozených od hepatocytů 
pro preklinické testování léčiv a dále např. 
na epidemiologické aspekty fytoplazmóz 
ovocných dřevin a zelenin. Výsledky bio-
logických pracovišť činí cca 15,3 ti s. bodů.

Vědy o Zemi
V této oblasti jde především o studium 
jednotlivých složek krajinné sféry, sociální 
a ekonomický výzkum na regionální, celo-
republikové i evropské úrovni, o obecné 
otázky geoinformati ky, budování a aplika-
ce geografi ckých informačních systémů, 
zpracování dat z dálkového průzkumu 
Země, tematické a digitální kartografie, 
modelování prostorových jevů v krajině, 
územního plánování v GIS aj. V geologii 
jde např. o výzkum přirozené radioakti vi-
ty hornin, gamaspektrometrie, aplikace 
v ochraně životního prostředí, či sedi-
mentologii a sedimentární petrologii hlu-
bokomořských sedimentů. Pracoviště věd 
o Zemi vyprodukovala výsledky v hodnotě 
cca 1,2 ti s. bodů.

Přírodovědecká fakulta získala 
259 mil. Kč. Nejvíce tvoří CEZ 84 mil. Kč, 

CEP + Evrop ské projekty 
jsou cca 83 mil. Kč.

Chemické obory
Výzkum je v analytické chemii zaměřen 
především na studium elektrochemických 
vlastností  a analýzu fyziologicky akti vních 
látek, na výzkum a vývoj nových kapilár-
ních elektromigračních technik a jejich 
aplikací a na základní procesy uplatňující 
se při separaci látek v hmotnostní spek-
trometrii. V anorganické chemii se vý-
zkum zaměřuje na komplexní sloučeniny 
přechodných prvků s důrazem na studi-
um jejich vlastností  v oblasti  bioaplikací 
(proti nádorově, anti radikálově a anti dia-
beti cky akti vní látky), nanotechnologiích 
(prekurzory pro přípravu nanočásti c oxidů 
přechodných kovů s předem defi novanými 
vlastnostmi), základního výzkumu (látky 
mající zajímavé magneti cké vlastnosti  – 
spin-crossover) a různých odvětvích ze-
mědělství i průmyslu (fungicidy, pesti cidy, 
vulkanizační urychlovače, vysokotlaké lu-
brikanty). V biochemii je výzkum zaměřen 
na alternati vní mechanismy odbourávání 
cytokininů nebo cytokininových derivátů, 
biosyntézu a katabolismus  cytokininů, ge-
neti ckou manipulaci u rostlin a hub, apli-
kace enzymů, atd. Ve fyzikální chemii jde 
především o studia nanomateriálů, mo-
lekulových souborů a biomakromolekul 
a o výzkumy v oblasti  počítačové chemie. 
V organické chemii je výzkum zaměřen 
např. na syntézu nových inhibitorů cyk-
lindependentních kinas, syntézu derivátů 
chinolonů – dusíkatých analogů přírodně 
se vyskytujících fl avonů (podařilo se na-
lézt látky s cytostati ckou, anti mikrobiální, 
antiprotozoální i antivirovou aktivitou). 
Bodová hodnota výsledků chemických 
pracovišť je cca 15,5 ti s. bodů.
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Pedagogická fakulta UP (PdF UP)

Celková částka za rok 2010 
činila pro PdF UP 14 mil. Kč. 

Nejvíce CEP 7,5 mil. Kč.

Excelenci v řešení výzkumných témat spat-
řuje fakulta zejména v důrazu na presti ž 
projektů GA ČR, a to nejenom v tradiční 
oblasti  zkoumání pedagogických věd, ale 
i v oblasti vzdělávání žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami či kvalitu života 
rodin pečujících o osoby se zdravotním po-
sti žením, profesní identi tu učitele v rámci 
výchovy k občanství, historicko-fi lozofi c-
ká témata a ve značné míře také v oblasti  
umělecko-vědní či naopak přírodovědné, 
včetně složky biologicko-environmentál-
ní, a to vždy s přesahem do mezinárodní 
komparace. 

Na fakultě bylo v roce 2010 realizováno 
21 projektů (z toho u 2 projektů je PdF 
UP partnerem) spolufi nancovaných z ESF, 
konkrétně z Operačního programu (OP) 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Projekty byly a jsou realizovány ve spo-
lupráci se základními a středními škola-
mi, a to i na úrovni Olomouckého kraje 
a za jeho podpory. Dále jsou na PdF UP 
řešeny  projekty z OP Životní prostředí 
(projekt je realizován UP v oblasti  ener-
geti ckých úspor) a z OP Lidské zdroje a za-
městnanost (projekt je realizován ve spo-
lupráci s PřF UP, je zaměřen na vybudování 
mateřské školky pro zaměstnance obou 
fakult). 
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Právnická fakulta UP (PF UP)

Celkové fi nance pro fakultu 
byly 8,62 mil. Kč. 

Z toho nejvíce z CEP 8.47 mil. Kč.

Stěžejní vědecko-výzkumná činnost peda-
gogů PF UP v roce 2010 se i nadále sou-
středila zejména na problemati ku půso-
bení a dopadu českého a mezinárodního 
práva na společnost jak v České republice, 
tak v zahraničí. Zvláštní pozornost byla vě-
nována zdokonalování českého právního 
systému, sbližování českého a evropské-
ho práva a problematice práva meziná-
rodního. 

Dlouhodobý výzkum se věnuje především 
otázkám politi ckého rozhodování a pro-
sazování národních zájmů ČR v Evropské 
unii a modernizaci české veřejné správy. 
Předmětem dílčích výzkumů se staly také 
otázky právní argumentace při interpretaci 
právních předpisů a projevů vůle a posta-
vení neziskových organizací ve vybraných 
členských státech Evropské unie. 

Na PF UP jsou řešeny dva projekty Národ-
ního plánu výzkumu, sedm projektů 
Grantové agentury ČR a jeden projekt 
Grantové agentury Akademie věd ČR. 
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Filozofi cká fakulta UP (FF UP)

Vědeckou činností  se zabývají pedagogové 
a vědečtí  pracovníci všech dvaceti  kateder 
fakulty. Na deseti  z nich jsou specializo-
vaná výzkumná pracoviště. Významných 
vědeckých výsledků dosáhly zejména ka-
tedry s vyhraněným vědeckým profi lem, 
zázemím významných vědeckých osobnos-
tí  a dobře zajištěnou výchovou vědeckého 
dorostu.

Katedra anglistiky a amerikanistiky za-
jišťuje ve spolupráci s badateli šesti  dal-
ších kateder FF UP řešení výzkumného 
záměru Pluralita kultury a demokracie 
(2005–2011). Dále má katedra evropský 
projekt Inovace studia anglické fi lologie 
o moduly odborného překladu a komu-
nitního tlumo čení (2009–2012). 

Katedra germanistiky, dnes nejkvalit-
nější pracoviště svého druhu v ČR, roz-
víjí rozsáhlý výzkum německy píšících 
autorů na Moravě v Arbeitsstelle für 
deutschmährische Literatur a judaisti cký 
výzkum v Centru judaisti ckých studií Kurta 
a Ursuly Schubertových podporovaný řa-
dou zahraničních i domácích grantů. 

Katedra nederlandisti ky patří mezi nej-
důležitější ve střední Evropě. V roce 2010 
hosti la 3. ročník presti žní konference dok-
torandů a habilitandů v oboru. Dále vede 
pro nizozemsko-vlámskou grantovou agen-
turu NTU od r. 2010 výzkumný záměr Staré 
ti sky z Nizozemí v historických knihovnách 
zemí Koruny české (1500–1800), kterého 
se zúčastňují i nederlandisti ky Univerzity 
Karlovy a Wroclavské univerzity. V roce 
2010 pokračovala práce v evropském pro-
jektu NIFLAR. 

Katedra bohemistiky pokračovala v r. 
2010 ve vydávání recenzovaného časopi-
su Bohemica Olomucensia. V roce 2010 
uspořádala Odborný seminář u příleži-
tosti  100. výročí narození F. Kopečného, 
XI. Mezinárodní setkání mladých lingvistů 
OLOMOUC 2010, Mýtus-mysti fi kace-kon-
tra faktuální historie, Student a věda, sek-
ce Lingvisti ka a Literatura a Tematologické 
kolokvium: Místo-prostor-krajina. 

Katedra slavisti ky zahájila práci na usta-
vení mezinárodního týmu Olomouckého 
centra pro výzkum evropské frazeologie. 
Katedra ukončila tříletý projekt přeshra-
niční spolupráce Česko-polské kulturně 
vzdělávací partnerství. Výstupem vědec-
kého zaměření katedry je recenzovaný 
časopis Rossica Olomucensia. 

Katedra romanisti ky pořádá četné mezi-
národní konference, některé v pravidel-
ných intervalech, např. Setkání romanistů 
nebo Víno jako multi kulturní fenomén. 

Katedra klasické fi lologie se podílí na vý-
zkumném záměru CMTF UP Centrum pro 
práci s patristi ckými, středověkými a rene-
sančními texty. V roce 2010 se stala spolu-
pořadatelem Letní školy klasických studií 
v Opavě. Členové katedry spolupracují 
s brněnským Ústavem klasických studií 
na projektu ESF Inovace studijních oborů 
Ústavu klasických studií FF MU. 

Katedra historie v roce 2010 ukončila dů-
ležitou kolekti vní monografi i Olomoucké 
baroko (ve spolupráci s Muzeem umě-
ní v Olomouci) a vyšla v New Yorku 
a Budapešti  oceněná anglická monografi e 
Jaroslava Millera a Lászla Kontlera (red.), 
Friars, Nobles and Burghers – Sermons, 
Images and Prints: Studies of Culture 
and Society in Early-Modern Europe. 
Pracovníci katedry řešili v roce 2010 pět 
grantů GA ČR: 

Katedra fi lozofi e je zapojena do výzkum-
ného záměru Centra pro práci s patristi c-
kými, středověkými a renesančními texty, 
který je řešený převážně na CMTF. 
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Katedra dějin umění ve spolupráci 
s Katedrou muzikologie, Katedrou diva-
delních, filmových a mediálních studií, 
Katedrou germanistiky, Katedrou histo-
rie a Katedrou bohemisti ky řeší presti žní 
výzkumný záměr Morava a svět: Umění 
v otevřeném multikulturním prostoru, 
provázený významnou knižní produkcí mo-
nografi í a synteti ckých prací. Katedry po-
řádají každoročně Studentskou odbornou 
soutěž o Cenu děkana FF UP v oborech 
dějin umění, dějin hudby, dějin a teorie 
divadla a fi lmu. 

Katedra muzikologie vydává periodikum 
Musicologica Olomucensia, jehož studie 
přináší výsledky základního vědeckého 
výzkumu zejména pedagogů, doktorandů 
a absolventů katedry. Nejvýznamnější akcí 
katedry byl další ročník mezinárodního 
festivalu populárně-vědeckých a doku-
mentárních filmů AFO s účastí řady za-
hraničních vědců a odborníků a bohatým 
doprovodným programem. 

Katedra politologie a evropských studií se 
zabývá výzkumem v oblastech volebních 
systémů a volebního chování, politické 
komunikace a volebních kampaní, evrop-
ského integračního procesu a vztahu ČR 
a EU, regionální a lokální politi ky a vývo-
jem politi ckých systémů. V roce 2010 se 
stala dosud prvním evropským pořada-
telem a hosti telem mezinárodního kon-
ferenčního projektu Model UN, kterého 
se zúčastnili tři stovky delegátů z celého 
světa. 

Katedra žurnalisti ky v roce 2010 rozvíjela 
svou činnost především v oblasti  studij-
ních programů mediální studia, kulturální 
studia a komunikační studia a v publikač-
ních akti vitách výzkumného Centra kultu-
rálních, mediálních a komunikačních studií 
v recenzovaném periodiku Kultura-media-
komunikace. 

Katedra psychologie získala dva význam-
né granty ESF. Pravidelně pořádá ve spo-
lupráci s příbuznými pracovišti  Univerzity 
Karlovy česko-slovenskou konferenci 
Kvalitati vní přístup a metody ve vědách 
o člověku, v roce 2010 proběhl již 9. ročník 
na téma Individualita a jedinečnost v kva-
litati vním výzkumu. 

Katedra sociologie a andragogiky úspěš-
ně pokračovala v řešení projektu insti tu-
cionalizace Laboratoře sociálně-vědních 
výzkumů. V roce 2010 dokončila projekt 
GA ČR Proměny městských zastupitelstev 
v evropské perspekti vě a zahájila projekt 
GA ČR Sociologická kriti ka esteti cké auto-
nomie. Katedra aplikované ekonomie se 
soustřeďuje na problemati ku vzdělávání 
ve virtuálním světě Second Life.

Dalšími aktivními vědeckými pracovišti 
jsou Kabinet pro studium dějin fi lozofi e 
středověku a renesance, Dokumentační 
centrum dramatických umění, Kabinet 
regionálních dějin, Kabinet interkulturních 
studií při Katedře sociologie a andragogiky 
a Centrum pro československá exilová stu-
dia. Uvedená vědecká pracoviště disponují 
vysoce kvalitním vybavením IT s fungují-
cími, neustále doplňovanými databázemi 
a rozsáhlými knihovními fondy, které dále 
systemati cky rozvíjejí. Pro bádání v obo-
rech psychologie, dějin umění a archeo-
logie navíc budují laboratorní vybavení 
na evropské úrovni, dotýkající se svými 
požadavky řady přírodovědných a tech-
nických oborů.

Filoz ofi cká fakulta 
získala 26 mil. Kč. Největší objem 
fi nancí je CEP + Evropské projekty 

7,4 mil. Kč.
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Celkově obdržela fakulta 
96,7 mil. Kč. Největší částka pochází 

z CEZ 66,6 mil. Kč. 

Lékařská fakulta UP (LF UP)

LF UP za rok 2010 obsadila 26. místo ze 
463 hodnocených výzkumných organiza-
cí. Objem fi nančních prostředků získaných 
na základě výsledků postačuje na nutné 
dofi nancování běžících výzkumných zámě-
rů a ještě zbývá na rozvoj excelentních vě-
decko-výzkumných týmů. Rok 2010 byl pro 
LF UP zásadní z hlediska rozvoje infrastruk-
tury. Dne 1. dubna 2010 byla zahájena 
realizace projektu Biomedicína pro regio-
nální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) 
a 1. června 2010 byl doporučen projekt 
Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku 
na LF UP (Dostavba Teoreti ckých ústavů) 
k fi nancování. 

Vědecko-výzkumné aktivity LF UP zasa-
hují kromě klinických oblastí  také mnohé 
další, především biomedicínské, a proto 
LF UP udržuje akti vní spolupráci s mnoha 
pracovišti  ze sféry akademické, ale také 
s průmyslovými podniky. Výzkumné týmy 
LF UP se podílejí na řešení více než osmde-
sáti  výzkumných projektů fi nancovaných 
z prostředků poskytnutých Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR, Interní 
grantovou agenturou Ministerstva zdra-
votnictví ČR, Grantovou agenturou ČR, 
Grantovou agenturou Akademie věd 
ČR, Ministerstvem průmyslu a obcho-
du ČR, Ministerstvem zemědělství ČR 
a Evropskou unií. 

Finanční prostředky získané na účelovou 
podporu vědy a výzkumu již několik let 
tvoří více než 50 % rozpočtu LF UP. Z hle-
diska nastavení směrů budoucího výzku-

mu na fakultě a v souladu s dlouhodobým 
záměrem jsou důležité tři výzkumné zá-
měry Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR řešené na pracoviští ch fakulty: 

•Studium genů a molekulárních mecha-
nismů účastnících se řízení krvetvorby, 
jejich klinický význam a využití  k cílené 
léčbě;

•nové možnosti diagnostiky a imuno-
modulace u infekčních onemocnění 
a imunopatologických stavů;

•modulace signálních a regulačních 
drah normálních a nádorových buněk. 

LF UP je realizátorem dvou velkých pro-
jektů, kterými jsou Centrum nádorové 
proteomiky a Kompletní analýza chroma-
ti nové struktury genomu pro diagnosti ku 
a terapii rakoviny. 

Pracoviště LF UP se v roce 2010 podíle-
la na řešení dvou projektů v 6. rámco-
vém programu Evropské unie. Projekt 
CD40 ligand-based modalities for the 
treatment of solid tumours svou činnost 
dokončil na sklonku roku a projekt Mu-
Nano-Vac bude pokračovat ještě v roce 
2011. Laboratoř molekulární patologie 
a Laboratoř integrity genomu jsou sou-
částí  výzkumného programu INFLA-CARE, 
jenž je dotován ze 7. rámcového progra-
mu Evropské unie a je zařazen v síti  vě-
deckých pracovišť koordinovaných řeckou 
Foundati on of Reserach and Technology 
Hellas (FORTH).
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Fakulta tělesné kultury UP (FTK UP)

Celkové fi nance za rok 2010 
jsou 8,5 mil Kč. Největší objem 

vyjadřuje CEZ 7,6 mil. Kč.

Hlavní činnost fakulty v oblasti vědy 
a výzkumu v roce 2010 byla zaměřena 
na hodnocení biomedicínských, moto-
rických, psychosociálních, behaviorál-
ních a environmentálních faktorů ovliv-
ňujících kvalitu života a na určení jejich 
vztahu k pohybové aktivitě u kulturně, 
společensky a ekonomicky rozdílných 
populačních skupin. Získané znalosti  byly 
využity k tvorbě pohybových programů 
zaměřených na úpravu zdravotního stavu 
a životního stylu. Z výsledků výzkumu jsou 
odvozovány trendy změn v pohybové akti -
vitě české populace. Pro rozvoj pohybové 
akti vity jsou vyvíjeny komplexní komuni-
kační a edukační strategie.

Mezi základní okruhy ve výzkumné a vý-
vojové činnosti  fakulty patří: 

•hodnocení vztahů mezi společensko-
fi lozofi ckými hledisky v oblasti  tělesné 
kultury; posouzení vlivu životního sty-
lu a volnočasových akti vit na zdravotní 
stav a celoživotní vývoj osobnosti  člo-
věka; 

•tvorba, opti malizace a realizace zdra-
votně orientovaných intervenčních 
pohybových programů; 

•biomechanická analýza základních po-
hybových činností  doplněná o kompa-
raci obecných a specifi ckých modelů;

•vývoj, realizace a ověření mikropočíta-
čově řízených systémů pro diagnosti ku 
motoriky člověka; 

•řešení otázek v oblasti  funkční antro-
pologie zaměřených na determinaci 
tělesného složení, typologii, stabilitu 
a prediktabilitu vývoje; 

•využití  fyziologie zátěže pro preskripci 
a prevenci civilizačních onemocnění; 

•hodnocení vlivu pohybových aktivit 
na integraci a socializaci skupin se spe-
cifickými potřebami; výzkum vztahu 
moti vačních faktorů k adherenci v da-
ných pohybových akti vitách u různých 
skupin obyvatel včetně tzv. rizikových 
a specifi ckých skupin; 

•testování motorických předpokladů 
a tělesné zdatnosti sportovců různé 
výkonnostní úrovně, aplikace moder-
ních tréninkových metod podporujících 
rozvoj sportovní výkonnosti  s důrazem 
na prevenci zranění; hodnocení ekono-
mických, sociálních a právních aspektů 
tělesné kultury na všech úrovních stát-
ní správy apod. 
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Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
(CMTF UP)

Celkově fakulta obdržela 
12,4 mil. Kč. Největší částka pochází 

z CEZ – 11,9 mil. Kč. 

V oblasti  výzkumu se CMTF UP zaměřu-
je na rozsáhlou oblast starokřesťanských 
(zejm. řeckých a lati nských), středověkých 
a renesančních textů. Tato výzkumná 
práce je soustředěna v Centru pro práci 
s patristickými, středověkými a rene-
sančními texty, které je jediným českým 
specializovaných pracovištěm zaměře-
ným na tuto oblast. Kromě interpretační 
práce a zpřístupňování těchto textů české 
odborné i širší veřejnosti – formou ko-
mentovaných překladů – Centrum věnuje 
pozornost i textům spjatým s českými ze-
měmi – formou přípravy edicí. 

Prostřednictvím jednotlivých kateder se 
zaměřuje na oblast nejdůležitějších odbor-
ných teologických textů: podíl na překladu 
bible, význačných děl některých středově-
kých teologů, kompleti zace a zpřístupnění 
českých překladů významných církevních 
dokumentů v oblasti  systemati cké teolo-
gie z 20. stol. i současnosti , překlady litur-
gických a právních textů, odborné zpraco-
vání úseků církevní historie se zaměřením 
na české země včetně zpřístupnění důleži-
tých archiválií a řešení aktuálních otázek 
týkajících náboženství, mezináboženského 
a mezikulturního dialogu, dialogu vědy 
a náboženství, i působení křesťanů v cha-
ritati vně-sociální a pedagogické oblasti . 
Tato výzkumná činnost je z velké části 
předmětem řešení různých grantových 
projektů.
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Fakulta zdravotnických věd UP (FZV UP)

Celkově získala FZV UP 
1,09 mil. Kč. Částku tvoří FRVŠ 

350 ti s. Kč a CEP 745 ti s. Kč.

Ve třetím roce existence nelékařských 
zdravotnických oborů v rámci FZV UP 
byl v souvislosti  s předchozím obdobím 
kladen důraz na posílení vědeckých a pu-
blikačních aktivit. Bylo zahájeno řešení 
výzkumného projektu GA ČR s názvem 
Klíčové faktory fluktuace všeobecných 
sester (P403/10/0621). 

V prvním ročníku Interní grantové sou-
těže UP byly realizovány čtyři výzkumné 
projekty s tématy Limity životního stylu 
chronicky nemocných v diagnostických 
ošetřovatelských doménách, Reakce 
na zvládání zátěže dětskými pacienty jako 
ošetřovatelský diagnostický fenomén 
a NOC komponenty sledování efektu 
péče, Výsledky ošetřovatelské diagnos-
ti ky NANDA Internati onal v ošetřovatel-
ské péči a v porodní asistenci a Ověření 
přesnosti  diagnosti ckého závěru u vybra-
ných ošetřovatelských problémů NANDA 
Internati onal. 

Vydávání periodika Profese-online, řaze-
ného v Seznamu recenzovaných neim-
paktovaných časopisů v ČR, bylo v říjnu 
2010 převedeno plně pod vydavatelskou 
činnost fakulty, která probíhá ve spolu-
práci s Vydavatelstvím UP v Olomouci. 
Také byla zahájena jednání o zařazení 
periodika do národní lékařské bibliografi e 
Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ 
databáze).
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Fakulty celkem 
Z celkové částky 429 907 828 Kč nejvíce získala PřF UP 60,3 % a LF UP 22,5 %. Třetí  
největší částka připadá na FF UP 6,1 %.

CMTF 2,9 %

LF 22,5 %

FF 6,1 %

PřF (60,3 %)

PdF (3,3 %)

FTK (2 %)

PF (2 %) FZV (0,3 %)

Univerzita Palackého za rok 2010
Celkově v roce 2010 UP získala 429 907 828 Kč. Tato částka se skládá z výzkumných 
záměrů VZ MŠMT – CEZ (cca 230 mil. Kč), FRVŠ (cca 21 mil. Kč) a vědecké projekty CEP 
s Evropskými projekty (cca 177 mil. Kč).

Celkem UP za projekty 2010

CEP a Evropské projekty

CEZ 
(VZ MŠMT)

54 %

FRVŠ
5 %

CEP + 
Evropské 
projekty

41 %
AIA (0,005 %)

AVČR
(7,3 %)

GAČR
(21,1 %)

MŠMT
(33,3 %)

MPO (3,7 %)

MZ (4,4 %)

Evr. projekty 
(16,5 %)

MZE (1,1 %)
MŽP (2 %)
MZV (0,5 %)
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7 Další pracoviště 
Univerzity 
Palackého
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Vědecko-technický park (VTP)

Přehled činnosti  VTP 
v roce 2010
Nájem kancelářských, výrobních 

a laboratorních prostor;
dotovaný nájem kancelářských 

prostor a poradenské služby 
v Podnikatelském inkubátoru;

poradenství pro začínající podnika-
tele, pomoc začínajícím podnika-
telům s přípravou podnikatelského 
záměru, se založením fi rmy, s mar-
keti ngem a propagací;

dotační poradenství pro fi rmy, 
příprava žádostí  o dotace a dotační 
management;

ochrana duševního vlastnictví UP 
i klientů VTP UP;

Informační a technologický trans-
fer, využití  přístrojů a znalostní 
základny UP;

vzdělávání v oblasti  inovací a pod-
nikání.

Využití  vědecko-technického parku

 

p
o

če
t 

v
y

u
ží

v
a

n
é

 m
2

p
o

če
t 

za
m

ě
st

n
a

n
ců

Inkubované fi rmy 10 538 20

Ostatní fi rmy 13 991 47

Celkem fi rmy 23 1529 67

Pracoviště UP 5 1035

VTP (www.vtpup.cz) je spojujícím člán-
kem mezi univerzitou a podnikatelskými 
subjekty. Služby VTP jsou určeny také pro 
studenty UP, kteří zde mohou konzultovat 
své podnikatelské záměry.

Součástí  VTP je Podnikatelský inkubá-
tor, sloužící jako zázemí pro nově vznikají-
cí fi rmy s inovačním potenciálem. Klienti  
Podnikatelského inkubátoru mohou využít 
kompletní zázemí budovy i bezplatných 
služeb osobního konzultanta.

V roce 2010 bylo pronajato celkem 
98 % dostupné plochy, z toho využilo pro-
nájem 28 subjektů. 

VTP se specializuje na dotační pora-
denství, především z prostředků MPO 
ČR a CzechInvestu (Programy Patent, 
Potenciál, Nemovitosti , Spolupráce, ICT 
a strategické služby) z Operačního progra-
mu Podnikání a inovace. Tyto služby vy-
užívali nejen akademičtí  pracovníci a stu-
denti  UP, ale také soukromé podnikatelské 
subjekty. VTP zpracoval žádosti  pro 5 fi rem 
a 3 žádosti  pro UP.

VTP spravuje evidenci Oznámení 
o vzniku předmětů průmyslového vlast-
nictví a Přihlášek předmětů průmyslového 
vlastnictví podaných k registraci u Úřadu 
průmyslového vlastnictví a dalších úřa-
dů jménem UP. Vede evidenci předmětů 
průmyslového vlastnictví – patentů UP. 
Ve spolupráci s právním oddělením UP po-
skytuje zájemcům součinnost při uzavírání 
licenčních smluv k předmětům průmyslo-
vého vlastnictví. Realizuje školení a kurzy 
v oblasti  duševního vlastnictví. Podané pa-

tentové přihlášky i udělené patenty byly 
do této evidence přidány. 

Službou zahájenou v roce 2008 je 
Katalog přístrojů. Projekt je zaměřený 
na spolupráci univerzitních pracovišť 
a podnikatelských subjektů. Katalog, jenž 
má také anglickou verzi, zahrnuje databá-
zi vybraného přístrojového vybavení UP, 
jež je podložena kvalitní vědomostní zá-
kladnou výzkumných pracovníků UP. Tyto 
technologie a znalosti  lze uplatnit zejména 
v oborech farmacie, chemie, biotechnolo-
gie, opti ky či nanotechnologie. 

VTP UP pokračuje v řešení projektu 
v rámci OP VpK – VaV pro praxi: Ochrana 
výsledků VaV, licencování patentů a know-
-how a podpora spolupráce s průmyslem, 
komunikace výsledků VaV, který získal 
v roce 2009. Podílí se na řešení dalších tří 
projektů z tohoto programu.

VTP UP je zapojen také do individuál-
ního projektu národního, který realizuje 
MŠMT: Efektivní transfer znalostí a po-
znatků z výzkumu a vývoje do praxe a je-
jich následné využití (EF TRANS). Cílem 
projektu je nastavit a pomoci realizovat 
efektivní transfer přenosu znalostí tvo-
řených v rámci výzkumných a vývojových 
akti vit do praxe. Projekt je jedním ze šesti  
individuálních projektů národních realizo-
vaných MŠMT a VTP zde plní roli regio-
nálního experta. Koncepce rozvoje VTP je 
zpracovávána ve spolupráci se statutárním 
městem Olomouc a odborem strategické-
ho rozvoje Olomouckého kraje.
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Projektový servis (PS) 

Přehled činnosti  PS 
v roce 2010
Plošné šíření informací; 
adresné šíření informací;
konzultace projektových záměrů;
vyhledávání dotačních možností ;
zpracování projektových záměrů 

do formy přihlášek;
administrace a vedení projektů.

PS je od roku 2007 samostatným praco-
vištěm UP. Vznikl jako poradenské, infor-
mační a asistenční centrum, které zajiš-
ťuje škálu služeb v oblasti  projektového 
managementu. Mezi hlavní činnosti PS 
patří komplexní služby pro předkladate-
le projektů, projektové poradenství, ad-
ministrativní i finanční vedení projektů 
a vzdělávání a lektorování. PS se speciali-
zuje na grantové programy Evropské unie, 
včetně Operačních programů fi nancova-
ných ze Strukturálních fondů a grantové 
programy ministerstev České republiky.
V roce 2010 pokračovala činnost PS v du-
chu přípravy a realizace projektů progra-
movacího období Evropské unie pro roky 
2007–2013.

Webové stránky www.psup.cz předsta-
vují informační portál určený pro všechny 
zájemce o projektovou problemati ku, vy-
světlují možnosti  fi nancování projektových 
záměrů. Redakce PS vydala 12 čísel infor-
mačního bulleti nu, který byl vždy aktuálně 
distribuován akademické obci. Pravidelně 
jsou také rozesílány novinky týkající se ob-

lasti  fi nancování a řízení projektů. V roce 
2010 pořádal PS 6 seminářů. Zúčastnilo 
se jich celkem 228 osob zejména z akade-
mické obce UP, ale také dalších insti tucí 
v České republice. V roce 2010 bylo na UP 
monitorováno 96 projektových záměrů. 
PS se podílel na zpracování a kontrole 
formální správnosti  celkem 61 projekto-
vých přihlášek. Do Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
bylo předloženo 60 projektových žádostí , 
1 projekt do programu Visegrad fund. 

Celkový objem požadovaných fi nanč-
ních prostředků činil 957 698 919,86 Kč, 
z toho 957 390 319,86 Kč bylo požadová-
no v projektech národních a 12 344,00 € 
(≈ 308 600,00 Kč) v projektech meziná-
rodních.

PS administroval prostřednictvím 
svých projektových manažerů/asistentů 
celkem 123 národních projektů (o ob-
jemu 929 053 858,11 Kč) a 4 projekty 
zahraniční o objemu 1 024 456,00 € 
(≈ 34 802 117,00 Kč). 

Počet realizo-
vaných projektů 
v kompetenci 
PS UP v roce 
2010

Finanční objem 
realizovaných 
projektů v kom-
petenci PS UP 
v roce 2010

Projekty 

administrované

Projekty 

konzultované

Projekty 

monitorované

Projekty 

zahraniční
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Centrum výpočetní techniky (CVT)

Za rozvoj informačních a komunikačních 
technologií odpovídá Centrum výpočet-
ní techniky (CVT). Partnerem CVT pro 
stanovení dalšího rozvoje univerzitního 
informačního systému (UIS) je Komise in-
formačních technologií UP (KIT UP), která 
je složena ze zástupců všech osmi fakult, 
prorektora pro IT, zástupce AS UP, OK, 
CŽV RUP a ředitele CVT. 

CVT zajišťuje provoz a rozvoj všech 
centralizovaných výpočetních zařízení, 
správu celouniverzitní datové sítě, síťo-
vých služeb a informačních systémů pro 
správu a řízení školy. Současně zajišťuje 
komunikační prostředí pro provoz celouni-
verzitních služeb poskytovaných KUP, SKM 
a všem univerzitním zařízením, fakultám 
a jejich pracoviští m.

V roce 2010 pokračovalo postup-
né posílení optické páteře metropolitní 
sítě. Byla vybudována nová záložní trasa 
ve spolupráci s rozvojem opti cké páteře 
Dopravního podniku Olomouc (na trase 
Vodární 8, dispečink DPMO, Avion, kole-
je Neředín II). Uvedené zaokruhování je 
velmi důležité i pro projekt BIOMEDREG 
v rámci projektů VaVpI. Obdobně je v jed-

nání příprava zaokruhování areálu v ulici 
Šlechti telů, kde probíhá výstavba nových 
pracovišť v rámci dalšího projektu VaVpI. 

V rámci stavebních rekonstrukcí budov 
UP byla vybudována nová LAN ve 3. NP 
budovy tř. Svobody 8 pro potřeby FZV 
a 3. NP budovy Křížkovského 8 (slaboprou-
dé instalace). 

Ve druhé polovině roku 2010 byla 
zahájena příprava redundantního uzlu 
v Olomouci pro přípravu vyšších přenoso-
vých rychlostí  na páteřní akademické celo-
republikové síti . V rámci projektů velké in-
frastruktury (Velká infrastruktura CESNET, 
eIGeR) a VaVpI se připravuje zvýšení pře-
nosové rychlosti pro VaV na 40 Mbit/s. 
Upgrade rychlosti  v olomouckém uzlu je 
plánováno v první etapě projektu, která 
bude realizována v roce 2011. Byla při-
pravena stavební dokumentace pro re-
konstrukci serverovny na tř. Svobody 26. 
Rekonstruovaná serverovna bude součás-
tí  nově budovaného datacentra UP, kte-
ré umožní vysokou dostupnost aplikací 
UIS UP. V roce 2010 pokračovala příprava 
na zavedení nového komunikačního pro-
tokolu na páteřní metropolitní síti  UP IPv6. 

Počet stránek ti skových sestav vyti š-
těných pouze pro UIS na centrálních 
ti skárnách CVT byl 322 670; 

průměrný počet příchozích mailů 
za den je 140 000, z toho cca 90 % 
je odfi ltrováno jako SPAM;

celouniverzitní učebnu ve Zbrojnici 
navštívilo za rok 2010 celkem 
108 787 studentů;

ke studiu na UP bylo podáno 29 652 
přihlášek elektronickou formou;

maximální počet aktivně připoje-
ných počítačů v síti  byl 6 205;

v roce 2010 bylo vydáno 6 730 čipo-
vých identi fi kačních karet studentů 
a zaměstnanců.

Počty počítačů na UP podle roku pořízení ze systému INIS k 30. 11. 2010

Divize Celkem 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Starší

Fakulta zdavotnických věd 158 13 71 34 5 10 8 3 4 10 0 0 0

Lékařská fakulta 881 80 150 80 75 148 108 60 33 43 49 30 25

Filozofi cká fakulta 1135 62 182 140 174 135 120 85 77 47 57 19 37

Přírodovědecká fakulta 1498 83 240 180 217 242 210 132 91 57 12 11 23

Pedagogická fakulta 940 73 78 59 111 119 98 130 63 114 66 21 8

Fakulta tělesné kultury 448 10 85 44 55 53 34 52 36 44 20 4 11

CM teologická fakulta 286 25 28 20 11 49 36 20 29 43 11 12 2

Právnická fakulta 303 28 27 43 32 108 40 8 8 7 1 1 0

Správa kolejí a menz UP 99 6 8 11 0 19 13 16 10 4 5 5 2

Rektorát UP 181 18 29 21 26 23 15 13 15 6 8 2 5

Informační centrum UP 460 0 72 24 121 46 71 14 22 44 20 1 25

Centrum celouniverzit. aktivit 41 1 9 8 7 9 2 0 2 0 1 0 2

Celkem 6430 399 979 664 834 961 755 533 390r 419 250 106 140
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Knihovna UP (KUP)

Knihovna UP je celouniverzitním pracovištěm, které se skládá z Ústřední knihovny, 
Britského centra, oborových knihoven na CMTF, FTK, LF, PF, PřF, FZV UP a ze studovny 
PdF UP. Hlavním posláním knihovny je podpora a pomoc při vědeckých, výzkumných, 
studijních a administrati vních akti vitách univerzity. Zajišťuje organizaci, údržbu a kom-
fortní přístup k odpovídající literatuře a informačním zdrojům. Má společný informační 
systém, centrální akvizici a zpracování všech knihovních dokumentů, a rovněž jednotný 
Knihovní řád. Je garantem nákupu a efekti vního přístupu k odborným elektronickým 
informačním zdrojům. Poskytuje technologie, které rozšiřují možnosti  učení se a výuky.

Internet – intranet
V  roce 2010 byl již druhým rokem umož-
něn přístup k aktuálním elektronickým 
informačním zdrojům v rámci programu 
INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) 
na léta 2009–2011. Další informační 
zdroje byly získávány pracovníky KUP in-
dividuálním nebo konsorciálním nákupem. 
V průběhu roku 2010 byl aktualizován por-
tál elektronických informačních zdrojů UP, 
který je umístěn na adrese htt p://ezdroje.
upol.cz. 

Britské centrum 
Britské centrum pořádalo pravidelně vzdě-
lávací přednášky a semináře a podílelo 
se na přípravě jazykových zkoušek – má 
statut certi fi kovaného zkouškového cen-
tra pro mezinárodní zkoušky z angličti ny. 
V roce 2010 uspořádalo 139 akcí pro ve-
řejnost (z toho 80 řízených exkurzí), nej-
významnějšími událostmi byla panelová 
diskuse kodaňském summitu – Climate 
Change, přednáška prof. Hilského a čte-
nářská skupina, která se zúčastnila vysílání 
BBC věnovanému literatuře.  

Vzdělávací akce KUP

V Ústřední knihovně i ve všech oborových 
knihovnách na fakultách byly i v roce 2010 
pořádány úvodní lekce pro studenty prv-
ních ročníků pro orientaci v knihovně, 
pro  práci při vyhledávání v elektronickém 
knihovním systému. Byly uskutečňovány 
odborné přednášky a semináře orientova-
né na vyhledávání v elektronických infor-
mačních zdrojích, které zajišťovala knihov-
na vlastními i externími lektory. V rámci 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
se KUP spolupodílela na realizaci projek-
tu Národní klastr informačního vzdělávání 
(NAKLIV), jehož příjemcem je Masarykova 
univerzita v Brně.

Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok  11467

Knihovní fond celkem  739 757

Počet odebíraných titulů periodik

– fyzicky

– elektronicky (odhad)*

 1165

 1078

 152

Databáze  vzdálený přístup

 lokální

 113

 443

Počet studijních míst ve studovnách  827

Počet kopií vytvořených samoobslužně  1 209 945

* Uvádějí se pouze ti tuly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papí-
rové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci 
konsorcií na plnotextové zdroje.

v roce 2010 provedeno celkem 
246 283 absenčních výpůjček

poskytována meziknihovní výpůjční 
služba pro uživatele knihovny 

pro akademické pracovníky prove-
deno celkem 288 rešerší z odbor-
ných elektronických databází

uživatelé využívali v rámci KUP 
15 kopírovacích strojů pro samoob-
služné kopírování

provedeno 1 209 945 kopií
z rozpočtu UP byly do celé KUP za-

koupeny knihy v celkové hodnotě 
1 496 300 Kč

z vyčleněných financí z grantů 
byly zakoupeny knihy v hodnotě 
2 333 179 Kč katalogizační záznamy 
zasílány do Souborného katalogu 
Národní knihovny – v průběhu roku 
2010 bylo přijato 6 208 záznamů, 
z nichž 3 133 bylo nových, v Národní 
knihovně  dosud nezkatalogi-
zovaných

Služby KUP
KUP poskytuje širokou nabídku služeb 
a zdrojů pro podporu studia, vědy a výzku-
mu. Online služby pro studenty a ostatní 
pracovníky UP jsou přístupné 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Jedná se o přístup 
k elektronickým informačním zdrojům 
a k elektronickému katalogu, v němž je 
možno prodlužovat výpůjčky knih a pro-
vádět rezervace vypůjčených knih. Ostatní 
služby jsou nabízeny v průběhu otevírací 
doby jednotlivých knihoven, které jsou 
součástí  KUP a kam mají všichni uživatelé 
volný vstup. Absenční výpůjčka ve všech 
částech Knihovny UP je umožněna všem 
studentům i zaměstnancům UP na čte-
nářský průkaz, jímž je průkaz studenta 
nebo zaměstnance. Výjimku tvoří Britské 
centrum, kde je členství placené, je však 
umožněna absenční výpůjčka i nejširší ve-
řejnosti . 
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Vydavatelství UP (VUP)

Posláním VUP je zajišťovat publiková-
ní a šíře ní odborných textů v souladu 
s posláním uni verzity v národním i me-
zinárodním měřítku. Specifi ckým rysem 
činnosti  VUP je dokumentační, archivní 
a historická funkce, neboť formou ti š-
těných či elektronických dokumentů 
uchovává výsledky pedagogických, vě-
decko-badatelských, uměnovědných 
a celé řady dalších aktivit univerzity. 
Provoz elektronického obchodu VUP 
byl rozšířen o anglickou verzi. VUP pro-
pagovalo publikační činnost UP na kniž-
ních veletrzích v Praze, Havlíčkově 
Brodě, Frankfurtu nad Mohanem 
a v Moskvě. V rámci Akademických 
dnů byl uskutečněn III. literární večer 
s osobnostmi vědecké literatury.

•Zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti  UP;
•zajišťuje vydávání a distribuci děl v úzce specializovaných a nově vznikajících vědec-

kých oborech, které nemají dostatečně široký okruh čtenářů, aby zaujaly komerční 
vydavatele;

•dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací prostřednictvím lek-
torování odborníky stejného zaměření a napomáhá zvyšovat kvalitu vědecké práce 
přísnými kritérii redakční práce, profesionálním přístupem k redakčnímu zpracování 
a výtvarnému řešení, jakož i mezinárodní distribucí publikovaných prací;

•podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu 
její kvality;

•vydává původní i překladové vysokoškolské učebnice odpovídající současným po-
třebám učitelů studentů;

•vydává publikace obecného zaměření představující UP jako univerzitní insti tuci ši-
rokého profi lu ve společenském a kulturním kontextu;

•usiluje o partnerskou spolupráci mezi vydavateli odborné literatury především z vy-
sokoškolské sféry na úrovni národní i mezinárodní.

Trend vývoje publikační činnosti  a služeb poskytovaných ve VUP 

Rok Nová vydání Dotisky
Ostatní 

zakázky

Počet zakázek 

celkem

Rozpracované 

zakázky

poč./Kč

Produkce VUP 

(bez rozpracovaných zakázek)

Celkem v Kč

2000 217 43 366 669 62/ 780 276 5 529 495

2001 210 37 437 684 58/1 652 009 7 919 037

2002 191 84 367 642 46/1 781 137 8 293 581

2003 202 80 427 709 71/2 302 219 9 873 767

2004 354 31 260 645 70/2 009 207 9 385 155

2005 236 37 506 779 49/2 482 413 9 511 604

2006 337 8 536 881 49/1 456 264 11 740 665

2007 312 14 346 672 62/1 804 881 12 086 022

2008 331 12 389 732 66/3 221 881 14 451 721

2009 252 6 343 601 72/3 292 792  9 751 586

2010 315 15 348 678 64/2 953 024 12 358 128

V roce 2010 VUP vydalo 315 nových ti tulů (z toho bylo 300 prvních vydání, 8 ti tulů vyšlo podruhé, 4 ti tuly byly vydány potřetí , 
2 ti tuly vyšly ve čtvrtém vydání a 1 ti tul vyšel dokonce v pátém vydání). 

Rozdělení vydaných publikací dle obsahu a zaměření 

Rok
Vědecké publ. 

(AUPO, monografi e) 

Skripta,

učebnice, stud. 

opory

Ostatní publikace Sborníky Periodika
Celkem vydaných 

publikací

2000 33 63 121 260

2001 29 96 85 247

2002 27 100 64 275

2003 50 107 45 282

2004 43 94 55 48 16 256

2005 48 115 26 34 13 236

2006 39 174 59 48 17 337

2007 57 101 89 50 15 + 32 ŽUP 312

2008 82 130 43 75 13 + 31 ŽUP 343

2009 55 99 33 39 32 + 31 ŽUP 258

2010 61 102 73 40 54 + 30 ŽUP 330
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Silné stránky:
Existence kvalitních výzkumných 

týmů se špičkovou přístrojovou 
technikou a metodickými přístupy;

existence akreditovaných a refe-
renčních laboratoří, jejich úspěšné 
reakreditace;

rostoucí úspěšnost v získávání gran-
tových prostředků v oblasti  spole-
čenských věd;

zvýšení kvanti ty, ale především kva-
lity výstupů vědy, výzkumu a tvůrčí 
činnosti ;

nadprůměrná efekti vita výzkumu;
kvalitní informační zázemí;
zvyšování kvality absolventů doktor-

ských studijních programů a jejich 
začleňování do výzkumných týmů.

Realizace projektů v rámci OP VaVpI
V posledních letech na území města vyrostla mnohá vědecko-výzkumná centra. Jejich 
význam přesahuje hranice regionu: moderní vybavení laboratoří i vědecko-výzkumní 
možnosti  center zajímají zahraniční vědce i univerzity.

V návaznosti  na Aktualizaci 
Dlouhodobého záměru UP 
pro rok 2010 se podařilo:
Rozšířit akreditované doktorské stu-

dijní programy na všechny fakulty 
UP;

připravit podmínky pro studentskou 
grantovou soutěž; 

stabilizovat tým projektových ma-
nažerů v Projektovém servisu UP, 
což se odrazilo v úspěšnosti UP 
v předkládání a administraci pro-
jektů v rámci  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost; 

připravit a získat projekty pro roz-
voj infrastruktury pro vědu a vý-
zkum  ve spolupráci s ústavy AV ČR, 
Fakultní nemocnicí Olomouc, VŠCHT 
Praha na bázi mezioborových a me-
zifakultních spoluprací;

prostřednictvím VTP a jeho Podni ka-
telského inkubátoru rozšířit nabídku 
služeb pro podnikatelskou sféru;

zpracovat směrnici pro ochranu práv 
průmyslového vlastnictví;

realizovat aktivity v rámci klastru 
MedChemBio pro posílení inovač-
ního potenciálu výzkumných pra-
covišť UP.

nových fi rem zaměřených na sofi sti kované 
technologie a odborníky v aplikovaném fy-
zikálním, opti ckém a chemickém výzkumu 
s orientací na nanotechnologie. 

Dále byla podepsána dohoda o přidělení 
dotace na projekt Rozvoj infrastruktury 
pro výzkum a výuku na LF UP – dostav-
ba Teoretických ústavů LF UP (VaVpI, 
osa 4). Pokračovaly negociace projektu 
Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP (VaVpI, 
osa 4) a negociace projektu Pevnost po-
znání (VaVpI, osa 3).

V roce 2010 byl schválen projekt Výzkum-
ně-vzdělávací areál Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci v prio-
ritní ose 4 – Infrastruktura na vysokých 
školách pro výuku spojenou s vědou a vý-
zkumem. Po negociačním řízení by měla 
být zahájena jeho realizace v roce 2011. 
Projekt je zaměřen na rozvoj vědeckých 
akti vit v podobě výstavby odborných la-
boratoří vybavených modernímu techno-
logiemi, na které budou navazovat výu-
kové prostory. Vlastní stavba bude situo-
vána jako přístavba hlavní budovy fakulty 
na Žižkově náměstí . V roce 2010 byl přijat 
k realizaci projekt Operačního programu 
Životní prostředí s názvem Energetické 
úspory Univerzity Palackého, který bude 
realizován v roce 2011. Zahrnuje výměnu 
oken a zateplení fasády budovy na Žižkově 
náměstí . 

Rozvoj i výsledky vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti  na UP se uskutečnily v souladu s pri-
oritami vytyčenými v Dlouhodobém záměru UP. Vycházely z Dlouhodobých směrů vý-
zkumu v ČR, a to zejména v následujících prioritách:

•Udržitelný rozvoj (biologické a ekologické aspekty, zemědělský výzkum, životní styl 
a zdraví);

•molekulární biologie se zaměřením na oblast biomedicíny, biotechnologií a šlechtění;
•materiálový výzkum (oblast optoelektroniky, nanomateriálů a nových materiálů pro 

lékařství a farmacii);
•informační společnost;
•společenskovědní výzkum.

V roce 2010 byla zahájena v rámci OP 
VaVpI realizace následujících projektů 
(osa 2):

• Biomedicína pro regionální rozvoj a lid-
ské zdroje (BIOMEDREG);

• Centrum regionu Haná pro biotechno-
logický a zemědělský výzkum (partneři 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, 
Výzkumný ústav rostlinné výroby);

• Regionální centrum pokročilých tech-
nologií a materiálů (RCPTM).

V rámci projektu BIOMEDREG vzniká nový 
Ústavu molekulární a translační medicíny, 
technologické infrastruktury a platf ormy 
pro molekulárně orientovaný základní 
a translační biomedicínský výzkum. Vědci 
se zaměří na zkoumání molekulární pod-
staty nádorových a infekčních onemocnění. 

Projekt C. R. Haná počítá s uplatněním po-
kročilých rostlinných biotechnologií podni-
ků regionu, se zkvalitněním výzkumných ka-
pacit regionu v oblasti  biotechnologického 
a zemědělského výzkumu a s aplikací po-
znatků z oblasti  rostlinných biotechnologií. 

Regionální centrum pokročilých tech-
nologií a materiálů je od ledna 2009 
samostatnou hospodářskou jednot-
kou Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého. Sídlí v univerzitním areálu 
v Holici. Centrum je provázáno s výzkum-
nými pracovišti  univerzity, podporuje vznik 

Rozvoj Univerzity Palackého
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• LF – Rekonstrukce výtahu v objektu 
Teoreti ckých ústavů (TÚ)

Akce navazuje na provedení rekonstrukce 
výtahu na TÚ v roce 2009 jako pokračování 
rekonstrukcí zbývajících osobních výtahů 
dle fi nančních možností  UP. Nejvýhodnější 
nabídku ve výběrovém řízení předložila 
fi rma VYMYSLICKÝ ve výši 649 000 Kč bez 
DPH. Smluvní termín dokončení akce: 
28. 2. 2011. 

• FZV – Adaptace prostor budovy 
tř. Svobody 8 – III. NP

V souvislosti s požadavkem na prostory 
k výuce od FZV UP byla připravena k rea-
lizaci adaptace III. NP budovy Svobody 8. 
Jedná se o provedení nejnutnějších úprav 
prostor pro výukovou činnost se zázemím 
pro pracovníky FZV UP. Ve výběrovém ří-
zení na zhotovitele stavebních prací před-
ložila cenově nejvýhodnější nabídku fi rma 
EUROGEMA CZ, a.s., ve výši 5 642 568 Kč 
vč. DPH. Dne 29. 09. 2010 byla podepsána 
smlouva o dílo, staveniště bylo předáno 
dne 30. 09. 2010. Akce ukončena ke dni 
30. 11. 2010.

• FTK – Oprava výtahu Neředín
Na základě žádosti  FTK UP byl prověřen 
technický stav výtahu a jeho rekonstrukce 
zařazena do plánu FRIM CP 2009. Ve vý-
běrovém řízení na realizaci akce podala 
nejlepší nabídku fi rma Schindler ve výši 
1 070 000 Kč. Celkové náklady akce 
1 215 000 Kč včetně projektu. Akce zahá-
jena 10/2009, ukončena v 15. 1. 2010.

•Adaptace tří místností  ve II. NP 
Křížkovského 8

Pro zajištění činnosti  oddělení veřejných 
zakázek a vytvoření zázemí pro zástupce 
kontrolních orgánů byl rektorem UP schvá-
len záměr úpravy prostor po Bioinsti tutu 
ve II. patře budovy Křížkovského 8. V pro-
běhlém výběrovém řízení na zhotovitele 
byla vybrána nejlepší nabídka fi rmy LUNA 
group, s. r.o., ve výši 326 601 Kč vč. DPH, 

práce činily 87 633 Kč. Celkové náklady 
pak činily 437 041 Kč vč. DPH. Akce ukon-
čena ke dni 27. 09. 2010. 

•Oprava a rekonstrukce kolejí 
Šmeralova

Účelem této akce byla rekonstrukce výdej-
ny a jídelny, vybudování zázemí pro admi-
nistrativu, opravy pokojů pro studenty. 
V objektu byly vyměněny elektrorozvo-
dy, IT sítě, částečně opraveno hygienické 
zařízení a provedena opatření z hlediska 
splnění podmínek platných norem požár-
ní ochrany. Nejvýhodnější nabídku ve VŘ 
podala společnost Stavební společnost 
Navrátil, s.r.o., nabídková cena činila 
19 677 582 Kč. Celková cena díla ve zně-
ní těchto dodatků činí 21 538 729 Kč. 
Kolaudace akce proběhla 17. 9. 2010. 

•RUP – Adaptace sklepa a dílen 
na registraturu VaVpI

V rámci zahájení projektů VaVpI bylo nut-
né zbudovat prostory pro ukládání doku-
mentací a dokladů v papírové formě. Proto 
bylo rozhodnuto zbudovat registraturu v I. 
NP na K8 v prostorách bývalé dílny údrž-
by včetně zakládacích regálů a mobiliáře. 
Zároveň byly opraveny prostory na K10 
pro pracovníky údržby. Stavební práce byly 
zahájeny k 1. 12. 2009. Náklady na poříze-
ní mobiliáře, regálů a části  stavebních pra-
cí byly uhrazeny v roce 2009 z rozvojového 
projektu, do roku 2010 bylo přeneseno 
plnění z FRIM CP ve výši 980 000 Kč. Akce 
byla ukončena v březnu 2010. 

•Revitalizace parků a veřejných ploch 
UP v Olomouci

Příprava této akce byla zahájena v roce 
2009. Řeší úpravu prostor parkánových 
zahrad za objekty Křížkovského 8, 10, 12 
a 14. Bude provedena úprava terénu, vý-
sadba nového porostu, oprava kamenných 
a kovových prvků, výstavba nových vod-
ních prvků a celková fi nální úprava do po-
doby historických zahrad. Předpokládané 

Tento fond je tvořen z odpisů, zůstatkové ceny vyřazeného majetku, z hospodářské-
ho výsledku nebo z převodu z Fondu provozních prostředků. Účtuje se na něj nákup 
 investi čního majetku (budovy, pozemky nebo movitý majetek).

náklady na realizaci akce budou hrazeny 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, integrovaný plán měs-
ta Olomouce – městské parky ve výši 
10 000 0000 Kč za spoluúčasti  RUP ve výši 
1 000 000 Kč a FF UP ve výši 500 0000 Kč. 
Dne 24. 9. 2010 zahájeno výběrové říze-
ní na zhotovitele. Nejvýhodnější nabíd-
ku předložila společnost KARETA, s.r.o., 
ve výši 9 599 599 Kč vč. DPH. Staveniště 
bylo předáno ke dni 19. 11. 2010. 
Předpoklad zahájení prací – leden 2011 
likvidací stávajícího porostu a stromů, dále 
dle harmonogramu prací.

• RUP – Reko části  3. NP a vestavba 
výtahu na Křížkovského 8

V roce 2010 byly rozhodnuto využít fi-
nanční prostředky z Rozvojového progra-
mu 2010 na realizaci stavebních úprav 
části  III. NP objektu Křížkovského 8 ve výši 
4 000 000 Kč vč. DPH a současně z grantu 
pro pomoc tělesně posti ženým zbudovat 
nový výtah v hodnotě max. 2 000 000 Kč 
vč. DPH. Realizace výtahu vč. kolaudace 
byla ukončena k 16. 12. 2010, realizace 
stavebních prací ve III. NP včetně kolau-
dace proběhla k 27. 1. 2011.

•Rekonstrukce střechy objektu 
tř. Míru 676/111 v Neředíně, 
Olomouc

Proveden průzkum střechy včetně stati c-
kého, na základě projektové dokumenta-
ce byla zvolena varianta řešení při splnění 
tepelně technických požadavků na střechy. 
V 6/2010 byla projednána možnost hradit 
tuto akci z prostředků MŠMT – registrace 
akce byla provedena ke dni 23. 06. 2010. 
Dne 8. 10. 2010 byla podepsána smlou-
va o dílo se stavební společností  Navráti l, 
s.r.o. Při realizaci byly vyřešeny i problémy 
s pevností  zabudovaných oken, vícepráce 
ve výši cca 165 000 Kč byly hrazeny z  FRIM 
FTK UP. Realizace akce ukončena ke dni 
6. 12. 2010. 

Přehled jednotlivých akcí (stav ke dni 31. 12. 2010):

Akce hrazené z Fondu rozvoje investi čního majetku (FRIM)
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•Energeti cké úspory – UPOL 3
Akce – UPOL 3 – se dotýká těchto budov: 
PřF UP budova B (objekt č. 3); LF UP dě-
kanát (objekt č. 11); PdF UP(objekt č. 15); 
PřF UP Katedra optiky (objekt č. 23). 
V současné době je schválena dotace, 
v roce 2011 proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele i technický dozor investo-
ra. Předpokládané zahájení prací ke dni 
1. 6. 2011.

• FF – Oprava střešního pláště objektu 
Křížkovského 12 a rekonstrukce 
střechy Křížkovského 14

V květnu 2010 byla projednána mož-
nost hradit tuto akci z prostředků MŠMT.  
Registrace akce byla provedena ke dni 
23. 06. 2010. Na základě získaných upřes-
ňujících finančních nároků na realizaci 
byla na MŠMT projednána možnost vy-
užít dotace i na provedení rekonstrukce 
silnoproudu a slaboproudu v podkroví 
budovy. MŠMT vydalo k tomuto záměru 
souhlasné stanovisko včetně posunutí  ter-
mínu realizace do roku 2011. V roce 2010 
byly uhrazeny náklady ve výši 147 000 Kč 
za projekt. Podklady pro realizaci jsou vy-
hotoveny. V plánu je provést do 2/2011 
doplnění projektu o elektroinstalační 
práce, do 5/2011 výběrové řízení na zho-
tovitele. Největší objem stavebních prací 
by měl proběhnout v 6–8/2011. 

•PřF – Výstavba budovy ENVELOPA
V roce 2010 proběhlo výběrové řízení 
na dodávku mobiliáře, která byla splněna 
v 11/2010. Tím byla celá akce ukončena 
ke dni 31. 12. 2010 v souladu s poža-
davky MŠMT a schválenou dokumentací 
ISPROFIN. V roce 2011 bude provedeno 
závěrečné vyhodnocení akce s termínem 
předložení MŠMT do 31. 06. 2011.

• VTP – Stavební úpravy části  
budovy A, VTP Holice

Záměrem akce je provést rekonstrukci čás-
ti  objektu včetně opravy střechy, zateplení 
a napojení na nové rozvody energií. V roce 
2010 byla dokončena přípravy a vyhotove-
na dokumentace akce. V plánu je provést 
výběrové řízení na zhotovitele a zahájit 
akci v květnu 2011.

•Energeti cké úspory – UPOL 2
Akce – UPOL 2 – se dotýká těchto bu-
dov: PřF UP, tř. 17. listopadu 50a (objekt 
č. 6); tř. Svobody 26 (objekt č. 2); LF – 
Teoreti cké ústavy Hněvotí nská 3 (objekt 
č. 12); PF UP, tř. 17. listopadu (objekt č. 
13 a č. 14). Na základě výběrového řízení 
byly dne 7. 6. 2010 podepsány smlouvy 
na zhotovitele dne 26. 8. 2010 a na TDI 
dne 7. 6. 2010. Dne 20. 9. 2010 předáno 
staveniště zhotoviteli, fi rmě PSJ Jihlava. 
Smluvní cena dle VŘ činí 80 147 722 Kč 
vč. DPH. Do konce roku 2010 byly prove-
deny práce v souladu s harmonogramem. 
Předpokladem je splnit smluvní termín 
ukončení prací. Práce budou ukončeny 
terénními úpravami a výsadbou travního 
porostu nejpozději do konce dubna 2011.

•Energeti cké úspory – UPOL 1
Akce – UPOL 1 – se dotýká těchto budov: 
VŠ kolej a menza (objekt č. 17); VŠ koleje 
Šmeralova 6 (objekt č. 18); Šmeralova 12 
(objekt č. 19); Šmeralova 8 (objekt č. 20); 
Šmeralova 10 (objekt č. 21); Na Zákopě 26 
(objekt č. 22). V současné době je schvále-
na dotace, v roce 2011 proběhne výběro-
vé řízení na zhotovitele i technický dozor 
investora. Předpokládané zahájení prací 
ke dni 1. 6. 2011.
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Roční uzávěrka UP za rok 2010 
Univerzita Palackého patří do skupiny 
účetních jednotek, u kterých hlavním 
předmětem činnosti  není podnikání. Z to-
hoto důvodu UP používá účetní metody 
platné pro výše zmíněný typ organiza-
cí, a to účetní metody dané vyhláškou 
504/2002 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů. Účetním obdobím na UP je kalendářní 
rok. Majetek a závazky UP jsou oceňovány 
na bázi historických cen. Účetní doklady 
jsou vedeny v elektronické podobě, větši-
na typů účetních dokladů (přijaté faktury, 
vystavené faktury, interní účetní doklady) 
je vedena i v písemné podobě.

V roce 2010 obdržela UP v souladu 
s platnými „Pravidly pro poskytování pří-

spěvků a dotací veřejným vysokým školám“ 
rozhodnutími MŠMT veřejné prostředky 
formou příspěvku ze státního rozpočtu 
a dotace ze státního rozpočtu rozčleně-
né podle stanovených ukazatelů, dotace 
na insti tucionální podporu výzkumu a vý-
voje (dlouhodobý koncepční rozvoj insti tu-
ce, specifi cký výzkum, výzkumné záměry), 
účelové prostředky na konkrétní projekty 
výzkumu a vývoje, dále neinvesti ční dotaci 
na ubytování a stravování studentů, příspě-
vek na sociální a ubytovací sti pendia. V ob-
lasti  investi ční činnosti  přijala UP systémové 
a individuální dotace na fi nancování schvá-
lených projektů a záměrů rozvoje vysoké 
školy i vědeckých projektů, výzkumných 
a vývojových úkolů. UP využila možnost 
výměny části  příspěvku ze státního rozpoč-

tu na běžné výdaje za příspěvek na výdaje 
kapitálové, a to ve výši 36 071 ti s. Kč.

Z dalších zdrojů financování činnos-
ti  v roce 2010 využila UP dotace z jiných 
kapitol státního rozpočtu ČR, rozpoč-
tů územních orgánů, statutárních měst 
a obcí, územních samosprávních celků, ze 
zahraničí (SOCRATES), výnosy z vlastního 
majetku, z poplatků za přijímací řízení, 
prostředky vlastních fondů a doplňkové 
činnosti , dary a fi nanční příspěvky fyzic-
kých i právnických osob, příjmy za uby-
tování a stravování aj. UP také získala 
finanční prostředky ze Strukturálních 
fondů EU, zejména z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a z Operačního programu Věda a výzkum 
pro inovace. 

Rozvaha (bilance) sumář VVŠ (v ti s. Kč) 

účet / součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12.

AKTIVA     sl. 1 sl. 2

A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2 + 10 + 21 + 29 0001 3 606 484,12 3 687 893,44

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9 0002 67 229,12 75 396,90
 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 172,54 172,54
 2. Software 013 0004 58 948,39 66 649,64
 3. Ocenitelná práva 014 0005 0,00 0,00
 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 6 341,52 6 149,77
 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0,00 0,00
 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 1 766,67 2 424,95
 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20 0010 4 982 608,68 5 208 166,34
 1. Pozemky 031 0011 97 802,60 102 746,93
 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 032 0012 4 759,61 4 864,91
 3. Stavby 021 0013 3 423 856,87 3 448 614,29
 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 1 134 393,08 1 225 711,76
 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0,00 0,00
 6. Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0,00 0,00
 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 193 607,42 181 040,24
 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0,00 0,00
 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 119 241,38 236 132,99
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 8 947,72 9 055,22
III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem ř. 22 až 28 0021 1 435,68 11 465,72
 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 0,00 0,00
 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0,00 0,00
 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0,00 0,00
 4. Půjčky organizačním složkám 066 0025 0,00 0,00
 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 1 435,68 11 465,72
 6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 069 0027 0,00 0,00
 7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 043 0028 0,00 0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40 0029 –1 444 789,36 –1 607 135,52
 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 –172,54 –172,54
 2. Oprávky k softwaru 073 0031 –40 330,26 –49 607,73
 3. Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0,00 0,00
 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033 –6 341,52 –6 149,77
 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00
 6. Oprávky ke stavbám 081 0035 –517 452,20 –586 010,88
 7. Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí 082 0036 –686 885,42 –784 154,36
 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0,00 0,00
 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0,00 0,00

54



účet / součet řádek stav k 1. 1. stav k 31. 12.

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039 –193 607,42 –181 040,24
 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 0,00 0,00

B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42 + 52 + 72 + 81 0041 879 328,87 1 518 301,43

I. Zásoby celkem ř. 43 až 51 0042 23 038,85 24 266,88
 1. Materiál na skladě 112 0043 3 196,91 3 254,56
 2. Materiál na cestě 119 0044 0,00 0,00
 3. Nedokončená výroba 121 0045 0,00 0,00
 4. Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00
 5. Výrobky 123 0047 18 149,54 19 214,09
 6. Zvířata 124 0048 0,00 0,00
 7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 1 692,40 1 798,23
 8. Zboží na cestě 139 0050 0,00 0,00
 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00
II. Pohledávky celkem ř. 53 až 71 0052 118 257,40 424 663,84
 1. Odběratelé 311 0053 12 691,14 14 657,52
 2. Směnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00
 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0,00 0,00
 4. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 8 123,56 12 576,52
 5. Ostatní pohledávky 315 0057 873,56 2 781,88
 6. Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 375,96 186,88
 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veř. zdrav. poj 336 0059 0,00 0,00
 8. Daň z příjmů 341 0060 0,00 0,00
 9. Ostatní přímé daně 342 0061 0,00 0,00
 10. Daň z přidané hodnoty 343 0062 0,00 1 044,71
 11. Ostatní daně a poplatky 345 0063 41,25 17,47
 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem 346 0064 0,00 0,00
 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 

územních samosprávných celků
348 0065 0,00 0,00

 14. Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00
 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00
 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0,00 0,00
 17. Jiné pohledávky 378 0069 553,16 682,73
 18. Dohadné účty aktivní 388 0070 95 731,67 392 832,20
 19. Opravná položka k pohledávkám 391 0071 –132,90 –116,07
III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem ř. 73 až 80 0072 729 623,99 1 055 907,63
 1. Pokladna 211 0073 591,36 828,53
 2. Ceniny 213 0074 375,83 516,56
 3. Účty v bankách 221 0075 728 656,80 1 054 562,54
 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00
 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00
 6. Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00
 7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 259 0079 0,00 0,00
 8. Peníze na cestě 261 0080 0,00 0,00
 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 0081 8 408,63 13 463,08
 1. Náklady příštích období 381 0082 8 384,39 13 452,03
 2. Příjmy příštích období 385 0083 4,92 2,29
 3. Kursové rozdíly aktivní 386 0084 19,32 8,76

Aktiva celkem  ř. 1 + 41 0085 4 485 812,99 5 206 194,87

PASIVA    sl. 3 sl. 4

A. Vlastní zdroje celkem  ř. 87+91 0086 3 994 889,74 4 117 427,13

I. Jmění celkem ř. 88 až 90 0087 3 975 488,26 4 063 346,89
 1. Vlastní jmění 901 0088 3 617 489,17 3 702 293,17
 2. Fondy 911 0089 357 999,09 361 053,72
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění fi n. majetku a závazků 921 0090 0,00 0,00
II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94 0091 19 401,48 54 080,24
 1. Účet výsledku hospodaření 963 0092 x 54 080,24
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 19 401,48 x
 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 0,00

B. Cizí zdroje celkem ř. 96 + 98 + 106 + 130 0095 490 923,26 1 088 767,75

I. Rezervy celkem ř. 97 0096 0,00 0,00
 1. Rezervy 941 0097 0,00 0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105 0098 0,00 0,00
 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0,00 0,00
 2. Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00
 3. Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00
 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00
 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00
 6. Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00
 7. Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 0,00
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III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129 0106 440 317,02 1 025 474,07
 1. Dodavatelé 321 0107 18 264,58 70 620,45
 2. Směnky k úhradě 322 0108 0,00 0,00
 3. Přijaté zálohy 324 0109 264 357,89 786 553,09
 4. Ostatní závazky 325 0110 25 031,26 25 679,01
 5. Zaměstnanci 331 0111 5 170,13 4 105,91
 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 65 140,46 65 331,02
 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního pojištění
336 0113 36 100,86 37 476,09

 8. Daň z příjmu 341 0114 0,00 11 444,41
 9. Ostatní přímé daně 342 0115 12 300,27 12 113,86
 10. Daň z přidané hodnoty 343 0116 1 951,20 0,00
 11. Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,00 0,00
 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 5 946,07 2 290,56
 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 

samosprávných celků
348 0119 0,00 0,00

 14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů 367 0120 0,00 0,00
 15. Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0,00 0,00
 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00
 17. Jiné závazky 379 0123 0,00 0,00
 18. Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0,00 0,00
 19. Eskontní úvěry 232 0125 0,00 0,00
 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00
 21. Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00
 22. Dohadné účty pasivní z389 0128 6 054,30 9 859,67
 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 249 0129 0,00 0,00
IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 0130 50 606,24 63 293,68
 1. Výdaje příštích období 383 0131 221,47 101,97
 2. Výnosy příštích období 384 0132 50 304,91 63 117,22
 3. Kursové rozdíly pasivní 387 0133 79,86 74,49

Pasiva celkem  ř. 86+95 0134 4 485 813,00 5 206 194,88

Komentář k roložkám rozvahy

Při porovnání počátečních stavů rozva-
hových účtů se stavy konečnými k 31. 12. 
2010 je zaznamenán nárůst dlouho-
dobého majetku celkem z  3 606 484 
tis. Kč na 3 687 893 tis. Kč, tj. o 2,26 %. 
Hodnota dlouhodobého nehmotné-
ho majetku vzrostla za účetní obdo-
bí z 67 229 tis. Kč na 75 397 tis. Kč, tj. 
o 12,15 %, a u dlouhodobého hmotného 
majetku z 4 982 609 ti s. Kč na 5 208 166 
ti s. Kč, tj. o 4,53 %. Hodnota nedokonče-
ného dlouhodobého hmotného majetku 
činila k 1. 1. 2010 119 241 ti s. Kč a k 31. 12. 
2010 – 236 133 ti s. Kč. Nárůst tvoří nedo-
končené stavební investi ce, a to zateplení 
budov v rámci projektu Energeti cké úspory 
UPOL2 v hodnotě 70 905 ti s. Kč, dostavba 
Teoreti ckých ústavů LF 21 327 ti s. Kč, vý-
zkumně výukový objekt PdF 11 389 ti s. Kč, 
Biomedreg 7 883 tis. Kč, Centrum Haná 
7 682 tis. Kč, RCPTM 5 583 tis. Kč. K ná-
růstu rovněž došlo u položky dlouhodo-
bého finančního majetku Ostatní dlou-
hodobé půjčky, a to z částky 1 436 ti s. Kč 
na 11 466 ti s. Kč.

U krátkodobého majetku došlo k navý-
šení o 638 973 ti s. Kč na celkovou částku 
1 518 301 tis. Kč. Proti předcházejícímu 

účetnímu období se zvýšil stav krátkodo-
bého majetku o 72,67 %. K výraznému 
zvýšení došlo u položky krátkodobého 
finančního majetku – účty v bankách, 
a to o 326 284 tis. Kč. Položka pohledá-
vek Dohadné účty akti vní se zvýšila k 31. 
12. 2010 o 306 406 ti s. Kč vytvořením do-
hadných položek akti vních k projektům. 
Dohadné položky k projektům OP VK činily 
za rok 2010 147 309 ti s. Kč, k projektům OP 
VaVpI 84 919 ti s. Kč, k projektu Energeti cké 
úspory UPOL2 48 816 ti s. Kč, a k projektům 
ostatního státního rozpočtu 9 958 ti s. Kč. 
Ke zvýšení došlo i u položky Poskytnuté 
provozní zálohy. Hodnota poskytnutých 
provozních záloh Severomoravské plyná-
renské, a.s., činila k 31. 12. 2010 – 3 135 
ti s. Kč. Další nárůst na poskytnutých pro-
vozních zálohách je způsobený poskytnu-
tými příspěvky spoluřešitelům v projektech 
OP VK. Na účtu Ostatních pohledávek je 
nárůst k 31. 12. 2010 způsobený neuhraze-
nými poplatky studentů za nadstandardní 
dobu studia. Položka Náklady příští ch ob-
dobí vzrostla v roce 2010 z 8 384 tis. Kč 
na konečných 13 452 ti s. Kč. Zůstatek tvoří 
převážně předplatné knih, časopisů, data-
bází a ti sku.

Aktiva celkem za sledované účetní 
období vzrostla z částky 4 485 813 tis. 
Kč k 31. 12. 2009 na částku 5 206 195 
tis. Kč  k 31. 12. 2010, tj.  o částku 
720 382 tis. Kč (o 16,06 %) proti před-
cházejícímu účetnímu období. Na stra-
ně pasiv vzrostly vlastní zdroje celkem 
z  3 994 890 tis. Kč na 4 117 427 tis. Kč, 
tj. o 3,07 %. Na tomto zvýšení se podílel 
jednak nárůst vlastního jmění o 2,35 % 
a dále nárůst zůstatků fondů, kde nárůst 
proti předcházejícímu účetnímu období 
činil 0,86 %.

Cizí zdroje celkem se zvýšily z částky 
490 923 tis. Kč na částku 1 088 768 tis. 
Kč, tj. o 597 844 ti s. Kč v důsledku zvýšení 
krátkodobých závazků z částky 440 317 
tis. Kč na 1 025 474 tis. Kč. Ke zvýšení 
došlo zejména u položky Přijaté zálohy, 
kde zvýšení činilo 522 195 tis. Kč, a to 
z ti tulu přijatých záloh u projektů z ESF. 
Položka Závazky vůči dodavatelům vzrostla 
k 31. 12. 2010 o 52 356 ti s. Kč. Největší 
závazek UP je vůči fi rmě PSJ, a.s., v celkové 
výši 47 606 ti s. Kč, který bude uhrazený 
z dotace SFŽP. 
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Výkaz zisku a ztráty (v ti s. Kč)

účet / součet řádek 
hlavní čin.

sl. 1

hospodář. čin.

sl. 2

A. Náklady        

I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 325 688,63 11 453,10
 1. Spotřeba materiálu 501 0002 240 441,24 4 785,77
 2. Spotřeba energie 502 0003 85 041,44 656,13
 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 0,00
 4. Prodané zboží 504 0005 205,95 6 011,20
II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 246 916,74 7 108,84
 5. Opravy a udržování 511 0007 31 182,86 861,07
 6. Cestovné 512 0008 42 388,52 689,12
 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 2 608,62 167,29
 8. Ostatní služby 518 0010 170 736,74 5 391,36
III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 1 282 347,44 12 466,62
 9. Mzdové náklady 521 0012 945 904,23 9 762,32
 10. Zákonné sociální pojištění 524 0013 304 885,42 2 486,93
 11. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0,00 0,00
 12. Zákonné sociální náklady 527 0015 31 127,30 209,57
 13. Ostatní sociální náklady 528 0016 430,49 7,80
IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 389,81 5,15
 14. Daň silniční 531 0018 142,02 3,78
 15. Daň z nemovitosti 532 0019 100,62 0,00
 16. Ostatní daně a poplatky 538 0020 147,17 1,37
V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 329 678,71 1 880,61
 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00
 18. Ostatní pokuty a penále 542 0023 10 582,42 0,00
 19. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 156,21 0,00
 20. Úroky 544 0025 0,00 0,00
 21. Kursové ztráty 545 0026 2 948,95 38,22
 22. Dary 546 0027 4,23 0,00
 23. Manka a škody 548 0028 385,15 3,09
 24. Jiné ostatní náklady 549 0029 315 601,75 1 839,30
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem ř. 31 až 36 0030 201 438,65 448,64
 25. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 201 391,36 449,5
 26. Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 29,42 0,00
 27. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00
 28. Prodaný materiál 554 0034 2,35 0,00
 29. Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00
 30. Tvorba opravných položek 559 0036 15,52 –,86
VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 571,80 19,97
 31. Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 581 0038 0,00 0,00
 32. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 571,8 19,97
VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0,00 0,00
 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0,00 0,00

Náklady celkem
ř. 1 + 6 + 11 + 17 + 
21 + 30 + 37 + 40 

0042 2 387 031,78 33 382,93

B. Výnosy    hl.čin. hospodář.čin.

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 175 889,30 38 482,38
 1. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 993,42 505,65
 2. Tržby z prodeje služeb 602 0045 170 273,58 29 728,97
 3. Tržby za prodané zboží 604 0046 3 622,30 8 247,76
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až 51 0047 1 099,28 –34,74
 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0,00 0,00
 5. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0,00 0,00
 6. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 1 099,28 –34,74
 7. Změna stavu zvířat 614 0051 0,00 0,00
III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 968,14 18,20
 8. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 915,82 18,2
 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0,00 0,00
 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00
 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 52,32 0,00
IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 408 139,02 912,54
 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 565,28 0,00
 13. Ostatní pokuty a penále 642 0059 541,09 0,00
 14. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00
 15. Úroky 644 0061 7 557,85 0,00
 16. Kursové zisky 645 0062 120,31 39,57
 17. Zúčtování fondů 648 0063 91 864,66 129,2
 18. Jiné ostatní výnosy 649 0064 307 489,83 743,77
V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř. 66 až 72 0065 806,95 0,00
 19. Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 652 0066 705,44 0,00
 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0,00 0,00
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účet / součet řádek 
hlavní čin.

sl. 1

hospodář. čin.

sl. 2

 21. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 89,32 0,00
 22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 655 0069 0,00 0,00
 23. Zúčtování rezerv 656 0070 0,00 0,00
 24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 657 0071 0,00 0,00
 25. Zúčtování opravných položek 659 0072 12,19 0,00
VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 0,00 0,00
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz. složkami 681 0074 0,00 0,00
 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0,00 0,00
 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0,00 0,00
VII. Provozní dotace celkem ř.78 0077 1 859 658,29 0,00
 29. Provozní dotace 691 0078 1 859 658,29 0,00

Výnosy celkem
ř. 43 + 47 + 52 + 57 

+ 65 + 73 + 77
0079 2 446 560,98 39 378,38

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79 – 42 0080 59 529,20 5 995,45

 34. Daň z příjmů 591 0081 10 397,26 1 047,15

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80 – 81 0082 49 131,94 4 948,30

      hl. + hosp. čin.

Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80 / 1 + 2 0083 65 524,65

Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82 / 1 + 2 0084 54 080,24

Za účetní období 2010 byl 
dosažen zisk po zdanění ve výši 
+ 54 080 ti s. Kč, z toho:
v hlavní činnosti  bylo dosaženo 

zisku ve výši 49 132 ti s. Kč
v doplňkové činnosti  bylo dosa-

ženo zisku ve výši 4 948 ti s. Kč

Výnosy celkem za běžné účetní období činí 2 485 939 ti s. Kč (z toho výnosy z hlavní 
činnosti  2 446 561 ti s. Kč, z doplňkové činnosti  39 378 ti s. Kč). 

Nejvýznamnější výnosovou položkou v hlavní činnosti  jsou provozní dotace ve výši 
1 859 658 ti s. Kč, které představují 76,02 % celkových výnosů této činnosti . Další polož-
kou jsou tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a prodané zboží v objemu 175 889 
ti s. Kč, což představuje 7,19 % celkových výnosů a ostatní výnosy celkem v objemu 
408 139 ti s. Kč (poplatky od zahraničních samoplátců, poplatky za přijímací řízení, ban-
kovní úroky a úhrady od pojišťoven, zúčtování odpisů investi čního majetku pořízeného 
z dotací), což představuje 16,69 % z celkových výnosů této činnosti .

U doplňkové činnosti  tvoří nejvýznamnější položku tržby za vlastní výrobky, tržby 
z prodeje služeb a za prodané zboží, a to v celkové výši 38 482 ti s. Kč, což činí 97,73 % 
výnosů doplňkové činnosti .

Náklady v celkovém objemu dosáhly částky ve výši 2 420 415 ti s. Kč (z toho náklady 
z hlavní činnosti  2 387 032 ti s. Kč, z doplňkové činnosti  33 383 ti s. Kč).

Nejvýznamnější nákladovou položkou v hlavní činnosti  jsou osobní náklady, které 
zahrnují mzdové náklady, náklady na sociální, zdravotní a úrazové pojištění a ostatní 
sociální náklady. Tyto náklady činí celkem 1 282 347 ti s. Kč, což je 53,73 % z celkových 
nákladů hlavní činnosti . Další výraznou nákladovou položkou v hlavní činnosti  jsou 
náklady na spotřebu materiálu ve výši 240 441 ti s. Kč (tj. 10,08 % celkových nákladů 
v této činnosti ), dále náklady na energie ve výši 85 041 ti s. Kč (3,57 % celkových nákladů 
v této činnosti ), náklady na služby ve výši 246 917 ti s. Kč (10,35 % celkových nákladů 
v této činnosti ) a ostatní náklady celkem v objemu 329 679 ti s. Kč (13,82 % celkových 
nákladů v této činnosti ). Objem odpisů v hlavní činnosti  ve výši 201 391 ti s. Kč se podílí 
8,44 % na  celkových nákladech této činnosti . 

V doplňkové činnosti  představují osobní náklady částku 12 467 ti s. Kč (37,35 % celko-
vých nákladů v doplňkové činnosti ). Výraznou nákladovou položkou v doplňkové činnos-
ti  jsou mimo oblast osobních nákladů zejména náklady na služby ve výši 7 109 ti s. Kč, 
což představuje 21,30 % objemu nákladů v této činnosti . Další významnou položkou 
jsou náklady na prodané zboží ve výši 6 011 ti s. Kč, které činí 18,01 % celkových nákladů 
v této činnosti . Náklady na spotřebu materiálu celkem ve výši 4 786 ti s. Kč představují 
14,34 % objemu nákladů v této činnosti .

Komentář k položkám výkazu zisku a ztráty celkem za VVŠ
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Hospodářský výsledek za rok 2010
UP hospodaří jako jedna účetní jednotka 
a pro vnitřní potřebu rozpočtování, sle-
dování a vyhodnocování nákladů a výno-
sů se člení na 17 součástí , z toho 8 fakult. 
Výsledky hospodaření jednotlivých sou-
částí  byly v průběhu roku 2010 předkládá-
ny vedení UP i Akademickému senátu UP.

Hospodaření UP v roce 2010 ovlivnilo 
snížení fi nančních prostředků poskytova-
ných formou příspěvku Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy oproti  roku 
2009 o 21 504 ti s. Kč a následné vázání 
prostředků ve výši 17 742 ti s. Kč. Dále do-
šlo k převodu neinvestičních finančních 
prostředků ve výši 36 071 ti s. Kč na kapi-
tálový příspěvek. Část těchto prostředků 
(29 001 ti s. Kč) bude využita v následují-
cích letech ke spolufi nancování projektů 
OP VaVpI prioritní osy 4. 

V roce 2010 obdržela UP rozhodnutí  
o poskytnutí  dotace na projekty OP VaVpI 

„Centrum regionu Haná pro biotechnolo-
gický a zemědělský výzkum“, „Regionální 
centrum pokročilých technologií a ma-
teriálů“ a „Biomedicína pro regionální 
rozvoj a lidské zdroje – BIOMEDREG“. 
Všechny projekty byly úspěšně zaháje-
ny. Další projekty OP VaVpI jsou ve fázi 
negociací. Jedná se o projekty   „Rozvoj 
infrastruktury pro vědu, výzkum a výuku 
na LF UP – dostavba Teoreti cký ústavů LF 
UP“, „Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP 
v Olomouci“, „Galerie poznání Pevnůstka, 
dějiny vědy od pravěku do současnos-
ti “. V investi ční oblasti  obdržela UP roz-
hodnutí  o poskytnutí  dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na realizaci 
projektu „Energetické úspory UPOL2“, 
registrační listy žádostí  o poskytnutí  do-
tace ze Státního fondu životního prostředí 
na realizaci projektů „Energeti cké úspory 
UPOL1“ a „Energetické úspory UPOL3“ 

v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Projekty přispějí k významné 
úspoře energií celkem v 15 univerzitních 
budovách. 

Realizace projektu  UPOL 2 byla zahá-
jena v září 2010, ukončena v roce 2011. 
V roce 2011 budou realizovány dva zbý-
vající projekty – UPOL 1 a UPOL3. Další 
významnou investi ční akcí UP v roce 2010 
byla adaptace prostor III. nadzemního 
podlaží tř. Svobody 8 děkanátu nejmladší 
fakulty UP – Fakulty zdravotnických věd. 
Tato akce byla fi nancována z Fondu rozvo-
je investi čního majetku UP. V návrhu plá-
nu investi čních akcí realizovaných z FRIMu 
UP pro rok 2011 je zahrnuta pouze reali-
zace tzv. havarijních stavů budov UP, a to 
z důvodu vytváření rezervy finančních 
prostředků na dofinancování projektů 
OP VaVpI. 

Hospodářský výsledek (v Kč)

Součástí VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem

Fakulta zdravotnických věd 279 780,47 0,00 279 780,47

Lékařská fakulta 37 657 689,96 332 701,78 37 990 391,74

Filozofi cká fakulta 845 781,07 475 372,33 1 321 153,40

Přírodovědecká fakulta 0,00 1 007 912,72 1 007 912,72

Pedagogická fakulta 1 633 899,82 0,00 1 633 899,82

Fakulta tělesné kultury 38 968,90 587 569,40 626 538,30

Cyrilometodějská teologická fakulta 0,00 0,00 0,00

Právnická fakulta 0,00 0,00 0,00

Správa kolejí a menz 1 632 416,05 1 586 957,98 3 219 374,03

Rektorát 94 054,99 0,00 94 054,99

Knihovna UP 498,80 0,00 498,80

Vydavatelství 2 614 515,62 740 530,52 3 355 046,14

Centrum výpočetní techniky 17 544,15 5289,95 22 834,10

Zbrojnice 0,00 0,00 0,00

Vědeckotechnický park 759 379,47 0,00 759 379,47

Akademik sport centrum 0,00 146 721,57 146 721,57

Projektový servis 821 730,97 0,00 821 730,97

Centrální prostředky 2 735 698,68 65 228,42 2 800 927,10

C e l k e m 49 131 958,95 4 948 284,67 54 080 243,62
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