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1. Rozvoj materiálně-technické základny 

Hlavní cíle: 

• Rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních a tvůrčích aktivit UP. 
• Rozvoj vzdělávacího procesu s ohledem na potřeby aplikační sféry.  
• Soustavná optimalizace řídicí struktury a provozních nákladů.  
• Propojování vzdělávacích, výzkumných, inovačních, personálních a ekonomických 

aktivit UP s aktivitami jiných vysokých škol (konsorcium VŠ). 
• Rozvoj internacionalizace vzdělávacích, výzkumných, tvůrčích a dalších aktivit. 

1.1. Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů 

a) Dokončení realizace projektů financovaných z OP VaVpI:  
• Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (PřF UP). 
• Ústav molekulární a translační medicíny (LF UP). 
• Dostavba Teoretických ústavů LF UP (LF UP). 
• Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (PřF UP). 

 
b) Pokračování v realizaci projektů financovaných z OP VaVpI: 

• Výzkumně-vzdělávací areál PdF UP (PdF UP). 
• Pevnost poznání (RUP).  

 
c) Příprava a zahájení realizace projektů financovaných z OP VaVpI, osa 4:  

• Rekonstrukce objektů FF UP Křížkovského 12 a 14 (FF UP). 
• Rekonstrukce objektu PřF UP Šlechtitelů 11 (PřF UP). 
• Příprava druhé fáze projektu a případně zahájení rekonstrukce objektu PdF UP 

Purkrabská 22 (PdF UP). 
 

d) Příprava a zahájení projektů financovaných z OP PI: 
• Zahájení výstavby C bloku VTP UP. Rozpočet cca 120 mil. Kč: OP PI cca 90 mil. Kč, 

30 mil. Kč zdroje UPOL (VTP UP). 
• Zahájení výstavby Aplikačního centra BALUO v souladu s koncepcí areálu kampusu 

Neředín. Rozpočet cca 160 mil. Kč: OP PI cca 120 mil. Kč, 40 mil. Kč zdroje UPOL 
(FTK UP). 
 

e) Projekt podpořený z OP LZZ: 
• Příprava projektu Univerzitní mateřské školy a klubu předškoláků v ul. Šlechtitelů 

(PřF UP). 

1.2. Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních programů 

Centrální jednotky 

• Pokračování projektu Rekonstrukce velké zasedací místnosti. Rozpočet cca 7 mil. Kč 
(FRIM CP). 

• Pokračování projektu Rekonstrukce vývařovny, prováděcí studie (FRIM RUP). 
• Příprava rekonstrukce a rekonstrukce podkrovních prostor RUP. Rozpočet 0,4 a 0,6 mil. 

Kč (FRIM RUP). 



 2 

Fakulty 

Rekonstrukce a opravy prostor fakult pro vzdělávací a výzkumnou činnost dle aktuálních 
potřeb a situace. Rozpočet 6 mil. Kč (FRIM CP). 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

• Rekonstrukce výukových objektů Univerzitní 22 – zateplení štítové zdi, rekonstrukce 
auly a úpravy 3. a 4. NP;  Na Hradě 5 – úprava podkroví a 4. NP. Rozpočet cca 45 mil. Kč 
(programové financování MŠMT). 

Lékařská fakulta: 

• Příprava rekonstrukce staršího objektu Teoretických ústavů pro výuku a vědu ve 
spolupráci LF UP a FZV UP. Rozpočet cca 2,0 mil. Kč (FRIM CP). 

Filozofická fakulta: 

• Zahájení rekonstrukce výukového objektu Křížkovského 10. Rozpočet cca 240 mil. Kč 
(programové financování MŠMT). 

Přírodovědecká fakulta: 

• Řešení problému střechy na nové budově na tř. 17. listopadu. Rozpočet cca 5,7 mil. Kč 
(FRIM CP). 

• Školka v areálu Holice, oplocení, hřiště, přeložka kanalizace. Rozpočet cca 8 mil. Kč 
(FRIM PřF UP). 

• Modernizace přístrojového vybavení zaměřeného na výuku v akreditovaných 
programech. Rozpočet cca 12 mil. Kč (FRIM PřF UP). 

Pedagogická fakulta: 

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

Fakulta tělesné kultury: 

• Zahájení rekonstrukce CKV v areálu Neředín. Rozpočet cca 120 mil. Kč (programové 
financování MŠMT). 

• Rekonstrukce budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení tepelně technických 
a hygienických parametrů budovy. Rekonstrukce vybraných okenních výplní. Rozpočet 
cca 1,8 mil. Kč (IRP MŠMT). 

• Úprava dispozičního řešení vstupního prostoru budovy „NA“ Neředín FTK UP. Rozpočet 
cca 0,4 mil. Kč (IRP MŠMT). 

• Celková rekonstrukce lanového centra ve VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,3 mil. Kč 
(FRIM CP). 

• Komplexní oprava chatek ve VS FTK UP Pastviny a rekonstrukce sociálního zařízení 
„dolní tábor“ VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,5 mil. Kč (FRIM CP). 

Právnická fakulta: 

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

• Monitoring průběhu přípravných prací souvisejících s rekonstrukcí stávajících prostor 
Teoretických ústavů LF UP pro vědeckou a výukovou činnost fakulty (ve spolupráci s LF 
UP). 

• Inovování přístrojového, profesního a technického vybavení všech pracovišť FZV UP.  
• Obnova a stabilizace PC, multimediální a didaktické techniky.  
• Zlepšení zázemí praktické výuky studentů FZV UP v areálu FN Olomouc. 
• Obnova edukačních pomůcek ve výchovně-vzdělávacím procesu realizovaných 

studijních programů a oborů. 

2. Vzdělávací činnost 

Cíle: 

• Reakreditování studijních oborů a akreditování nových studijních programů. 
• Inovace vybraných studijních programů. 
• Zkvalitnění pregraduální přípravy prostřednictvím implementace příkladů dobré praxe. 
• Pokračování v přípravě společné nabídky vybraných studijních programů s MU a JAMU. 
• Podpora celoživotního a distančního vzdělávání na základě rozšiřování služeb systému 

UNIFOR a souvisejících služeb. 
• Novelizace směrnic a norem na úseku studijním. 
• Optimalizace procesů studijní agendy. 
• Stabilizace a modernizace systému studijní agendy. 
• Pokračování v implementaci systému Courseware (údržba a rozvoj katalogu 

předmětů). 

Centrální jednotky 

• Zvyšování kvalifikací na UP: 
o V rámci doktorských studijních programů reakreditace stávajících oborů 

v českém a anglickém jazyce, akreditace nových oborů s důrazem na 
interdisciplinaritu. 

o Zvyšování kvalifikací pracovníků formou habilitačních a jmenovacích řízení.  
• Podpora zájmového vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku. 
• Realizace projektu Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti VŠ u vedoucích 

akademických pracovníků UP. 
• Soustavné a cílené školení pracovníků UP v oblasti IS STAG a studijní agendy. 
• Zkvalitňování a rozšiřování e-learningové formy výuky.  
• Informační podpora studijních programů prostřednictvím tištěných a elektronických 

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

• Realizace projektu OP VK Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů 
na UP. 

• Podpora tvorby společných studijních programů s jinými VŠ, vytvoření nabídky 
studijních modulů pro jiné VŠ (projekt KONZORCIUM). 
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Fakulty 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

• Reakreditace studijních oborů v programu sociální politika a sociální práce. 
• Zdokonalení systému stipendijní podpory studentů. 
• Revize studijních plánů (s ohledem na plánovanou implementaci výsledků Q-Ram). 
• Rozvoj a podpora studentských praxí. 
• Revize strategie výuky v angličtině. 
• Podpora vědecké a tvůrčí činnosti talentovaných studentů (mobility, SVOČ). 
• Tvorba a pilotní ověření nových systémů evaluace ze strany studentů. 
• Další kroky směřující k revizi a zvýšení atraktivity DSP (SWOT analýza). 
• Zkvalitňování nabídky a propagace kurzů CŽV a U3V. 

Lékařská fakulta: 

• Rozšiřování a zkvalitňování praktické výuky ve studijních programech Všeobecné 
lékařství a Zubní lékařství. 

• Rozšiřování anglických studijních programů General Medicine a Dentistry. 
• Akreditace a reakreditace studijních programů General Medicine a Dentistry. 
• Rozšiřování specializačního vzdělávání. 

Filozofická fakulta: 

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

• Zřízení fakultního vydavatelství jako nástroje pro vzdělávání studentů FF UP. 
• Zintenzivnění výjezdů studentů doktorských a magisterských studijních programů na 

zahraniční výzkumná a vzdělávací pracoviště. 
• Pokračovat ve snaze zavést prospěchová stipendia. 
• Rozšíření a aktualizace nabídky celoživotního vzdělávání. 
• Zkvalitnění a rozšíření nabídky vzdělávání v rámci pedagogické způsobilosti. 

Přírodovědecká fakulta: 

• Akreditace a reakreditace studijních programů v souladu se zájmem o studium 
a uplatnitelností absolventů. 

• Zvyšování kvality výukového procesu a zvyšování efektivity mimo jiné odstraněním 
duplicit vyučovaných předmětů na fakultě i mezifakultně. 

• Úprava studijních plánů – společné bloky základních předmětů a rozšíření nabídky 
mezifakultních studií. 

• Vytvoření systému alternativního způsobu vzdělávání umožňujícího variantní řešení – 
systém vzdělávacích modulů v navazujícím magisterském vzdělávání. 

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

• Zvážení možnosti postupného sloučení některých oborů s výrazným překryvem ve 
studijních plánech. 

• Zvážení možnosti přechodu ze strukturovaného bakalářského a navazujícího 
magisterského studia k jednotnému magisterskému studiu u oborů zaměřených na 
vzdělávání budoucích středoškolských pedagogů. 
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Pedagogická fakulta: 

• Příprava k akreditacím/rozšíření platnosti akreditací studijních programů a oborů 
v prezenční a kombinované formě studia s cílem zvýšit studijní nabídku i prostupnost 
studia (i v cizích jazycích) a v reakci na požadavky odborné praxe, zejména v oblasti 
učitelství.  

• Zefektivnění struktury studijních oborů s ohledem na dlouhodobou personální 
udržitelnost a s ohledem na perspektivy požadavků zaměstnavatelů. 

• Příprava a realizace akreditace nových doktorských studijních oborů, zejména v rámci 
programu Specializace v pedagogice (doktorské studijní programy v oborových 
didaktikách). 

• Vyhodnocování a analýza strukturovaných studijních programů.  
• Realizace opatření ke snížení studijní neúspěšnosti a na podporu studentů zdravotně či 

sociálně znevýhodněných. Podpora talentovaných studentů magisterských studijních 
programů a vyhledávání motivačních nástrojů pro uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. 

• Prosazování zavádění standardu kvality ve vzdělávání pedagogických pracovníků a 
vzájemné prostupnosti studijních oborů za spolupráce s ostatními fakultami UP 
(studijní vědecký kroužek a hledání vhodných nástrojů vyhledávání studentů PdF s 
předpokladem vědecké, výzkumné a publikační dráhy). 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání, příprava k akreditaci studijních programů a oborů 
v celoživotním vzdělávání reagující na požadavky a potřeby (nejen) olomouckého 
regionu. Aktivní využívání multimediálních a virtuálních nástrojů vzdělávání nejen 
v celoživotním vzdělávání. 

• Podpora tvorby autorských nástrojů zaměřených na zkvalitnění distančních složek 
vzdělávání realizovaných v rámci kombinovaných forem studia. Další vývoj nástroje 
MiniAware a rozvoj uživatelských služeb LMS Unifor. 

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

Fakulta tělesné kultury: 

• Příprava studijního oboru Trenérství a sport v navazujícím magisterském studijním 
programu Tělesná výchova a sport k akreditaci. 

• Reakreditace studijního oboru Ochrana obyvatelstva v bakalářském studijním 
programu Tělesná výchova a sport. 

• Vytvoření koncepce dalšího rozvoje studijního oboru Rekreologie. 
• Implementace inovace výuky cizích jazyků pro studenty a pracovníky FTK UP. 
• Systematizace oborů, modulů a předmětů na UP.  
• Excelence ve vzdělávání – podpora individuálního rozvoje mladých talentovaných 

akademických pracovníků na FTK UP. 
• Zabezpečení a další rozvoj vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Právnická fakulta: 

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

• Pokračování inovace studijního programu Právo a právní věda v rámci schválených 
projektů OP VK: rozvíjení cizojazyčných forem výuky, rozvoj klinických metod výuky, 
další rozvoj internacionalizace výuky. 
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• Reakreditace bakalářského studijního programu Právní specializace, a to včetně 
kombinované formy studia. 

Fakulta zdravotnických věd: 

• Příprava akreditačních procesů stávajících studijních programů a oborů FZV UP, event. 
studijních programů nových (dle aktuální situace profesních kompetencí pracovníků ve 
zdravotnickém systému). 

• Příprava studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce (anglický jazyk). 
• Zvýšit kvalitu a stabilitu doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství.  
• Prohlubování spolupráce FZV UP s odborníky z praxe s následnou implementací 

poznatků a zkušeností s EBP a EBN do výchovně-vzdělávacího procesu. 
• Monitoring evaluačního procesu výuky studenty FZV UP a jeho následné uplatnění při 

zkvalitňování výuky. 
• Rozvoj kurzů celoživotního vzdělávání, aktivní spolupráce s uchazeči. 
• Pokračovat v v přípravě procesu transformace VOŠ ve spolupráci s dalšími institucemi 

(MŠMT ČR, Olomoucký kraj, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc). 

• Pokračovat v procesu inovace stávajících vnitřních norem FZV UP, tvorba norem 
nových (dle aktuální situace a požadavků).    

• Rozvoj a propagace Univerzity třetího věku na FZV UP (dále jen U3V), příprava 
nabízených tematických celků dle preferencí a evaluace vzdělávacích potřeb uchazečů, 
aktivní spolupráce s uchazeči o U3V a jejími účastníky. 

• Pokračovat v tvorbě edukačních materiálů pro výchovně-vzdělávací proces dle 
jednotlivých specializací nelékařských profesí. 

3. Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost 

Hlavní cíle: 

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

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

• Rozpracování modelu financování pro udržitelnost činnosti výzkumných center. 
• Podpora medializace výsledků výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti na 

národní i mezinárodní úrovni. 
• Vývoj, analýza a zavádění nástrojů podporujících zvyšování kvality a excelence 

výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti. Aktivní účast na dalším rozvoji 
metodiky hodnocení výsledků VaV a RUV a metodiky hodnocení výsledků tvůrčí 
umělecké činnosti. 

• Pokračování v podpoře studentských aktivit prostřednictvím vnitřní grantové soutěže. 

Centrální jednotky 

Udržení kvality výzkumné činnosti UP: 
• Podpora absolventů zahraničních doktorských studijních programů (podpora pozic 

PostDoc) – využití projektu OP VK. 
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• Analýza dalších možností využití a sdílení výzkumných kapacit partnerských VŠ, 
především kapacit budovaných v rámci OP VaVpI (projekt KONZORCIUM). 

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

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

• Aktivní účast UP v inovačních aktivitách regionu. 
• Informační zdroje konsorcia VŠ – KUP (podpořeno OP VVI), podpora Open Access. 
• Upgrade informační infrastruktury UP pro stabilizaci komunikačního systému. 
• VUP – podpora elektronického publikování a elektronických knih. 

Fakulty 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

• Plnění úkolů vyplývajících ze získaných badatelských projektů GA ČR aj., včetně 
zapojení nových týmů do projektu Centra excelence Historie interpretace bible a 
projektu Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných 
skupin populace. 

• Další zkvalitnění vnitrofakultních kritérií pro hodnocení Studentské grantové soutěže.  
• Revize motivačních kritérií i hodnotících kritérií pro podporu vědecko-výzkumné 

činnosti (mj. vyhodnocení pilotní fáze nastavení systémů přerozdělování dotace na 
podporu VaV a jeho případná úprava). 

Lékařská fakulta: 

• Další zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. 
• Zavedení hodnocení jednotlivých pracovníků fakulty na základě vědecko-výzkumných 

výsledků. 

Filozofická fakulta: 

• Podpora zkvalitnění a koncentrace fakultních vědeckých periodik (aspirace na registraci 
v uznávaných databázích typu ERIH), včetně distribuce prostřednictvím mezinárodních 
agentur, zlepšení publikačních možností akademických pedagogů ve filologických a 
humanitních oborech, podpora individuálního rozvoje mladých akademických 
pracovníků. 

• Zkvalitnění fakultního procesu v rámci činností IGA. 
• Zintenzivnění motivačních programů pro katedry i jednotlivce. 
• Větší zapojení postgraduálních (i Mgr.) studentů do fakultní vědecko-výzkumné 

činnosti. 

Přírodovědecká fakulta: 

• Vytvoření podmínek pro získávání zahraničních vědeckých pracovníků a pro hladké 
začlenění postdoktorálních vědeckých pracovníků do výzkumných týmů. 

• Rozšiřování povědomí o hodnocení výzkumné práce. 
• Motivace pracovníků k tvorbě excelentních výzkumných výsledků (např. pokračování 

v Ceně děkana). 
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• Definování způsobů koexistence nových regionálních výzkumných center s tradičními 
katedrami. Vytvoření potřebných vnitřních předpisů pro fungování nových regionálních 
výzkumných center. 

• Vytváření podmínek pro vznik spin-off firem. 

Pedagogická fakulta: 

• Podpora vědecko-výzkumné spolupráce v rovině mezinárodního výzkumného pole na 
úrovni EU, USA, Ruska a Asie. Aktivní vyhledávání výzkumných výzev a reflexe výsledků 
výzkumné práce v projektech doktorských studií.  

• Podpora (včetně stipendijní) významné reprezentace studentů v rámci odborných, 
tvůrčích a uměleckých aktivit, zejména se započitatelnými výsledky; zapojení studentů 
magisterských studijních programů do vědecko-výzkumné práce s následným 
přesahem ve formě doktorských studií. 

• Aktivní vyhledávání, podpora a analýza možností využití výzkumné práce 
v započitatelných výsledcích v návaznosti na budované kapacity v rámci OP VaVpI. 

Fakulta tělesné kultury: 

• Vybudování excelentních výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity.  
• Zapojení PostDoc do VaVpI na FTK UP. 
• Popularizace výsledků vědy a výzkumu na FTK UP. 

Právnická fakulta: 

• Dokončení systému hodnocení akademických pracovníků podle výsledků vědecko-
výzkumné činnosti. 

• Podpora grantových aktivit akademických pracovníků. 

Fakulta zdravotnických věd: 

• Příprava vzniku Centra VaV na FZV UP (podpořeno OPVK MŠMT ČR). 
• Rozvoj a podpora fakultou vydávaného odborného recenzovaného periodika PROFESE 

on-line, snaha o další indexace v časopiseckých databázích. 
• Podpora organizace a výstupů studentské vědecké odborné činnosti na FZV UP, včetně 

realizace konference.  
• Směřování doktorského studijního programu P5341 Ošetřovatelství k vědecko-

výzkumným, grantovým a publikačním výstupům. 
• Aktivní zapojení studentů a akademických pracovníků do Studentské grantové soutěže 

na UP v Olomouci.    
• Aktualizace průběžného hodnocení tvůrčího výkonu akademických pracovníků fakulty. 
• Aktivní zapojení do vyhlašovaných výzev projektů, grantů a dalších aktivit vědecko-

výzkumného charakteru.  
• Příprava odborných workshopů pro akademické pracovníky a studenty doktorského 

studijního programu se zaměřením na oblast metodologie, samostatného bádání a 
publikování teoreticko-empirických výstupů, včetně zapojení předních zahraničních 
odborníků pro implementaci poznatků o metodologii vědy a hodnocení VaV.  

• Podporovat zapojení jednotlivých pracovišť FZV UP do VaV činnosti, a to především 
v těchto prioritních oblastech:  
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o Výzkum v oblasti motorických funkcí, hodnocení účinnosti fyzioterapeutických 
a rehabilitačních postupů a technik, výzkum posturálních a lokomočních funkcí, 
elektromyografická analýza změn svalové aktivity.    

o Kvalitativní výzkum životního stylu, posouzení kvality života skrze SQUALA 
standardizovaný dotazník, implementace poznatků ze speciální a sociální 
pedagogiky do ošetřovatelské reality, lingvistická validizace vybraných 
komponent ošetřovatelské diagnostiky, kvantitativní výzkum vlivu sociální 
opory, edukační proces u široké cílové skupiny nemocných jedinců. 

o Výzkum a implementace mezinárodní terminologie Aliance 3N do výuky, praxe 
a při poskytování ošetřovatelské péče; multikulturní aspekty v poskytování 
ošetřovatelské péče; fyzické, psychosociální a spirituální dimenze života 
seniorů, umírajících a osob se zdravotním postižením a v závěru života člověka; 
kompetenční management v praxi poskytovatelů zdravotní péče; 
implementace konceptu bazální stimulace při realizaci ošetřovatelské péče. 

o Implementace mezinárodní terminologie Aliance 3N v porodní asistenci, 
výzkum v oblasti validizace terminologických komponent v péči porodní 
asistentky, multikulturní aspekty v péči porodní asistentky o ženu-rodičku 
jiného etnika. 

4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy 

Hlavní cíle: 

• Získání ECTS Label. 
• Podpora informovanosti o výsledcích vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti v rámci UP, 

domácích i zahraničních pracovišť. 
• Další rozvoj dlouhodobé spolupráce UP s regionálními institucemi na vzájemně 

přijatelné úrovni (Olomoucký kraj a statutární město Olomouc). 
• Realizace projektů vědecko-výzkumných center podpořených OP VaVpI s cílem 

zvyšovat zaměstnanost vysoce kvalifikovaných odborníků v těchto centrech, 
podporovat regionální firmy a vznik nových technologicky vyspělých firem. 

• Realizace mezinárodní prezentace UP, zlepšení prezentace univerzity na veřejnosti. 
• Vyhodnocování potřeb regionálních partnerů a potenciálních zaměstnavatelů v regionu 

směrem ke společným vědecko-výzkumným a projektovým tématům. 
• Navazování, realizace a optimalizace mezinárodních smluv. 

Centrální jednotky 

• Činnosti vedoucí k získání ECTS Label. 
• Naplňování vize „Olomouc – univerzitní město“. 
• Realizace oslav 440. výročí založení univerzity (Rok 2013 – rok univerzity). 
• Zlepšení úrovně prezentace UP prostřednictvím internetu, webových stránek 

v angličtině a systematické aktualizace dat. 
• Další rozvoj Konfuciovy akademie s cílem prohloubit spolupráci s vědeckými 

a vzdělávacími institucemi Číny. 
• Podpora aktivit Britského centra KUP. 
• Zlepšení plánování a cílení zahraničních cest, stanovení priorit. Využití členství 

v mezinárodních organizacích. 
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• Systematické projednávání zařazování projektů UP do Integrovaného plánu rozvoje 
města a Integrovaného plánu rozvoje regionu. 

• Zlepšení úrovně propagačních materiálů o Univerzitě Palackého. 
• Využití členství v institucích OK4EU, OK4INOVACE a KONZORCIU MORAVSKÝCH VŠ. 
• VUP – zlepšení úrovně a zvýšení informovanosti a zákaznického komfortu pro 

návštěvníky elektronického obchodu (v češtině i angličtině). 
• Realizace projektu oddělení mezinárodních vztahů. 

Fakulty 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

• Další kroky v revizi modelu spolupráce s VOŠs Caritas.  
• Další získávání akademických a vědeckých pracovníků ze zahraničí. 
• Zapojení se do mezinárodního kola SVOČ. 
• Posílení vědeckého a vzdělávacího potenciálu akademických pracovníků rozvojem 

obousměrné mezinárodní spolupráce. 
• Rozvoj kontaktů pracovišť a pracovníků se zahraničními univerzitními a výzkumnými 

pracovišti, včetně přípravy na rozvoje programů double/joint degree v návaznosti na 
revizi strategie výuky v angličtině. 

Lékařská fakulta: 

• Další posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výuky a výzkumu. 
• Rozšiřování spolupráce se zdravotnickými zařízení v ČR a zahraničí. 
• Zavedení pozice „visiting professor“ na fakultě. 

Filozofická fakulta: 

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

• Podpora organizace spolupráce se zahraničními vysokými školami. 
• Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP. 
• Podpora mobility akademických pracovníků FF UP. 
• Mezinárodní mobilita studentů na FF UP s důrazem na mobilitu doktorandů. 
• Mezinárodní mobilita studentů z FF UP. 
• Zavádění programů v cizích jazycích.  
• Posílení práce s absolventy a rozvoj marketingových aktivit FF UP (propagační 

předměty, identifikace s fakultou, zlaté a stříbrné promoce). 

Přírodovědecká fakulta: 

• Další rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, vědy a výzkumu (společné 
projekty se zahraničními pracovišti, společné publikace, apod.), výměny pracovníků a 
studentů, popularizace vědy. 

• Podpora pracovních stáží absolventů a pomoc budoucím absolventům při orientaci na 
trhu práce (Okno do praxe). 

• Analýza vnějšího prostředí – provádění pravidelného průzkumu trhu pro uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce. 
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• Posilovat spolupráci s absolventy (zapojení do výuky, zajistit zpětnou vazbu, propagace 
vysoké školy). 

• Posílení aktivit na propagaci fakulty a studia a popularizaci přírodních věd mezi 
středoškoláky i širší veřejností nejen v regionu (informační brožury, aktivní účast na 
vzdělávacích veletrzích, využití sociálních sítí, popularizace vědy v médiích, apod.). 

• Efektivní spolupráce se středními školami s cílem získat nejlepší absolventy pro 
studium. 

• Realizace oslav 60. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty. 

Pedagogická fakulta: 

• Podpora mezinárodních mobilitních programů zaměřených na obousměrné 
započitatelné výměnné pobyty zahraničních studentů a akademických pracovníků.  

• Rozšiřování nabídky anglických či jiných, nově akreditovaných cizojazyčných studijních 
programů pro zahraniční zájemce nebo uchazeče s přechodným či trvalým pobytem 
v ČR v přímé kooperaci se zahraničními zastupitelskými úřady v ČR. 

• Podpora mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce v rámci EU, USA, Ruska a Asie. 
Flexibilní reagování na trendy ve vyhlašování výzkumných výzev a pokračování 
v intenzivnější realizaci stávajících a přípravě nových doktorských studijních programů i 
v cizích jazycích.  

• Tvorba databáze významných absolventů fakulty.  
• Podpora a aktualizace systémových nástrojů u DS a ECTS Label, průběžné doplňování a 

aktualizace příslušných součástí databáze STAG, zejména v anglické verzi. 
• Pokračování ve spolupráci s městskými a krajskými zastupitelskými orgány při získávání 

grantových projektových prostředků, organizaci odborných i školících akcí i na 
propagaci aktivit fakulty. Hodnocení potřeb regionálních partnerů a potencionálních 
zaměstnavatelů v regionu směrem ke společným vědecko-výzkumným a projektovým 
tématům. 

Fakulta tělesné kultury: 

• Rozvoj studijních programů v cizím jazyce.  
• Budování národní sítě podpory zdraví v ČR. Budování národní sítě aplikovaných 

pohybových aktivit v ČR. 
• Internacionalizace – podpora zahraniční mobility studentů FTK UP. Rozvoj zahraniční 

mobility studentů s důrazem na zahraniční praxe studentů. 
• Internacionalizace – podpora studia studentů ze zemí procházejících ekonomicko-

politickou transformací na FTK UP.  
• Internacionalizace – práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných 

kinantropologických fakultách v EU, Severní Americe a Asii (př. Čína, Japonsko, Korea). 
• Internacionalizace – podpora JOINT degree INJOYPA. 
• Příprava a akreditace vybraných navazujících magisterských studijních programů 

v anglickém jazyce. 
• Vytvoření podmínek pro studium zahraničních studentů a působení zahraničních 

odborníků na FTK UP. 
• Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků a studentů FTK UP. 
• Kvalitní prezentace FTK UP a další rozvoj propagačních materiálů. 
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Právnická fakulta: 

• Další rozvoj mezinárodní mobility studentů (studijní pobyty i zahraniční pracovní stáže) 
s důrazem zejména na studenty DSP. 

• Další rozvoj mezinárodní mobility akademických pracovníků (výzkumné i pedagogické 
pobyty).  

• Další rozvoj příležitostí studentských i pedagogických mobilit. 
• Trvalá péče o prezentaci fakulty a jejích aktivit v regionálním, celostátním 

i mezinárodním měřítku. 

Fakulta zdravotnických věd: 

• Dofinancování mobilit studentů mimo finanční prostředky programu ERASMUS.  
• Spolupráce s Benedictine University v Lisle (Chicago, Illinois, US) v oblasti přípravy 

tvorby studijního celku zaměřeného na „Public Health Studies“.  
• Zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti akademických 

pracovníků FZV UP. 
• Propagace FZV UP v ČR i v zahraničí.  
• Příprava studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce (anglický jazyk). 
• Zapojení zahraničních odborníků z praxe do výchovně-vzdělávacího procesu na FZV UP. 
• Podpora zahraničních pracovních cest a odborných konferencí akademických 

pracovníků fakulty mimo prostředky programu ERASMUS, včetně studentů 
doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství. 

• Podpora zahraničních pracovních stáží studentů studijních programů a oborů FZV UP. 

5. Personální rozvoj a sociální politika 

Cíle: 

• Zvyšování kvalifikace akademických i ostatních pracovníků, zvláště systematickou 
podporou talentovaných mladých akademických pracovníků a vytvářením podmínek 
pro kvalifikační růst. 

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

Centrální jednotky 

• V souladu s implementací nového Organizačního řádu UP realizovat systém 
pravidelných hodnocení pracovníků všech centrálních jednotek a provázat systém 
pravidelných hodnocení s odměňováním pracovníků. 

• Pokračovat v realizaci systému vzdělávání pracovníků centrálních jednotek. 

Fakulty 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

• Pokračovat v systematické podpoře akademických pracovníků CMTF UP v rámci studia 
DSP nebo bezprostředně po jeho dokončení. 

• Podpora dalšího zapojování tuzemských odborníků z praxe do výuky. 
• Pokračování systemizace kateder, revize struktury a organizačního řádu.  
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Lékařská fakulta: 

• Další zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty. 

Filozofická fakulta: 

• Vytvoření centrálního fondu FF UP pro odměňování funkčních míst (VK). 
• Vytvoření centrálního fondu FF UP pro odměňování akademických pracovníků. 
• Podpora kvalifikačního růstu pracovníků formou podpory zahraničních mobilit. 
• Zkvalitnění péče o zaměstnance FF UP a zvyšování benefitů. 

Přírodovědecká fakulta: 

• Podpora vzdělávání pracovníků, mj. v jazykové oblasti. 
• Semináře hostů umožňujících rozšiřování obzorů v důležitých oblastech (duševní 

vlastnictví, získávání nových druhů projektů, atd.). 
• Pravidelná práce s lidskými zdroji na všech úrovních. 

Pedagogická fakulta: 

• Zdokonalování systému výkonnostních a kvalitativních ukazatelů pracovišť fakulty i 
jejich pracovníků a v kontextu potřeb činností garantovaných fakultou realizovat rozvoj 
lidských zdrojů na všech úrovních řízení. 

• Podpora vybraných pracovníků s potenciálem kvalifikačního růstu směrem k vědecké 
práci a se specifickým zřetelem na akreditované programy, případně připravované 
k akreditaci mj. i v cizích jazycích a k mezinárodní spolupráci.  

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

Fakulta tělesné kultury: 

• Zapojení studentů s tvůrčím potencionálem. 
• Rozvoj řídících dovedností pracovníků na všech stupních řízení FTK UP. 
• Zvyšování kvalifikační úrovně administrativních pracovníků FTK UP. 

Právnická fakulta: 

• Dokončení procesu systemizace pracovních míst akademických pracovníků. 
• Systematické zvyšování kvalifikace akademických pracovníků. 
• Změna systému osobních ohodnocení akademických pracovníků primárně na základě 

vědeckého výkonu. 

Fakulta zdravotnických věd: 

• Podpora zvyšování kvalifikace akademických i dalších pracovníků FZV UP.  
• Příprava motivačních prvků a systému jejich hodnocení u akademických pracovníků za 

výjimečné úspěchy.  
• Zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti akademických i 

dalších pracovníků FZV UP. 
• Kontinuální vzdělávání akademických pracovníků fakulty v profesních specializacích. 
• Příprava a realizace popularizačních aktivit fakulty (kupř. Den FZV UP, Den k výročí FZV 

UP, aj.). 
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6. Financování a organizace 

Hlavní cíle: 

• Hledání finančních zdrojů v neveřejné sféře, především aplikační. 
• Hledání možností snížení ekonomické náročnosti s využitím spolupráce s jinými VŠ 

(projekt KONZORCIUM). 
• Zvyšování podílu účelových prostředků a prostředků z hospodářské činnosti na 

financování univerzity. 
• Optimalizovat dislokaci jednotlivých pracovišť UP s ohledem na historické, dopravní, 

vědecké, studijní i ekonomické aspekty. 
• Odstraňovat nevyhovující technický stav budov či zlepšovat provozní podmínky v nich 

dle potřeb jednotlivých pracovišť. 
• Vytvářet finanční a technické podmínky pro realizaci investiční výstavby plánované a 

financované ze strukturálních fondů EU, zejména OP VaVpI, ale i dalších dotačních 
titulů. 

• Systematická centralizace nebo outsourcing provádění vybraných procesů na UP. 
• Reflexe změn ve financování VVŠ. 
• Spolupráce s vysokými školami, MŠMT a Radou pro výzkum, vývoj a inovace při tvorbě 

metodik a modelů ovlivňujících fungování UP (model financování VŠ, metodika 
hodnocení VaVaI, metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti). 

• Rozvoj systému institucionálních výkonových ukazatelů UP a jejich ověření. 

Centrální jednotky 

• Revize a aktualizace dokumentu Investiční strategie UP a Program rozvoje MTZ dle 
aktuálních záměrů pracovišť UP. 

• Provádění analýz systému řízení. 
• Využití procesních modelů při zavádění systému správy dokumentů. 
• Využití ESS a její integrace s ostatními systémy v rámci UIS. 
• Zavedení centrální evidence nakupovaného software na UP, přehledu o zakoupeném 

software. 
• Zavedení legislativy AA (autentizace/autorizace) uživatelů UIS UP a dokumentů 

v digitální podobě pro vnitřní potřebu UP. 
• Stabilizace a optimalizace provozu počítačové sítě UP s využitím moderních prostředků.  
• Optimalizace provozu pracovišť VUP. 
• Rozvoj a aplikace Dynamického nákupního systému. 

Fakulty 

Lékařská fakulta: 

• Další posílení finančních zdrojů z hospodářské činnosti, smluvního výzkumu a realizace 
licencí, především ve vztahu k UMTM. 

• Zajištění finanční stability UMTM. 

Filozofická fakulta: 

• Optimalizovat dislokaci jednotlivých pracovišť FF UP s ohledem na historické, dopravní, 
vědecké, studijní i ekonomické aspekty. 
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• Odstraňovat nevyhovující technický stav budov nebo zlepšovat provozní podmínky 
v nich dle potřeb jednotlivých pracovišť. 

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

Přírodovědecká fakulta: 

• Formovat transparentní, motivující a spravedlivý systém financování jednotlivých 
pracovišť, společných jednotek fakulty.  

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

Pedagogická fakulta: 

• Soustavné vyhledávání finančních zdrojů především v aplikační sféře, zvyšování podílu 
účelových prostředků z hospodářské činnosti a snižování ekonomické náročnosti ve 
všech oblastech fakulty.  

• Optimalizace organizačního i finančního řízení fakulty a jejích pracovišť. 

Fakulta tělesné kultury: 

• Propagace UP – propagace UP a FTK UP Olomouc na akcích v roce 2013. Součást oslav 
440. výročí založení vysokého učení v Olomouci.  

• Dokončení a implementace motivačního systému akademických pracovníků FTK UP. 
• Vytvoření konceptu hodnocení pedagogicko-vědeckých a vědeckých pracovníků FTK 

UP. 
• Zahájení systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám 

jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě. 

Právnická fakulta: 

• Provedení restrukturalizace na úrovni kateder (ústavů). 
• Dílčí reorganizace na úseku děkanátu (zastupitelnost funkcí). 
• Dokončení procesu systemizace pracovních míst akademických pracovníků. 
• Změna systému osobních ohodnocení akademických pracovníků primárně na základě 

vědeckého výkonu. 
• Reflexe změn ve financování VVŠ. 

Fakulta zdravotnických věd: 

• Pokračování v efektivním využívání výukových prostor s akcentem na minimalizaci 
finančních a provozních prostředků. 

• Průběžné dovybavení Knihovny FZV UP, Centra praktických dovedností a dalších 
pracovišť. 

 
 
V Olomouci 29. října 2012 
 

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

 


	 Rekonstrukce výukových objektů Univerzitní 22 – zateplení štítové zdi, rekonstrukce auly a úpravy 3. a 4. NP;  Na Hradě 5 – úprava podkroví a 4. NP. Rozpočet cca 45 mil. Kč (programové financování MŠMT).

