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Institucionální rozvojový plán UP na rok 2013 

 

Řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 

Řešitel-koordinátor: JUDr. Monika Horáková, Ph.D. 

 

Dotace celkem: 49 763 tis. Kč, z toho: 

INV: 27 949 tis. Kč   

NIV: 21 814 tis. Kč  

 

Preferované oblasti:  

• Mezinárodní vztahy, internacionalizace. 

• Rozvoj infrastruktury UP 

• Rozvoj infrastruktury 

• Přístrojové vybavení 

• Spolufinancování VaVpI 

• Excelence vzdělávání 

• Databáze 

• Propagace UP 

• 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci – posílení historické kontinuity 
univerzity v Olomouci 

 

1) Mezinárodní vztahy, internacionalizace 

garant: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 

dotace celkem:  8 231 tis. Kč 

IV: 0 

NIV: 8 231 tis. Kč 
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Spoluřešitel Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 
Název Mezinárodní vztahy, Internacionalizace 
Cíle - navazování partnerských vztahů se zahraničními univerzitami v 

Evropě a ve světě 
- vytvoření podmínek pro dlouhodobé působení špičkových 

zahraničních expertů na UP 
- příprava společných studijních programů ve spolupráci se 

zahraničními partnery 
- podpora studentů z rozvojových zemí a zemí procházejících 

společenskou a ekonomickou transformací 
- rozšíření mezinárodní mobility studentů  UP 
- vytvoření mezinárodního prostředí na UP podporou jazykové 

vybavenosti akademických i administrativních pracovníků 
- rozšíření nabídky programů, modulů a předmětů v cizích 

jazycích 
Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Cíle Institucionálního rozvojového plánu na rok 2013 reflektují 
plně cílový stav deklarovaný v Dlouhodobém záměru UP na 
období 2011-2015 (kapitola 2.2. Otevřenost Univerzity Palackého) 
a jsou v souladu s jeho aktualizací pro rok 2013.  
Internacionalizace patří pro toto období k prioritám rozvoje UP a 
IRP umožní naplnění předpokladů a úkolů stanovených 
Dlouhodobým záměrem UP. 

Ukazatele výkonu - nově uzavřené partnerské smlouvy se zahraničními 
univerzitami 

- realizované účasti na zahraničních mezinárodních 
konferencích a veletrzích mezinárodního vzdělávání 

- nově akreditované nebo k akreditaci připravené společné 
studijní programy 

- uskutečněné dlouhodobé pobyty zahraničních expertů na UP 
- uskutečněné mobility akademických a vědeckých pracovníků 

UP a z nich rezultující publikace 
- přijatí studenti z rozvojových zemí a zemí procházejících 

společenskou a ekonomickou transformací 
- podíl studentů doktorského a magisterského studia, kteří 

absolvovali část svého studia v zahraničí 
- nově nabízené programy, moduly a předměty v cizích jazycích 

Výchozí a konečný stav V rámci programu Erasmus UP patří k nejúspěšnějším univerzitám 
v ČR v počtu mobilit studentů, zejména na pracovní stáže a také 
v mobilitách akademických pracovníků. Umožňuje svým 
studentům a akademickým pracovníkům zahraniční mobility 
především. Tento program ale nepokrývá celé spektrum oborů a 
destinací, omezením je také minimální délka pobytu pro studenty, 
která je obtížně využitelná zejména pro studenty doktorských 
programů.  
Záměrem plánu je uspokojit zájem motivovaných a dostatečně 
jazykově vybavených studentů, umožnit všem studentům 
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doktorských a významnému počtu studentů magisterských oborů 
zahraniční zkušenost v délce odpovídající typu studia a podpořit 
větší počet výjezdů akademických pracovníků. 
 
UP v současné době nabízí pouze omezený počet programů, 
modulů a předmětů v cizích jazycích. To limituje možnosti přijímat 
zahraniční studenty v rámci výměnných programů i bilaterální 
spolupráce.  
UP hodlá tuto nabídku rozšiřovat, kromě podpory cizojazyčné 
výuky i prostřednictvím společných studijních programů se 
zahraničními partnery. Výsledkem by měla být nabídka předmětů 
nebo modulů v cizím jazyce v co nejširším spektru oborů. 
 
UP již sedm let spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Sarajevu a 
přijímá studenty z Bosny a Hercegoviny do magisterského, 
případně doktorského studia, s podporou stipendií pro studenty.  
 
Do budoucna má UP zájem rozšířit vztahy spolupráce na další 
obory a země, zejména v Asii (Indie, Čína, Taiwan, Jižní Korea) a 
v Jižní Americe. 
 
Na UP vznikají nová výzkumná pracoviště a další infrastruktura pro 
základní i aplikovaný výzkum. Univerzita má zájem i s pomocí 
těchto pracovišť zvýšit počet zahraničních expertů, kteří by se 
podíleli na výzkumu i výuce a rozvíjet v tomto smyslu vztahy 
s USA, Německem, Rakouskem, Polskem, Itálií, Francií a Velkou 
Británií. 
 
Podpora odborného růstu akademických pracovníků UP je dosud 
zajišťována prostřednictvím výzkumných a jiných grantů. 
Mezinárodní mobilita je důležitou součástí kariérního růstu 
zejména mladých akademických pracovníků ve fázi doktorského 
studia nebo po jeho absolvování.  
Jako taková by se měla stát součástí kariérních řádů a být 
formálně uznána jako součást kariérního růstu akademických i 
ostatních pracovníků univerzity. 
Neméně důležité je vytváření internacionálního prostředí na celé 
univerzitě. S rostoucím počtem zahraničních studentů a 
zaměstnanců roste potřeba dobré jazykové vybavenosti 
administrativních pracovníků na fakultách i dalších servisních 
složkách.  
Cílem je schopnost všech administrativních složek komunikovat 
nejméně v jednom cizím jazyce a zlepšená podpora zahraničních 
studentů i expertů ze strany administrativního aparátu UP. 
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Projekty: 
 
UP : 

• Podpora navazování nových partnerství se zahraničními univerzitami a prohlubování 
navázaných partnerství, účast na zahraničních konferencích a veletrzích 
mezinárodního vzdělávání studentů.  

• Podpora společného navazujícího Double Degree programu „Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo“ mezi UP a Univerzitou v Salzburgu.  

 
Fakulty: 
 
Filozofická fakulta: 
 

• Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP.  

• Podpora studia zahraničních studentů na FF UP.  

• Podpora mobility akademických pracovníků FF UP.  

• Mezinárodní mobilita studentů FF UP v Olomouci.  
 
 
Přírodovědecká fakulta: 
 

• Mobility studentů a vědeckých a pedagogických pracovníků.  
 
 
Pedagogická fakulta: 
 

• Prohloubení mezinárodní spolupráce PdF UP v Olomouci a přípravy na mezinárodní 
vědecko-výzkumnou spolupráci, zkvalitnění studií v cizím jazyce, mobility pedagogů, 
studentů a významných odborníků v celosvětovém rozsahu.  

Fakulta tělesné kultury:  

• Podpora zahraniční mobility studentů FTK  

• Podpora studia studentů ze zemí procházejících ekonomicko-politickou transformací 
na FTK UP v Olomouci.  

• Práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných kinantropologických fakultách 
v EU, Severní Americe a Asii (př. Čína, Japonsko, Korea).  

Fakulta zdravotnických věd 

• Podpora vnějších vztahů Fakulty zdravotnických věd.  
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2) Rozvoj infrastruktury UP 

• Rozvoj infrastruktury UP 

• Přístrojové vybavení 

• Spolufinancování VaVpI 

Garant:  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 

dotace celkem: 30 629 tis. Kč  
IV: 27 649 tis. Kč 
NIV: 2 980 tis. Kč 
 
 
• ROZVOJ INFRASTRUKTURY 

Spoluřešitel Ing. Tomáš Kopřiva 
Název Rozvoj infrastruktury UP 
Cíle Zlepšení infrastruktury akademického prostředí, upgrade a 

doplnění chybějících článků infrastruktury. 
Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Zvýšení technologické a infrastrukturní podpory výzkumných, 
vzdělávacích a řídicích procesů. 

Ukazatele výkonu m2 upravených ploch, zpracovaná projektová dokumentace. 
Výchozí a konečný stav Výchozí stav: nízká kapacita infrastruktury akademického 

prostředí  
Konečný stav: výkonná infrastruktura akademického prostředí 
posílená zakoupením a implementací nových technologií dle 
návrhu. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

 IV  9 598 tis. Kč/ NIV 395 tis. Kč  = 9 993 tis. Kč 

 

 

Projekty: 

UP:  

• Upgrade informační infrastruktury univerzity pro stabilizaci komunikačního systému.  
• Automatizace procesů oběhu dokumentů s WF-Share Point.  
• Analýza a implementace Identity Managementu.  
• Dolicencování přístupových SAN protokolů na diskových polích vzhledem k optimalizaci 

jejich výkonu (software).  
• Implementace nového modulu INET Silverlight- FaMa.  

 
 



7 

 

Fakulty: 
 
Právnická fakulta 
 
• Rekonstrukce interiérů budov (podlahy, informační a orientační systém, vybavení 

učeben a pracoven)  
 

Fakulta zdravotnických věd 
• Modernizace stávající IT datové infrastruktury FZV UP v Olomouci prostřednictvím 

rozšíření úložišť dat.  
 

Filozofická fakulta 
• Technické zajištění dislokace FF UP a příprava na VaVPI.   

 
Fakulta tělesné kultury 
• Úprava dispozičního řešení vstupního prostoru budovy „NA“ Neředín FTK UP.  
• Rekonstrukce budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení tepelně technických 

a hygienických parametrů budovy. Rekonstrukce vybraných okenních výplní. 
 

• PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

Spoluřešitel Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
Název Přístrojové vybavení 
Cíle Projekt komplexně řeší problematiku inovace přístrojového 

vybavení a zavádění moderních technologií na UP v Olomouci. 
Projekt vychází z aktualizovaných potřeb Univerzity Palackého 
v Olomouci a také jejich jednotlivých fakult v oblasti přístrojového 
a technologického vybavení.  

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Dlouhodobý záměr UP na roky 2011-15  uvádí v kapitole 2 Priority 
a cíle Univerzity Palackého v letech 2011-2015:  
Hlavní prioritou Univerzity Palackého bude zvýšení kvality výstupů 
jak vědeckých a výzkumných, tak i úrovně absolventů.  Cílem je 
zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Palackého v oblasti 
vědeckobadatelské a tvůrčí činnosti a příprava vysoce 
specializovaných odborníků nacházejících uplatnění v ČR i 
v zahraničí. 
Prioritou v oblasti vzdělávání je hlubší propojení této činnosti 
s vědeckobadatelskými a tvůrčími aktivitami, tj. zapojení studentů 
do výzkumných, vývojových a tvůrčích týmů. 
Prioritou je rovněž otevřenost Univerzity Palackého založená na 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, na 
internacionalizaci vzdělávacího procesu, na spolupráci s aplikační 
sférou, na celoživotním vzdělávání. 
Univerzita Palackého, jedno z předních vzdělávacích a 
výzkumných center ČR, je institucí s nejvýznamnějším 
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intelektuálním potenciálem regionu Střední Moravy. Jednou 
z priorit v jejích aktivitách je napomáhat rozvoji ekonomiky, 
vzdělanosti, kultury, výzkumu a inovačního potenciálu regionu.  
Další prioritou období 2011–2015 je úsilí o dosažení vysoké 
efektivity fungování Univerzity Palackého cestou propojení 
specifik akademického prostředí s manažerským způsobem řízení 
instituce.  To vše tak, aby byly zajištěny dostatečné finanční zdroje 
pro realizaci výzkumných a vzdělávacích programů a 
optimalizováno nakládání s finančními prostředky. 

Ukazatele výkonu Seznam zakoupených přístrojů a programových prostředků dle 
návrhu 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav: přístrojové vybavení uvedených fakult bez 
navrhovaných zařízení. 
Konečný stav: Nasazení pořízených přístrojů do výuky na fakultách 
UP Olomouc. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

INV8 692 tis. Kč / NIV 1 700 tis. Kč =8 192 tis. Kč 

 

Projekty: 
UP : 0 
 
Fakulty: 
 
Filozofická fakulta: 

• Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP.  
 
Přírodovědecká fakulta: 

• Rozvoj přístrojového vybavení na Přírodovědecké fakultě UP.  
 
Pedagogická fakulta: 

• Rozvoj informační infrastruktury Pedagogické fakulty UP.   
 
 
 
• SPOLUFINANCOVÁNÍ VaVpI 

Spoluřešitel Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, DrSc. 
Název Spolufinancování VaVpI 
Cíle Profinancování části nezpůsobilých výdajů spojených s realizací 

dvou projektů OP VaVpI, osa 4 (Dostavba TÚ LF, Výzkumně-
vzdělávací areál PdF).  

Návaznost na DZ UP  Rozvoj materiálně technické základny UP v rámci OP EU. 
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2011-2015 
Ukazatele výkonu Vybudovaná infrastruktura VaVpI – rozpracovanost výstavby, 

nákup služeb, propagace. 
Výchozí a konečný stav             Infrastruktura VaVpI bez navrhovaných prvků -  Infrastruktura 

VaVpI s navrženými prvky 
Investiční / neinvestiční 
náklady 

 IV 9 359 tis. Kč / NIV 885 tis. Kč=10 244 tis. Kč 

 
Projekty: 
UP : 0 
 
Fakulty: 
 
Lékařská fakulta: 
• Dofinancování projektu VaVpI.  

 
Pedagogická fakulta: 
• Podpora výstavby Výzkumně vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 
 

3) Excelence vzdělávání 

Garant: doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. 
 
Dotace celkem: 5489 tis. Kč 
IV: 0 
NIV: 5 489 tis. Kč 
 
Spoluřešitel doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. 
Název Excelence vzdělávání 
Cíle 1. Optimalizace administrace studijní agendy na UP. 

2. Posílení spolupráce při realizace studijních programů na 
UP, MU a JAMU. 

3. Příprava multilingvální UP. 
4. Rozvoj procesů U3V v rámci systému celoživotního 

vzdělávání na UP.    
5. Podpora recenzovaných časopisů, publikačních aktivit 

akademických pracovníků a rozvoj špičkových 
konferenčních aktivit na FF UP.  

6. Podpora zvyšování excelence pregraduální přípravy učitelů 
na PdF UP. 

7. Stabilizace motivačního programu pro mladé talentované 
akademické pracovníky a studenty DSP na FTK UP. 

8. Podpora vydávání a vzniku edukačních publikací na FZV.  
Návaznost na DZ UP  1. "Významným cílem pro období 2011–2015 je dosažení 
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2011-2015 vysoké efektivity fungování Univerzity Palackého 
propojením specifik akademického prostředí a 
manažerského způsobu řízení instituce." (str. 8) 

2. „Systematické zvyšování kvalifikační úrovně akademických 
a ostatních pracovníků“. (str. 10) 

3. „Upevnění postavení UP jako univerzity vědeckého typu v 
oborech, ve kterých dosahuje mezinárodně uznávaných 
výsledků, především v přírodních, lékařských, 
zdravotnických a v humanitních vědách“. (str. 9) 

4. Dlouhodobé personální zabezpečení všech akreditovaných 
studijních programů. 

5. Inovace studijních programů 
Ukazatele výkonu 1. Návrh koncepce algoritmizovaných procesů studijní 

agendy. 
2. Novelizované a nové vnitřní předpisy související se studijní 

agendou na UP. 
3. Počet realizovaných školení souvisejících se studijní 

agendou na UP. 
4. Počet dostupných vnitřních předpisů studijní agendy v 

anglickém jazyce. 
5. Počet kooperujících studijních programů UP, MU a JAMU.  
6. Kontinuita vydávání vědeckých časopisů na FF UP, počet 

publikovaných vědeckých monografií v renomovaných 
nakladatelstvích a článků v časopisech vedených 
v databázích ERIH, Scopus, WOS a na seznamu 
recenzovaných časopisů ČR. 

7. Reflexe souvislých odborných praxí v portfoliích studentů 
učitelství předkládaných v rámci státní závěrečné zkoušky 
z učitelské způsobilosti. 

8. Realizace motivačního programu pro mladé talentované 
akademické pracovníky a studenty DSP na FTK UP 
v Olomouci. 

9. Vytvoření nových edukačních publikací FZV. 
Výchozí a konečný stav 1. Stav k 31. 12. 2012:  

a. Administrace procesů studijní agendy na UP. 
b. Hlavní normy v anglickém jazyce. 
c. Studijní programy na UP, MU a JAMU. 
d. Stávající nabídka U3V.  
e. Badatelský a publikační projekt ve stavu 

potenciality. 
f. nejednotné pojetí pregraduální přípravy učitelů na 

jednotlivých fakultách UP.  
g. Aktuální využití lidských zdrojů na FTK. 
h. Současný stav edukačních publikací na FZV. 

2. Stav k 31.12.2013: 
a. Návrh koncepce algoritmického řízení procesů 
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studijní agendy při respektování specifik všech 
fakult.  

b. Dostupnost všech klíčových vnitřních předpisů 
souvisejících se studijní agendou v anglickém 
jazyce. 

c. Modely spolupráce vybraných studijních programů 
UP, MU a JAMU. 

d. Aktualizovaná nabídka U3V. 
e. Publikace dle specifického zaměření konkrétních 

projektů. 
f. Zvyšování kvality pregraduální přípravy 

prostřednictvím těsnější provázanosti s oblastí 
praxí. 

g. Zkvalitňování edukačního procesu na FTK UP. 
h. Nové edukační publikace FZV. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

0 Kč IV / 5489 tis. Kč NIV = 5489 tis. Kč 

 

Projekty: 
 
RUP:  
• Optimalizace procesů studijní agendy na UP  a podpora společných aktivit při realizaci 

vybraných studijních programů.  
 
• Rozvoj procesů U3V v rámci systému celoživotního vzdělávání na UP.    

 
  

Fakulty: 
 
 Filozofická fakulta: 
 

• Zlepšení publikačních možností akademických pedagogů ve filologických a 
humanitních oborech 

 
• Podpora konferenčních aktivit 

 
• Podpora publikační činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého 
 

Pedagogická fakulta: 
 

• Podpora excelence pregraduální přípravy učitelů prostřednictvím příkladů dobré 
praxe 
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Fakulta tělesné kultury: 
• Podpora individuálního rozvoje mladých talentovaných akademických pracovníků na 

FTK 
 
 

Fakulta zdravotnických věd: 
 

• Vytvoření skript pro studenty oboru Fyzioterapie. 
 

• Vydání skript „Porodní asistence“. 
 

• Zdokonalení publikační činnosti studentů FZV jako významná součást 
vysokoškolského vzdělání.  

 
• Prohlubování praktických dovedností pomocí didaktických prostředků.   

 
• Zkvalitnění praktických dovedností studentů oboru radiologický asistent v rámci 

praktické výuky.  
 

• Prohlubování praktických dovedností pomocí didaktických prostředků.      
 

• Prohlubování praktických dovedností pomocí didaktických prostředků“.   
 

 
4) Databáze 

Garant: Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 

dotace celkem: 1 050 tis. Kč  
IV: 0 
NIV: 1050 tis. Kč 
 
 
Spoluřešitel Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
Název Databáze 
Cíle Cílem projektu posílit elektronické informační zdroje pro studium 

všech oborů na UP Olomouc tak, aby všechny garantované obory 
měly zajištěny odpovídající technické a informační vybavení.  

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Předkládaný podprojekt je zcela v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti UP 
v Olomouci na období 2011-2015, který uvádí jako 3. Hlavní cíl 
podporu průběžné inovace technického vybavení pro zabezpečení 
výuky i vědecké činnosti. Rovněž v kapitole 3 je kromě 
deklarované... podpory špičkových vědeckých kolektivů 



13 

 

soustředěných kolem výzkumných záměrů... . Podle 
Dlouhodobého záměru je tedy jedním z hlavních cílů a priorit UP 
propojení teoretických oborů pěstovaných na celé UP. 

Ukazatele výkonu Počet přístupů do databází a elektronických informačních zdrojů 
Výchozí a konečný stav Nezajištěný přístup do EIZ po ukončení platnosti licencí – zajištěný 

přístup do EIZ po zakoupení licencí. 
Investiční / neinvestiční 
náklady 

IV: 0 tis. Kč / NIV 1 050 tis. Kč 

 
Projekty: 
 
RUP:  
• Informační podpora studijních programů prostřednictvím EIZ.  

 
Fakulty: 0 
 

 5) Propagace UP 

Garant: JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 

dotace celkem: 3 664 tis. Kč 

IV: 300 tis. Kč 

NIV: 3 364 tis. Kč 

Spoluřešitel JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 

Název Propagace UP 
Cíle Realizace a implementace marketingové a komunikační 

strategie UP. Oslovení zájemců o studium, vytvoření 
pozitivního obrazu o UP a FF UP, veřejná kampaň na bázi 
sociálního působení, jejíž efektivita je měřitelná 
dotazníkovým šetřením  

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

DZ UP 2011-2015 , kap. 2.2. Otevřenost Univerzity 
Palackého 

Ukazatele výkonu Prezentační videa a fotografie pro tuzemské a zahraniční 
uchazeče, vydávání elektronického newsletteru  a 
vlastních informačních materiálů, tisk a rozeslání 
propagačních materiálů, přímá reklama určená středním 
školám a dalším institucím. Práce s absolventy, zajištění 
výročních promocí. Placená inzerce, periodika, 
wallscreeny, sociální sítě, konference, celostátní kampaň 
apod. 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav je dán situací na fakultách a centrálních 
jednotkách UP, potřebou synchronizace doposud 
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separátně pořádaných a realizovaných aktivit v oblasti PR. 
Dokončením externích propagačních a reprezentačních 
projektů a materiálů. 
Konečný stav: Ve smyslu přípravy komunikační strategie 
zakotvení jejích základních procesů. Existence 
dostatečného množství kvalitních propagačních materiálů, 
provázaných na systematickou formu lokální a celostátní 
kampaně. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

INV: 300 tis. Kč /NIV: 3 364 tis. Kč 

 

Projekty: 
 
UP :  
• Realizace propagačních materiálů v komunikační a marketingové strategii UP.  

 
• Realizace expozice UP ve spolupráci s VMO v rámci audiovizuálních technologií. 

 
Fakulty: 

 
Filozofická fakulta: 

Rozvoj marketingových aktivit FF UP.  

 

Fakulta tělesné kultury:  

Podíl na propagaci 440 výročí založení vysokého učení v Olomouci. Propagace FTK UP 
Olomouc na akcích v roce 2013. Konference Pohyb a zdraví 2013 

 

6.) 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci – posílení historické kontinuity 
univerzity v Olomouci 

garant: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 

dotace celkem: 700 tis. Kč 

INV: 0 

NIV: 700 tis. Kč 
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Spoluřešitel Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., JUDr. Mag. Jur. Michal 
Malacka, Ph.D. 

Název 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci – posílení 
historické kontinuity univerzity v Olomouci 

Cíle Projekt podporuje plánované uspořádání „Roku univerzity 2013“ 
jako celoroční propagační kampaně UP s cílem zdůraznit rok 
vzniku univerzity v Olomouci 1573 a v roce 440. výročí založení 
univerzity v Olomouci 2013 podpořit vědomí dlouhé historické 
kontinuity Univerzity Palackého v Olomouci jako druhé nejstarší 
univerzity v českých zemích. Součástí Roku univerzity 2013 budou 
mezinárodní a národní vědecké konference, festivaly (Music 
Olomouc, Academia Film Olomouc, Opera Schrattenbach atd.) 
setkání rektorů zahraničních a českých univerzit, koncerty, 
divadelní a filmová představení, výstavy, publikace, série 
přednášek pro veřejnost včetně přednášek zahraničních 
odborníků, vše podložené plakáty, city-lighty, filmy a mediální 
propagací UP. 

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Projekt směřuje k naplnění několika programových bodů DZ UP: 
• Další rozvoj dlouhodobé spolupráce UP s regionálními 
institucemi na vzájemně přijatelné úrovni (Olomoucký kraj a 
statutární město Olomouc). Město Olomouc potvrdilo zájem na 
podpoře projektu. 
• Realizace mezinárodní reklamní kampaně UP, zlepšení 
prezentace univerzity na veřejnosti. 
• Naplňování vize „Olomouc univerzitní město“ ve spolupráci 
s městem Olomouc. 
• 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. Podíl KA na oslavách. 
• Podpora aktivit Britského centra KUP. 
• Zlepšení plánování a cílení zahraničních cest, stanovení priorit 
s cílem představit výročí v zahraničí. Využití členství v 
mezinárodních organizacích se stejným záměrem. 
• Zlepšení úrovně propagačních materiálů o Univerzitě Palackého 
tiskem nových publikací s logem 440. výročí. 
• Využití členství v institucích OK4EU a OK4INOVACE propojením 
aktivit. 

Ukazatele výkonu Realizované akce, kampaně a publikace, mezinárodní a národní 
vědecké konference, festivaly (Music Olomouc, Academia Film 
Olomouc, Opera Schrattenbach atd.), setkání rektorů zahraničních 
a českých univerzit, koncerty, divadelní a filmová představení, 
výstavy, série přednášek pro veřejnost, tisk plakátů, city-lightů, 
realizace filmů a mediální propagace UP, zčásti financované 
odděleně z jiných zdrojů. Propagace Roku univerzity 2013 bude 
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financována z přítomného projektu. 
Výchozí a konečný stav Celý Rok univerzity 2013 je novou aktivitou, naposledy předtím 

výrazněji připomenutou roku 1993, která má do budoucna založit 
tradici připomínání historického významu UP jako součásti její 
podstaty jako moderní, současné, do budoucna směřující, ale 
hluboko v tradici zakotvené evropské univerzity. 

Investiční/Neinvestiční 
náklady 

INV: 0 / NIV: 700 tis. Kč  

 

Projekty: 
UP : 700 tis. Kč 
fakulty: 0 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 31. 10. 2012 
                                                                                              
 
 
 
 

 
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 

rektor UP 
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