
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACE 

DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

a tvůrčí činnosti  

Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

 

 

 

 

 

na rok 2015  

http://www.upol.cz


2 
 

1. Rozvoj materiálně-technické základny 

 vypracování a implementace funkční strategie rozvoje ICT UP 

 další rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních a tvůrčích aktivit 

 další rozvoj vzdělávacího procesu s důrazem na jeho excelenci 

 další rozvoj internacionalizace 

 soustavná optimalizace dislokace a provozních nákladů 

 příprava zavedení centrální Elektronické spisové služby a identity managementu 

 údržba a rozvoj e-learningových systémů 

 příprava systémového řešení digitálního archivu 

 zpracování analýzy využitelnosti nemovitého majetku a návrh jeho optimalizace 

 příprava a postupné rozšiřování bezdrátového připojení k internetu ve všech budo-

vách 

1.1. Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů 

RUP 

 dokončení výstavby C bloku Vědeckotechnického parku UP – cca 70 mil. Kč, 

25% spoluúčast UP z OP PI 

 rozvoj Vědeckotechnického parku UP – 2. etapa, cca 15,1 mil. Kč, spoluúčast 

FRIM VTP 3,775 mil. Kč 

Filozofická fakulta 

 úspěšné dokončení rekonstrukce objektů na Křížkovského 12 a 14, Centrum dok-

torských studií FF, 15% spoluúčast UP 

Přírodovědecká fakulta 

 úspěšné dokončení realizace projektu Centrum popularizace Pevnost poznání” fi-

nancovaného z OP VaVpI – PO3 (02/2014) a vytvoření podmínek pro udržitelný 

provoz centra v areálu Korunní pevnůstky na ul. 17. listopadu 7 

 vypracování a realizace dlouhodobého plánu rozvoje Pevnosti poznání v kontextu 

rozvoje Korunní pevnůstky a jejího nejbližšího okolí ve spolupráci se statutárním 

městem Olomouc, Olomouckým krajem a Florou Olomouc 

 dokončení rekonstrukce objektu Centra biologických oborů (CBO) v areálu na 

ul. Šlechtitelů 11 a úspěšné ukončit realizaci projektu OP VaVpI – PO4 (06/2015) 

 projekční příprava dostavby budovy F1 v areálu na ul. Šlechtitelů 11 pro další roz-

voj aplikovaného výzkumu a vývoje CRH a RCPTM v rámci projektů ITI a OP VVV 

Pedagogická fakulta 

 dokončení rekonstrukce objektu PdF na ul. Purkrabská 2 a 4 – cca 100 mil. Kč 

(15% spoluúčast UP) 
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Fakulta tělesné kultury 

 výstavba a uvedení do provozu Aplikačního centra BALUO v souladu s koncepcí 

areálu kampusu Neředín (FTK) – 25% spoluúčast UP (15 % CP, 10 % FTK) 

1.2 Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních progra-

mů 

RUP 

 vypracování studie proveditelnosti objektu na Envelopě – vývařovna 

 rekonstrukce Loděnice (Akademik sport centrum) 

 rekonstrukce a opravy prostor fakult pro vzdělávací a výzkumnou činnost dle ak-

tuálních potřeb a situace 

Fakulta zdravotnických věd 

 příprava a zahájení adaptace objektu Teoretických ústavů pro výuku a vědu ve 

spolupráci LF a FZV 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 rekonstrukce budov Univerzitní 22 a Na Hradě 5 (z velké části ze zdrojů pro-

gramového financování MŠMT) 

Lékařská fakulta 

 adaptace starých Teoretických ústavů LF a přestěhování Děkanátu LF z tř. Svo-

body 8 do opravených prostor 

Filozofická fakulta 

 zahájení rekonstrukce výukového objektu Křížkovského 10 (programové financo-

vání MŠMT) – cca 244 mil. Kč 

 pokračování v revitalizaci budovy na tř. Svobody 26 – rozpočet dle možností UP 

 rekonstrukce sociálních zařízení budovy Vodární 7 – rozpočet dle možností FF 

 příprava rekonstrukce (projektová dokumentace) budovy Na Hradě 5 (v součinnosti 

s CMTF – ze zdrojů programového financování MŠMT) 

Přírodovědecká fakulta 

 dokončení rekonstrukce parkoviště a oplocení před vjezdem do areálu na ul. 

Šlechtitelů 11 (akce související s CBO, zdroj FRIM fakulty) 

 realizace výstavby přístřešků pro kola v areálu na ul. Šlechtitelů 11 (zdroj FRIM 

PřF) 

 příprava technického řešení problému přehřívání místností na západní straně bu-

dovy na ul. 17. listopadu 12 

 dořešení finální budoucí podoby areálu na ul. Šlechtitelů 11 dle platné dokumenta-

ce pro územní rozhodnutí 

 projekční příprava dokončení rekonstrukcí areálového kanalizačního sběrače, ve-

řejného osvětlení a komunikací v areálu Šlechtitelů 11 (zdroj FRIM fakulty a CP) 
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 projekční příprava rekonstrukce a úpravy dalších objektů (budova správy a budova 

vrátnice) v areálu na ul. Šlechtitelů 11 (zdroj FRIM fakulty) 

Pedagogická fakulta 

 dokončení rekonstrukce auly a přilehlých prostor v budově na Žižkově náměstí 

 dokončení statického zajištění objektu Albínka v rámci areálu PdF na ul. Purkrab-

ská 2 a 4 

 generační obnova počítačového vybavení pracovníků a učeben PdF v důsledku 

ukončení provozní podpory MS Windows XP 

 stabilizace a rozvoj informační infrastruktury v rámci počítačové sítě a jejích služeb 

postavených na platformě MS AD, včetně přípravných prací na realizaci migrace 

 dovybavení výukových a provozních prostor ve všech stávajících objektech PdF 

(Žižkovo nám., Umělecké centrum, Purkrabská) multimediální a výpočetní techni-

kou, včetně souvisejících prací a služeb zaměřených na celkové začlenění těchto 

zařízení do sítové a provozní infrastruktury 

 úprava a doplnění stávající provozní infrastruktury počítačové sítě v návaznosti na 

komplexní zajištění provozních, výukových, vědeckých a výzkumných potřeb pra-

covníků a studentů PdF 

 kompletace technického vybavení podatelny PdF (např. napojení kofaxového ske-

neru na ESS Magion, IS STAG a IS SAP) v rámci podpory plně elektronického 

oběhu dokumentů 

 další vývoj autorwaru Miniaware pro potřeby tvorby distančních výukových textů 

v rámci LMS Unifor 

 zajištění dalšího provozu a případné rozšíření sítě kopírovacích center v rámci 

všech budov PdF 

Fakulta tělesné kultury 

 zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a zahájení re-

konstrukce CKV v areálu Neředín (programové financování MŠMT) 

 rekonstrukce kanceláře děkana včetně jednací místnosti 

 obklady a osazení nových zařizovacích předmětů v budově pedagogů (NC – 0 NP, 

1 NP a 2 NP) 

 rekonstrukce zasedací místnosti v budově pedagogů NC 519 

 rekonstrukce venkovních ploch a sportovišť ve VS Pastviny 

Lékařská fakulta 

 zajištění projektové dokumentace pro rekonstrukci Teoretických ústavů LF 

 provedení po etapách rekonstrukce budovy, včetně dokončení Centra telemedicí-

ny, simulátorů a praktických dovedností, dalších specializovaných učeben a labo-

ratoří s cílem podpořit rozvoj DSP, a podíl studentů na vědecko-výzkumné činnosti 

fakulty 

 příprava prostor pro přestěhování děkanátu v rámci rekonstrukce (studijní oddělení 

přestěhovat do konce roku 2014, činnost v nových prostorách zahájit v lednu 2015) 
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2. Vzdělávací činnost 

 příprava systému vnitřní akreditace 

 reakreditace studijních oborů a akreditace nových studijních programů 

 zkvalitnění pregraduální přípravy implementací příkladů dobré praxe 

 sdílení zahraničních pedagogů s MU a JAMU (v rámci CRP) 

 společná nabídka vybraných studijních předmětů s MU a JAMU (v rámci CRP) 

 reakreditace programů CŽV a akreditace nových programů 

 rozvoj procesů studijní agendy, agendy celoživotního vzdělávání a IS 

 novelizace směrnic a norem na studijním úseku 

 optimalizace a systematizace vzdělávání v oblasti pedagogické způsobilosti 

 podpora pedagogických aktivit akademických pracovníků do 35 let se zaměřením 

na získávání pedagogických dovedností 

 profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů 

 implementace systému evidence a řízení kvality v oblasti pedagogických praxí 

 podpora studentů se specifickými potřebami 

 zvyšování kvalifikací na UP: 

o v rámci doktorských studijních programů reakreditace stávajících oborů 

v českém a anglickém jazyce, akreditace nových oborů 

o zvyšování kvalifikací pracovníků formou habilitačních a jmenovacích řízení 

 vnitřní grantová soutěž o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu UP 

(FRUP) 

 inovace evaluačních nástrojů (vytvoření a implementace celouniverzitního systému 

evaluací předmětů a studijních oborů) 

 realizace projektů podporujících optimalizaci a zavádění procesního řízení v rámci 

studijní agendy včetně nadstaveb informačního studijního systému 

 rozvoj a podpora e-learningových nástrojů na Univerzitě Palackého včetně podpory 

tvorby masivních otevřených kurzů (MOOC) 

 rozvoj metodické podpory e-learningu včetně systému školení akademických pra-

covníků 

 program na podporu vzdělávání začínajících akademických pracovníků 

 rozvoj Portálu celoživotního vzdělávání a centrální evidence nabízených programů 

CŽV 

 realizace kurzů celoživotního vzdělávání zaměřených na pracovníky v sociálních 

službách i širokou veřejnost 

 akreditace programů CŽV na MV ČR a jejich realizace 

 podpora zájmového vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku 

 využití Pevnosti poznání a v ní řešených aktivit k neformálnímu vzdělávání a vol-

nočasové vzdělávání v oblastech, které garantuje UP pro všechny věkové skupiny, 

se zvláštním zaměřením na soustavnou práci s dětmi a mladistvými v oblasti  

badatelsky orientované výchovy a polytechnického vzdělávání  
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 soustavné a cílené školení pracovníků UP v oblasti informačního studijního systé-

mu a studijní agendy 

 rozvoj a podpora nástrojů pro evidenci a řízení kvality pedagogických praxí na UP 

 vyhodnocení a implementace výstupů projektu OP VK Podpora mezioborových 

studií a inovací studijních programů na UP 

 využívání nástrojů evaluace a zvyšování podílu studentů se specifickými potřebami 

na hodnocení kvality služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami 

 podpora práce s absolventy se specifickými potřebami 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 reakreditace bakalářských studijních oborů Sociální pedagogika v prezenční 

i kombinované formě studia a inovace předmětů ve všech oborech studijního pro-

gramu Pedagogika 

 akreditace DSP studijního oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví a další 

kroky směřující k zvýšení atraktivity DSP studia na CMTF 

 další podpora e-learningu (v návaznosti na ukončený projekt ESF Podpora mezio-

borových studií a inovací studijních programů na UP) 

 revize organizační struktury a vnitřních předpisů CMTF směřující k zvýšení efektivi-

ty procesů řízení 

 testování alternativních způsobů elektronické evaluace 

 podpora vědecké činnosti talentovaných studentů a mladých akademiků (Student-

ská grantová soutěž, SVOČ apod.) 

 podpora jazykového a dalšího odborného vzdělávání pracovníků směřujícího ke 

zvyšování jejich pedagogických, vědeckých, řídících i dalších kompetencí 

 sociální podpora ukrajinských studentů 

 aktualizace nabídky a propagace kurzů CŽV (Nemocniční kaplan, Teologie a spiri-

tualita zasvěceného života, Teologicko-formační škola pro zpovědníky) a U3V 

 zdokonalování systému studentských praxí a způsobu získávání relevantní zpětné 

vazby ze strany jejich poskytovatelů 

Lékařská fakulta 

 reakreditace studijního programu Všeobecné lékařství 

 udržení vysoké kvality specializačního vzdělávání na LF 

 zvýšení internacionalizace na LF 

 zkvalitnění přístrojového vybavení pro výuku a zpracování pošty na LF 

Filozofická fakulta 

 zintenzivnění a zkvalitnění výjezdů studentů doktorských, magisterských a baka-

lářských studijních programů na zahraniční výzkumná a vzdělávací pracoviště 

 podpora institucionální mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

 rozšíření a aktualizace nabídky CŽV a U3V 

 rozšíření nabídky praxí studentů a spolupráce s partnerskými pracovišti 

 podpora pedagogů s cílem zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu 
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 zvýšení počtu zahraničních vyučujících standardních předmětů akreditovaných 

studijních oborů 

 zlepšování online podpory studia v kombinované i prezenční formě studia (MOOC, 

využití virtuálních prostředí, nové nástroje e-learningu aj.) a podpora její dlouhodo-

bé udržitelnosti 

 akreditace a reakreditace studijních programů v kombinované formě studia a jejich 

metodická podpora 

 další metodologické a pedagogické vzdělávání vysokoškolských pedagogů 

Přírodovědecká fakulta 

 úprava vnitřních předpisů fakulty podle očekávané úpravy předpisů UP, v návaz-

nosti na změny Zákona o vysokých školách, které jsou registrované MŠMT 

 důsledná profilace studijních programů v souvislosti s jejich akreditacemi, které 

budou připravovány pro rok 2015 a další roky, a její realizace v souladu se schvá-

lenou akreditací 

 pečlivé vyhodnocování uplatnění absolventů fakulty v praxi s využitím oddělení pé-

če o pracovníky a absolventy na PřF; v návaznosti na toto uplatnění upravovat po-

čty přijímaných studentů na oborech, které mají své absolventy v databázi ÚP či 

uplatněné na trhu práce ve zcela jiných oblastech, než pro které získávali VŠ vzdě-

lání; průběžná revize skladby a kvality studijních programů a oborů směřující k je-

jich větší integraci 

 systematická kontrola kvality doktorských studijních programů na PřF a úprava po-

čtů doktorandů na oborech; podle možností zajištění jejich účasti na projektech 

a povinné zahraniční stáže; ke kontrole doktorských studijních programů přispěje 

kreditový systém studia zavedený od akademického roku 2014/2015 pro nastupu-

jící první ročníky 

 důsledné využívání možnosti integrace a sdílení kapacit výzkumných center na 

PřF (RCPTM, CRH) v oborech, které mají přímou návaznost na tato centra (obory 

Fyzika, Chemie, Biologie) pro výchovu doktorských studentů i pro realizaci kvalifi-

kačních prací studentů v bakalářském i magisterském studiu 

 ve spolupráci s prorektorem UP pro studijní záležitosti, rozvíjení možnosti dalšího 

vzdělávání začínajících akademických pracovníků i stávajících pracovníků, směřu-

jícího ke zvyšování jejich pedagogických, vědeckých, řídících i dalších kompetencí, 

cestou Centra pedagogické přípravy na PřF poskytovat zejména vlastními silami 

rozvoj pedagogických kompetencí u začínajících akademických pracovníků, kteří 

neprošli na VŠ učitelským vzděláním; vzdělávání propojit se specifickými potřeba-

mi na jednotlivých pracovištích, kde začlenění začínajícího akademika garantuje 

vedení příslušného pracoviště 

 vytváření vhodných podmínek pro studium osob se socioekonomickým znevýhod-

něním a specifickými potřebami; studenty se specifickými potřebami (zdravotní 

hendikep) podchytit v samotném počátku studia a vytvořit podmínky pro studium 

formou individuálního plánu (na oborech, kde je to možné a jsou pro to vytvořeny 

příslušné studijní opory), případně s individuálním přístupem ze strany pracoviště 

garantujícího daný předmět; přitom ale udržet odpovídající nároky na studium  

těchto studentů; studenty ze sociálně slabých rodin, kteří dosahují dobrých  
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studijních výsledků, podpořit formou zvláštního stipendia ze stipendijního fondu 

PřF 

 vytváření vhodných studijních podmínek pro studentky (studenty) vracející se z ro-

dičovské dovolené, po přerušení studia 

 trvalé vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti studentů 

 vyloučení nedodržování povinností učitelů vyplývajících ze Studijního a zkušebního 

řádu kontrolou výuky a dodržováním pravidel při vypisování zkušebních termínů 

(platí i pro zápočty a kolokvia) 

 zvyšování pravděpodobnosti úspěšného ukončení studia a kvality absolventů, 

uplatnitelných na trhu práce zachováním náročných požadavků na přijímané ucha-

zeče o studium 

 udržování nabídky a rozvoj kvality programů celoživotního vzdělávání, při zacho-

vání rozumného počtu těchto uchazečů a absolventů (PřF nemá tradici CŽV, s vý-

jimkou doplňkového pedagogického vzdělávání studentů na odborných studiích na 

PřF) 

 regulace programů celoživotního vzdělávání podle poptávky v regionu 

 ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a dalšími pracovišti UP dostup-

nými prostředky působit na posílení kybernetické bezpečnosti a kybernetické gra-

motnosti studentů a zaměstnanců UP a v oblasti její působnosti 

Pedagogická fakulta 

 akreditace a reakreditace studijních programů v souladu se zájmem o studium 

a uplatnitelností absolventů 

 dokončení optimalizace struktury a obsahu studijních programů a studijních disci-

plín s ohledem na jejich efektivní realizaci v návaznosti na proměny vzdělávací po-

litiky i praxe 

 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 

 rozšíření nabídky studia o nové studijní programy a obory, včetně přípravy akre-

ditace bakalářského, případně navazujícího magisterského programu, případně 

oboru v cizím zejména anglickém jazyce 

 zaměření se na rozšíření možnosti studia v kombinované formě 

 vytvoření a implementace systému podpory vzdělávání studentů učitelství pro-

střednictvím příkladů dobré praxe z prostředí fakultních škol a využívání příkladů 

dobré praxe ve vzdělávání a při přípravě studentů na souvislou pedagogickou praxi 

ve školách 

 využívání a rozšíření dosavadních nástrojů evaluace a zvyšování podílu studentů 

na hodnocení kvality výuky 

 usnadnění přechodu zdravotně a sociálně znevýhodněným zájemcům a uchaze-

čům ze středního do terciárního vzdělávání na PdF 

 příprava opatření ke snižování podílu neúspěšně ukončených studií při zachování 

kvality vzdělávání a vysokých nároků na absolventy 
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 rozvoj programů celoživotního vzdělávání (včetně U3V) orientovaných na potřeby 

trhu práce a zaměstnavatelů v regionu 

 rozvoj projektové činnosti v celoživotním vzdělávání na úrovni regionální a meziná-

rodní spolupráce 

 rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání pro zahraniční studenty 

 rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání směřující k posilování pro-

fesních kompetencí učitelů v rámci připravovaného systému kariérního řádu učitelů 

(IPN Kariérní systém) 

 vytvoření a implementace systému podpory vzdělávání začínajících akademických 

pracovníků na Univerzitě Palackého prostřednictvím modulového vzdělávacího 

programu celoživotního vzdělávání Vysokoškolská pedagogika 

 vytvoření systému celoživotního vzdělávání a poradenské podpory výchovných 

(kariérových) poradců základních a středních škol Olomouckého kraje 

 aktivní využívání e-learningových nástrojů (zejm. LMS Unifor) v celoživotním vzdě-

lávání 

 prosazování standardu kvality v celoživotním vzdělávání – další rozvoj kvality říze-

ní prostřednictvím udržení certifikace kvality ČSN EN ISO 9001:2009 

 rozvoj a systematizace poradenské činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání 

a kariérového poradenství 

Fakulta tělesné kultury 

 příprava podkladů pro reakreditaci oboru Rekreologie v bakalářském i navazujícím 

magisterském studijním programu a oboru Trenérství a sport v bakalářském studij-

ním programu v souladu se současnou koncepcí modulového uspořádání (zohled-

ňující principy evropského i národního kvalifikačního rámce) 

 příprava opatření a jejich implementace do vzdělávacího systému fakulty vedoucí 

ke snížení studijní neúspěšnosti 

 vytvoření systému vyhledávání a podpory talentovaných studentů magisterských 

studijních programů a tvorba motivačních nástrojů pro jejich uplatnění v oblasti vě-

dy a výzkumu 

 zkvalitnění distančních forem vzdělávání v kombinované formě studia 

 vytvoření efektivního systému vzájemné kooperace a návazností předmětů v jed-

notlivých studijních oborech 

 dotvoření profilů absolventů a profesních kompetencí jednotlivých studijních modu-

lů zařazených do studijního programu Tělesná výchova a sport (Bc. i NMgr.) s cí-

lem jejich využití v celoživotním vzdělávání 

 zavedení systému realizace, evidence a kontroly pedagogických a odborných praxí 

všech studijních programů (studijních oborů) 

 strukturalizace a systematizace hodnocení na SZZ 

Právnická fakulta 

 zřízení podávání žádostí studentů PF ohledně studijních záležitostí v elektronické 

formě: 

o jednotná šablona, vyplňování elektronicky 
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o zformalizování nejfrekventovanějších požadavků (zápis/odzápis předmětů, 

uznávání předmětů přerušení studia, ISP, „výjimka“, univerzální) 

 akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace – Právo ve ve-

řejné správě v kombinované formě studia 

 pokračování inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda 

v rámci schválených a realizovaných projektů OP VK; komplexní inovace výuky 

práva pro moderní společnost, rozvíjení cizojazyčných forem výuky, rozvoj klinic-

kých metod výuky 

 pokračování realizace reakreditované podoby magisterského studijního programu 

Právo a právní věda, bakalářského studijního programu Právní specializace 

Fakulta zdravotnických věd 

 příprava, případně realizace akreditačních a reakreditačních procesů stávajících 

studijních programů a oborů FZV UP, popř. nových studijních programů nelékař-

ských profesí 

 příprava studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce (anglický jazyk) 

 příprava a realizace rigorózního řízení v oboru N5341 K Ošetřovatelství 

 zvýšení kvality a stability doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství 

 prohlubování spolupráce FZV s odborníky z praxe s následnou implementací po-

znatků a zkušeností s EBP a EBN do výchovně-vzdělávacího procesu 
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3. Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost 

RUP 

 realizace projektů vědecko-výzkumných center vybudovaných z OP VaVpI s cílem 

zvyšovat zaměstnanost vysoce kvalifikovaných odborníků v těchto centrech, pod-

porovat regionální firmy a vznik nových technologicky vyspělých firem 

 zvýšení kvality publikačních výstupů, preference publikování v mezinárodních vě-

deckých periodikách a vydávání vědeckých monografií 

 podpora medializace výsledků výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti na 

národní i mezinárodní úrovni 

 pěstování popularizace vědy prostřednictvím Oddělení komunikace UP a Pevnosti 

poznání – příprava a distribuce informací z VaV, příprava a realizace VVV projektů 

v této oblasti, zprostředkování součinnosti s firmami na neformální bázi (společné 

výstavy, představení nových technologií, události typu Noc vědců, Veletrh vědy, 

popularizační přednášky, Science café apod.; vývoj, analýza a zavádění nástrojů 

podporujících zvyšování kvality a excelence výzkumné, vývojové, umělecké a tvůr-

čí 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 soutě-

že 

 udržení kvality výzkumné činnosti UP: 

o podpora absolventů zahraničních doktorských studijních programů (podpora 

pozic PostDoc) 

o analýza dalších možností využití a sdílení výzkumných kapacit partnerských 

VŠ, především kapacit budovaných v rámci OP VaVpI 

o podpora předkládání nových návrhů projektů účelové podpory na výzkumné 

a vzdělávací projekty na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím Projek-

tového servisu UP 

o podpora transferu výsledků vědy a výzkumu k realizátorům prostřednictvím 

Vědeckotechnického parku UP (s využitím projektu GAMA) 

o aktivní účast UP v inovačních aktivitách regionu (OK4INOVACE, OK4EU, 

RIS3) 

o informační zdroje konsorcia VŠ – Knihovna UP (podpořeno OP VaVpI), pod-

pora Open Access 

o upgrade informační infrastruktury UP pro stabilizaci komunikačního systému 

o Vydavatelství UP – podpora elektronického publikování a elektronických knih 

Filozofická fakulta 

 zvyšování kvality vědeckých periodik vydávaných na FF, podpora jejich vstupu 

do vědeckých databází, hledání dalších možností jejich distribuce a propagace 

(např. prostřednictvím Vydavatelství FF) 

 podpora publikačních aktivit akademických zaměstnanců s důrazem na excelenci 

a prestiž prostředí, v nichž publikace vycházejí (významná periodika, zahraniční 

publikace vedené v databázích Web of Knowledge, Scopus, ERIH atp.) 
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 asistence akademickým zaměstnancům při přípravě odborného anglického textu 

(překlady, korektury, poradenství ve věci citačních norem) 

 podpora přípravy evropských vědeckých projektů a spoluúčasti na partnerských 

evropských projektech 

 větší zapojení doktorandů a studentů navazujícího studia do fakultní vědecko-

výzkumné činnosti 

 vytvoření PostDoc pozic jako stálé struktury FF s aplikací vícezdrojového financo-

vání 

 podpora pořádán kvalitních mezinárodních vědeckých konferencí a mezi/národních 

kongresů 

 příprava Centra emeritní excelence na FF, sloužícího k aktivnímu udržení partici-

pace emeritních profesorů na činnosti FF 

Přírodovědecká fakulta 

 rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků v systé-

mu IS HAP 

 využívání výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť v aplikační 

sféře pro lepší praktickou uplatnitelnost studentů v praxi 

 motivování pracovišť a pracovníků k tvorbě excelentních výsledků s důrazem na 

principiální domácí původ výsledku 

 podpora nadaných studentů prostřednictvím projektů Badatel, Přírodovědný a ma-

tematický klokan, Věda je zábava, realizací přehlídek SOČ na PřF, SŠ olympiád v 

předmětech vyučovaných na PřF, GIS Day, Turnaj mladých fyziků a dalších; vytvá-

ření podmínek pro střední, případně i základní školy ke spolupráci vycházející ze 

zkušeností s fakultními školami a vyhledávání dalších vhodných škol v regionu 

Pedagogická fakulta 

 profilace klíčových výzkumných témat se zapojením více fakultních pracovišť 

 vývoj a zavádění nástrojů podporujících motivaci ke zvýšení výzkumné, vývojové 

a tvůrčí činnosti pracovníků i studentů PdF 

 zvýšení kvality výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti pracovníků i studentů PdF UP 

 zapojení pracovníků a studentů PdF do mezinárodních výzkumných týmů 

 preference výstupů na prestižních mezinárodních konferencích 

 orientace publikačních výstupů na mezinárodní vědecká periodika a na vydávání 

odborných monografií 

 rozpracování modelu financování výzkumných aktivit na PdF 

 aktivní vyhledávání výzkumných výzev a jejich reflexe v rámci doktorských studij-

ních programů 

 realizace mezinárodní konference doktorandů v oblasti pedagogických věd 

 kontinuální podpora studentských aktivit v rámci vnitřní grantové soutěže 

 rozpracování inovovaného modelu SVOUČ na PdF 

 podpora významných výsledků studentů v rámci výzkumné,  

vývojové a tvůrčí činnosti (včetně stipendií) 
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 podpora tvorby a obsazování PostDoc míst pro zahraniční pracovníky 

Fakulta tělesné kultury 

 systemizace pracovních míst, činností a potřebných odborností pro zdárné zaháje-

ní provozu nově budované infrastruktury CKV a BALUO 

 personální zajištění (příp. úprava struktury pracovišť) umožňující podávání projektů 

v rámci Horizon 2020 a OP VVV 

 zahájení příprav možností externího financování vybraných pozic PostDoc a stu-

dentů DSP a tematické navázání na činnosti CKV a BALUO (možná forma konsor-

cia) 

Právnická fakulta 

 podpora fakultních periodik 

 rozšiřování oborů DSP 

 zkvalitňování organizace vědeckých konferencí pořádaných PF 

 podpora zkvalitňování odborných vědeckých výstupů (zejména monografií) 

Fakulta zdravotnických věd 

 rozvoj aktivit Centra VaV na FZV (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, včet-

ně realizace konferencí 

 směřování doktorského studijního programu P5341 Ošetřovatelství k vědecko-

výzkumným, grantovým a publikačním výstupům 

 aktivní zapojení do vyhlašovaných výzev projektů, grantů a dalších aktivit vědecko-

výzkumného charakteru 

Lékařská fakulta 

 soustavné zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti na LF 

 zajištění kvalitní podpory grantové činnosti na LF 
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4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy 

 naplňování vize Olomouc – univerzitní město 

 realizace jednotného vizuálního stylu UP a univerzitního obchodu 

 zlepšení úrovně prezentace UP prostřednictvím internetu, webových stránek v an-

gličtině a systematické aktualizace dat 

 využití moderních komunikačních a informačních prostředků (především sociálních 

sítí) pro vnitřní i vnější public relations 

 ustavení univerzitní nadace zaměřené na podporu excelentních studentů a stu-

dentských organizací 

 rozvoj podmínek pro fungování studentských organizací 

 rozvinutí absolventského programu 

 organizace a podpora veřejně prospěšných aktivit oživujících město Olomouc 

a univerzitní kampus (UP Bike, Zaparkuj – oživení parků v Olomouci aj.) 

 vznik profesně-poradenského centra UP zajišťujícího konzultační činnost a pod-

mínky pro získávání profesních zkušeností 

 podpora centralizovaných fundraisingových aktivit 

 podpora 50. ročníku mezinárodního festivalu Academia Film Olomouc 

 zajištění ČAH (České akademické hry) 2015 a zajištění sportovní reprezentace UP 

Olomouc na sportovních akcích 

 posílení role Knihovny UP a zachování a získávání nových elektronických infor-

mačních zdrojů i tištěných knihovních fondů 

 podpora mezinárodní mobility studentů (studijní pobyty, pracovní stáže, zahraniční 

praxe, výzkumné stáže), akademických pracovníků (výukové a výzkumné pobyty) 

i ostatních zaměstnanců UP (školení, praktické stáže, konference); širší využívání 

jak mobilitních programů (Erasmus+, CEEPUS) tak dalších mobilitních schémat na 

úrovni regionu (GRAD) i v rámci bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami 

v zahraničí 

 posílení využití institucionálního plánu nasměrováním podpory především na mobi-

lity v rámci doktorských programů 

 zlepšení využívání stávajících informačních systémů a vytváření nových uživatel-

ských rozhraní k usnadnění administrace veškerých mobilit 

 průběžná aktualizace katalogu oborů a předmětů vyučovaných na UP, a to v čes-

kém i anglickém jazyce 

 rozšiřování nabídky programů, modulů a předmětů vyučovaných v cizích jazycích, 

a to i formou mezifakultní spolupráce 

 zkvalitnění a usnadnění orientace na UP důsledným zaváděním dvojjazyčného 

značení 

 podpora rozvoje jazykových kompetencí zaměstnanců UP na všech úrovních 

 příprava a vytváření nových joint-degree a double-degree programů s partnerskými 

univerzitami 

 posílení účasti UP v projektech strategických partnerství v rámci programu 
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 Erasmus+ a Horizon 2020 ve spolupráci s městem i regionem 

 zlepšení mezinárodního marketingu univerzity prostřednictvím sociálních sítí, we-

bových stránek i přímými aktivitami ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR, 

agenturami a dalšími partnery 

 zajištění plné funkčnosti odboru cizinecké policie na UP 

 rozšíření aktivit Konfuciovy akademie UP i mimo olomoucký region a její intenziv-

nější využívání při navazování kontaktů s ČLR 

 aktivní zahraniční spolupráce Dětské univerzity s příslušnými partnery; navázání 

aktivit typu Badatel na kontakty získané v odpovídajících zahraničních sítích 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 optimalizace nabídky předmětů vyučovaných v angličtině i jiných jazycích, pokra-

čování diskuse o realizaci vybraných oborů v anglickém jazyce (dle vytyčené stra-

tegie) 

 další zapojení zahraničních odborníků do výuky (zvláště v doktorských studijních 

programech a v oborech studijního programu Sociální práce) 

 zapojení zahraničních odborníků do badatelských projektů 

 podpora zahraničních studentských praxí 

 podpora studentské mobility, rozvoj nových kontaktů a smluv (Lateránská univerzi-

ta aj.) 

 podpora monitoringu a zapojení do zahraničních projektových výzev 

Lékařská fakulta 

 usilování o zvyšování počtu akademických pracovníků ze zahraničí a studentů – 

cizinců studujících v cizím jazyce a vytváření mezinárodního prostředí na vysoké 

škole 

Filozofická fakulta 

 intenzifikace mezinárodních mobilit z FF i na FF, a to jak v oblasti studijních 

pobytů, tak v oblasti odborných stáží a praxí 

 rozvoj programů double-degree a jiných společných zahraničních programů a je-

jich rovnoměrnější zajištění katedrami FF  

 důraz na efektivní administrativní proces pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, a to 

jak na úrovni FF, tak ve spolupráci s rektorátem UP 

 podpora spolupráce ve vzdělávání a výzkumu se zahraničními vysokými školami 

a dalšími institucemi 

 další zlepšování podmínek působení zahraničních expertů na FF 

 zavádění programů v cizích jazycích 

 posílení práce s absolventy a rozvoj marketingových aktivit FF 

 zlepšení informačních a propagačních materiálů o FF 

 zvýšení spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a větší otevřenost 

FF pro dlouhodobé pracovní úvazky zahraničních pedagogů a vědců 
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Přírodovědecká fakulta 

 aktivní zapojení do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vě-

dy a výzkumu, zejména do programů Horizon 2020 

 zvýšení prestiže fakulty a UP prostřednictvím organizace mezinárodních vzděláva-

cích a odborných vědeckých konferencí v Olomouci 

 systematická podpora zvaných přednášek renomovaných zahraničních vědců 

 plánované zvyšování počtu studijních programů uskutečňovaných v angličtině 

a vytváření podmínek pro jejich finanční zajištění 

 vytváření podmínek pro udržitelnost vědecko-akademických pozic PostDoc zejmé-

na zahraničních pracovníků, na které byli pracovníci přijati v rámci projektů OP VK 

a OP VaVpI; podpora udržitelnosti těchto pracovních míst prostřednictvím pro-

jektu IP a další vhodných zdrojů 

 posilování jazykové dovednosti doktorandů prací v týmech, společně s PostDoc 

pracovníky ze zahraničí 

 systematická motivace akademických pracovníků i studentů k účasti v mezinárod-

ních projektech a programech i v aplikačních projektech; úspěchy, zohlednění 

podložené publikačními výstupy i výstupy aplikovaných výzkumů v praxi při jejich 

ohodnocení 

 příprava nabídky krátkodobých a střednědobých specializovaných vzdělávacích 

stáží pro zahraniční instituce a studenty ve vědecko-výzkumných centrech CRH 

a RCPTM 

 posilování spolupráce s podnikovou sférou v rámci činnosti vědecko-výzkumných 

center CRH a RCPTM, a to v rámci projektů Národního programu udržitelnosti I, 

a prostřednictvím řešení dalších společných projektů aplikovaného výzkumu jako 

např. TAČR, a experimentálního vývoje, např. MPO a pre-seed OP VaVpI 

 další rozvoj tvorby výsledků, které jsou předmětem duševního vlastnictví a úsilí 

o jejich komercionalizaci 

 zapojení se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikovaného výzkumu 

Pedagogická fakulta 

 podpora mezinárodní spolupráce, konsolidace a posílení stávajících aktivit, vyhle-

dávání nových partnerů i finančních zdrojů 

 navazování nových mezinárodních smluv a realizace a optimalizace stávajících 

 aktivní propagace nabídky anglických či jiných nově akreditovaných cizojazyčných 

studijních programů a programů celoživotního vzdělávání pro zájemce ze zahrani-

čí, za účelem zvyšování podílu zahraničních studentů 

 podpora a zlepšování účinné prezentace jednotlivých pracovišť a jejich propagace 

směrem do zahraničí 

 podpora mezinárodních mobilitních programů a projektů zaměřených na započita-

telné výměnné pobyty 

 příprava a implementace nové generace komunitárních programů (Erasmus+) 

a mezinárodních projektů 

 analýza a možnosti přípravy joint/double/dual-degree programů 
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 příprava a realizace International Week a Summer Camp v podmínkách PdF UP 

pro studenty a akademické pracovníky ze zahraničních vysokých škol 

 posilování jazykových kompetencí akademických a neakademických zaměstnanců 

PdF 

 podpora participace a společného setkávání domácích i zahraničních studentů 

v průběhu studia 

 příprava a implementace systému evaluace kvality studia na PdF u studentů ze 

zahraničí 

 další rozvoj dlouhodobé spolupráce s regionálními institucemi na vzájemně přija-

telné úrovni (Olomoucký kraj a statutární město Olomouc), zejm. systematická spo-

lupráce při přípravě strategie ITI a regionální RIS3 strategie a využití členství v in-

stitucích OK4EU a OK4Inovace 

 podpora systematické práce s absolventy fakulty – databáze absolventů PdF a vy-

tvoření organizačních podmínek pro navazování kontaktů a spolupráce s absolven-

ty 

Fakulta tělesné kultury 

 příprava mezinárodního projektu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku 

 vytváření podmínek pro spolupráci v oblastech: (a) výměny studentů, (b) výměny 

pedagogů, (c) společných projektů s vybranými pracovišti mimo EU: 

o Čína: Shanghai University of Sport, Hangzhou Normal University, Soo-

chow University 

o Japonsko: Nippon Sport University 

o Kanada: University of Alberta 

 identifikace 1–2 univerzit v Severní Americe (USA, Kanada): navázání kontaktů, 

podepsání smlouvy o spolupráci, příprava podmínek pro spolupráci 

 implementace NMgr. studia v angličtině 

 příprava a realizace možností joint-degree a double-degree studia v rámci doktor-

ského studijního programu 

 zlepšení podmínek pro doktorský studijní program v anglickém jazyce 

 zajištění ČAH a sportovní reprezentace UP na dalších sportovních akcí 

 inovace webových stránek jednotlivých pracovišť, zavedení fotoportrétů 

 zavedení jednotných merkantilních tiskovin pro jednotlivá oddělení 

 další aplikace jednotného vizuálního stylu při propagaci FTK 

Právnická fakulta 

 podpora mobility studentů: zvýšení podpory mezinárodní mobility studentů ke 

dlouhodobých pobytů (studium i pracovní stáže) 

 podpora mobility akademických pracovníků: zvýšení podpory mobility akademic-

kých pracovníků ke dlouhodobým i krátkodobým pobytům směřujícím k výzkumu 

i pedagogické činnosti 

 podpora mobility zahraničních odborníků: podpora mobility ke krátkodobým, 

a zvláště dlouhodobým pobytům zahraničních odborníků 
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 příprava a zavedení nového studijního programu v cizím jazyce: příprava 

akreditačních materiálů pro nový studijní program a jeho zavedení v kurikulu PF 

Fakulta zdravotnických věd 

 zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti akademic-

kých pracovníků FZV 

 zkvalitnění propagace FZV v ČR i v zahraničí a další rozvoj propagačních materiá-

lů 

 zapojení zahraničních odborníků z praxe do výchovně-vzdělávacího procesu na 

FZV 

 podpora zahraničních pracovních cest a odborných konferencí akademických pra-

covníků fakulty mimo prostředky programu Erasmus+, včetně studentů doktorské-

ho studijního programu P 5341 Ošetřovatelství 

 podpora zahraničních pracovních stáží (studijních pobytů) studentů studijních pro-

gramů a oborů FZV zejména zapojením do programů Erasmus+, včetně zlepšení 

studijních podmínek pro absolvování pracovních stáží (studijních pobytů) 

Lékařská fakulta 

 další posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výuky a výzkumu 

 rozšiřování spolupráce se zdravotnickými zařízeními v České republice a zahraničí 

  



19 
 

5. Personální rozvoj a sociální politika 

RUP 

 centralizace a metodické vedení v personální oblasti 

 vytvoření strategie péče o zaměstnance 

 revidování pravidel využití sociálního fondu 

 revize mzdového předpisu UP a jeho přizpůsobení změnám na poli zákonů a vy-

hlášek 

Filozofická fakulta 

 vytvoření centrálního (motivačního) fondu FF pro odměňování funkčních míst 

(zejména vedoucích kateder) 

 vytvoření centrálního fondu FF pro odměňování akademických pracovníků 

 podpora kvalifikačního růstu pracovníků formou podpory zahraničních mobilit 

 zkvalitnění péče o zaměstnance FF 

 dovršení systému emeritních pozic na FF a jejich potenciálně celouniverzitní cha-

rakter 

 systém dalšího profesního vzdělávání akademických pracovníků 

Přírodovědecká fakulta 

 vytváření kariérních systémů pro studenty doktorských studijních programů 

a mladé akademické pracovníky s cílem propojovat systémy s možnostmi dalšího 

vzdělávání doktorandů; další zařazování doktorandů do výuky v seminářích a prak-

tických a laboratorních cvičeních s cílem zvyšovat tím jejich pedagogické vlohy 

a kompetence ve spolupráci s fakultním Centrem pedagogické přípravy 

 vytváření příznivých podmínek pro zaměstnávání mladých pracovníků s rodinami, 

umožnění flexibilního návratu z rodičovské dovolené, získání certifikátu Baby frien-

dly pracoviště 

Pedagogická fakulta 

 zvyšování kvalifikace akademických i ostatních pracovníků, systematická podpora 

mladých akademických pracovníků v oblasti harmonizace jejich rodinného a pra-

covního života a vytváření podmínek pro kvalifikační růst 

 budování systému hodnocení pracovníků v kontextu kvalitativních ukazatelů a pro-

vázání se systémem odměňování 

 odstraňování nevyváženosti kvalifikační struktury mezi jednotlivými pracovišti 

 zvyšování úrovně jazykových a ICT kompetencí akademických a dalších pracovní-

ků PdF 

 rozvoj poradenství směrem k pracovněprávním vztahům, psychologickým a sociál-

ním stránkám v práci pedagoga 

 zapojování studentů Ph.D. do výzkumné práce pracovišť 

Fakulta tělesné kultury 

 rozvoj jazykových kompetencí všech pracovníků FTK 
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 příprava a tvorba kariérního systému pro akademické i ostatní pracovníky 

 revize motivačního systému a hodnocení (kvantifikace) všech akademických 

pracovníků FTK dle změn v hodnocení publikačních a jiných výstupů, kvality peda-

gogického procesu, podávání a zapojení do mezinárodních projektů apod. 

 podpora excelence ve vzdělávání, včetně rozvoje vybraných mladých pracovníků 

s potenciálem kvalifikačního růstu po výzkumné i pedagogické stránce – pokračo-

vání programu 

 zavedení systému podpory nových pracovníků na všech pracovištích FTK 

Fakulta zdravotnických věd 

 podpora zvyšování kvalifikace pracovníků FZV 

 příprava a realizace dalších motivačních prvků 

 zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti akademic-

kých i dalších pracovníků FZV 

 kontinuální vzdělávání akademických pracovníků fakulty v profesních specializa-

cích 

 příprava a realizace popularizačních aktivit fakulty 

 soustavná práce s lidskými zdroji 
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6. Financování a organizace 

 zavedení transparentní, přehledné, motivační a srozumitelné metodiky dělení fi-

nancí na UP 

 průběžná revize organizační struktury RUP a CJ UP s cílem maximalizovat efekti-

vitu jejich činnosti 

 nastavení nového systému evidence norem v systému DMS (Document Ma-

nagement System) v Portálu UP, kde budou dostupné zaměstnancům a studentům 

(plus dalším určitým osobám – členům orgánů UP aj.) normy všechny; na  

www.upol.cz budou dostupné již jen vnitřní předpisy a normy, které mohou zajímat 

i osoby odlišné od studentů a zaměstnanců UP 

 sjednocení terminologie, případná revize kódů norem; snaha o dosažení souladu 

normy a jejím názvem (formou) deklarované povahy 

 díky katalogizaci norem a vytvoření systému garantů norem a jejich roztřídění do 

jednotlivých oblastí bude možné v DMS v normách přehledně vyhledávat (předna-

staveně pouze v normách aktuálních a úplných zněních, pokročilý uživatel i v nor-

mách minulých), což jednoznačně zlepší práci uživatele s nimi 

 nastavení hierarchie norem, následků jejich kolizí, odpovědnosti za výklad norem 

a jejich tvorbu a aktualizaci 

 jednoznačné nastavení systému odpovědnosti jednotlivých garantů a dalších osob 

zúčastněných na procesu normotvorby a nastavení tohoto procesu samého na 

podkladu grafického modelu a analýzy současného procesu 

 vytvoření úplných znění norem novelizovaných pro snazší orientaci jejich adresátů 

 promítnutí jednotného vizuálního stylu UP do tváře norem 

 aktualizace a sloučení norem současných – neaktuálních, neúčelných, duplicit aj. 

Filozofická fakulta 

 podpora dalšího rozvoje fakultní jazykové školy (na fakultní i mezifakultní úrovni 

a ve vztahu k veřejnosti) 

 příprava a postupná transformace jazykového vzdělávání na celofakultní a ce-

louniverzitní úrovni s cílem zvyšování kvality 

 optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť FF s ohledem na studijní, vědec-

ké, historické, dopravní i ekonomické aspekty 

 postupné odstraňování nevyhovujícího technického stavu budov a zlepšování 

provozních podmínek v nich dle potřeb jednotlivých pracovišť 

 reflexe společných nákladů fakulty po ukončení projektů OPVK 

 podpora profesního poradenství 

Přírodovědecká fakulta 

 další upřesňování podmínek pro vnitrofakultní rozdělování příspěvku na vzdělávací 

činnost, příspěvku na rozvoj výzkumné organizace a interních grantů s důrazem 

na ukazatele kvality 

 optimalizace počtu přijímaných studentů tak, aby se snížil počet nefinancovaných 

studentů pod 5 % z celkového počtu 

http://www.upol.cz/
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 efektivnější využívání Fondu provozních prostředků pro rozvoj přístrojového 

a technického vybavení pracovišť 

 další profesionalizace služby ekonomických a technických jednotek děkanátu 

pro zajištění kvalitního prostředí pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost 

Pedagogická fakulta 

 soustavné hledání finančních zdrojů především v aplikační sféře, zvyšování podílu 

účelových prostředků z hospodářské činnosti a snižování ekonomické náročnosti 

ve všech oblastech fakulty 

 optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť fakulty s ohledem na historické, do-

pravní, vědecké, studijní, a zejména ekonomické aspekty 

 systematická optimalizace řídící a organizační struktury pracovišť se zaměřením 

na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a stability 

 optimalizace finančního řízení fakulty a jejich pracovišť v kontextu jednotného sys-

tému financování postaveného na kvalitativním hodnocení výstupů při reflexi 

změn financování VVŠ s ohledem na metodiku hodnocení VaVaI a metodiku 

hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti – rozvoj systému výkonových ukaza-

telů a jejich ověřování 

Fakulta tělesné kultury 

 vypracování systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k po-

třebám jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě 

 vytvoření systému řízení a financování provozu FTK zejména ve vazbě na dokon-

čení projektu BALUO 

 reorganizace pracoven v budově pedagogů (NC) v návaznosti na vybudovanou 

infrastrukturu CKV a BALUO 

 aktualizace orientačního systému FTK v návaznosti na novou výstavbu v kampusu 

Neředín 

Fakulta zdravotnických věd 

 pokračování v efektivním využívání výukových prostor s akcentem na minimalizaci 

finančních a provozních prostředků 

 průběžné dovybavení Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností a dalších pracovišť 

Lékařská fakulta 

 zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty 

 další posílení finančních zdrojů z hospodářské činnosti, smluvního výzkumu a rea-

lizace licencí, především ve vztahu k ÚMTM 

 kontinuální analýza hospodářských výsledků jednotlivých pracovišť LF  
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Seznam používaných zkratek 

 

BALUO  Kinantropologické centrum zaměřené na přenos výsledků výzkumu 

o pohybu člověka do praxe 

CBO Centrum biologických oborů 

CKV  Centrum kinantropologického výzkumu 

CP Centrální prostředky 

CRH Centrum regionu Haná 

CRP Centralizované rozvojové projekty 

CŽV  Celoživotní vzdělávání 

DSP  Doktorský studijní program 

EBN  evidence-based nursing 

EBP  evidence-based practice 

ERIH  European Reference Index for the Humanities 

ESS  Elektronická spisová služba 

FRIM  Fond reprodukce investičního majetku 

FRUP  Fond rozvoje Univerzity Palackého (vnitřní soutěž na podporu projektů 

v rámci institucionálního plánu) 

HAP  hodnocení akademických pracovníků 

ICT  informační a komunikační technologie 

IM  identity management 

IS  informační systém 

ISP  individuální studijní plán 

ISPROFIN  Informační systém programového financování (MŠMT) 

ITI Integrovaná územní investice (International Teritorial Investment), 

představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, 

která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více 

než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných 

z Evropských strukturálních a investičních fondů 

JAMU  Janáčkova akademie múzických umění 

LMS  Learning Management System (Systém pro řízení výuky) 

MOOC  Massive Open Online Courses, je označení vzdělávacích kurzů s ne-

omezeným počtem účastníků 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MS AD  Microsoft Active Directory 

MU  Masarykova univerzita 

OP VaVpI  Operační program Věda a výzkum pro inovace 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPVK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

RCPTM  Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 

SOČ/SVOČ/SVOUČ  Studentská (vědecká) odborná (a umělecká) činnost 

SZZ  státní závěrečná zkouška 

TAČR  Technologická agentura České republiky 

U3V  Univerzita třetího věku 

ÚMTM  Ústav molekulární a translační medicíny  
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