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Slovo rektora
V roce 2015 udělala Univerzita Palackého značný pokrok 
na své cestě k mezinárodně respektované a vědecky vy-
soce výkonné evropské univerzitě. O tom svědčí umístění 
v globálních žebříčcích, v nichž došlo ve všech případech 
k významnému posunu směrem vzhůru. 

Protože výraznější prosazení na mezinárodním poli je 
jedním z našich hlavních cílů, rozhodlo se vedení univerzi-
ty modifikovat tradiční podobu výroční zprávy, a to hned 
ve dvou ohledech. Překlad textu do angličtiny umožní 
lépe prezentovat našim zahraničním partnerům a kole-
gům vývoj akademie v  celém spektru oblastí, od výuky 
přes výzkum až po studentskou mobilitu. Druhou změnu 
představuje využití datových řad. Srovnávací základna, 
obsahující údaje z let 2013, 2014 a 2015, ukazuje jak dy-
namiku rozvoje Univerzity Palackého, tak povahu postup-
ných strukturálních změn. K  nim lze zařadit například 
zvyšující se podíl magisterských a doktorských studií na 
úkor studií bakalářských či skutečnost, že v roce 2015 již 
okolo 60 % odborných studií bylo otištěno v zahraničních 
vědeckých časopisech. Tento údaj zcela koreluje s rolí, kte-
rou hraje Univerzita Palackého na poli vědy a výzkumu 
nejen v kontextu České republiky, ale stále více v kontextu 
evropském a globálním. 

V roce 2015 došlo rovněž k podstatnému zvýšení počtu 
zahraničních studentů studujících na Univerzitě Palacké-
ho. Jejich podíl se již pohybuje okolo 10 %. V uplynulém 
roce univerzita rovněž otevřela své popularizační centrum 
vědy Pevnost poznání, zahájila činnost Studentského ka-
riérního a poradenského centra a zprovoznila univerzitní 
informační centrum UPoint. Rok 2015 byl pro Univerzitu 
Palackého ve všech ohledech úspěšný. Pevně věřím, že 
i v roce 2016 bude rozvoj této významné vzdělávací a vý-
zkumné instituce pokračovat.  

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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Leden
Tři králové koledovali na rektorátu

Kašpara, Melichara a  Baltazara dovedla hvězda 6. ledna na 
rektorát. V úvodu porady vedení univerzity zvěstovali tři králové 
narození Ježíše Krista a  všem přítomným popřáli šťastný nový 
rok. Vybrané finance byly určeny pro lidi bez domova, pro mat-
ky s dětmi, pro všechny, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. 
Tříkrálovou sbírku pořádala Charita již popatnácté. 

Den otevřených dveří:  
pestrý program a televize Óčko

Stovky zájemců o studium naplnily 17. ledna sály, učebny, ka-
binety i laboratoře osmi fakult univerzity. Získali informace o stu-
dijních programech, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech 
i o uplatnění v praxi. Součástí dne otevřených dveří byly také ex-
perimenty, testy a kvízy. Den otevřených dveří přijela zaznamenat 
i televize Óčko s frontmanem skupin Charlie Straight a Lake Ma-
lawi Albertem Černým. 

Jak zbavit vajíčko skořápky  
bez loupání? 

Zvídavé děti, které si chtěly vyzkoušet studium na vysoké škole, 
se mohly prostřednictvím svých rodičů od poloviny ledna přihlásit 
na Dětskou univerzitu UP. Ta je určena dětem od 8 do 12 let, které 
chtějí nahlédnout pod pokličku různých vědních oborů. Absolvují 
10 interaktivních přednášek. Jednou z novinek bylo např. přiblížení 
kultury a jazyka Španělska. Dětská univerzita funguje od r. 2007.

Vyšly Dějiny komiksu 20. století
Třísvazkové Dějiny československého komiksu 20. století 

s 550 barevnými reprodukcemi jsou dosud nejrozsáhlejším fun-
dovaným zmapováním historie domácího komiksu. Sledují vývoj 
a osudy komiksové formy na území dnešního Česka a Slovenska 
od jejích počátků v  česky a  slovensky psaném periodickém tis-
ku pozdního Rakousko-Uherska až po překotný rozvoj po roce 
1989. Unikátní kniha byla slavnostně pokřtěna 29. ledna.

Únor 
Univerzita se umístila na 3. místě  
mezi neuměleckými školami 

Do financování veřejných vysokých škol se vedle vědeckých 
a výzkumných výsledků poprvé promítly i výstupy umělecké čin-
nosti. Univerzita Palackého se s 1977 body umístila mezi českými 
neuměleckými vysokými školami na 3. místě, především díky ak-
tivitám pedagogické a filozofické fakulty. Celkem 1395 bodů zís-
kala pedagogická fakulta díky 23 autorům se 122 certifikovanými 
výstupy. Filozofická fakulta získala za uměleckou činnost svých 
pedagogů 582 bodů.

Fakulta tělesné kultury tvořila  
strategii podpory pohybové aktivity

Odborníci z  fakulty tělesné kultury se podíleli na tvorbě ná-
rodní strategie podpory pohybové aktivity. Vedoucí katedry re-
kreologie Zdeněk Hamřík byl zároveň za Českou republiku zvolen 
k jednání nad podobou evropské strategie pohybové aktivity pro 
následující desetiletí. Setkání zástupců evropských států nad stra-
tegickým dokumentem zaměřeným na zvýšení úrovně pohybové 
aktivity se uskutečnilo ve Švýcarsku. 

Inaugurace nového děkana  
cyrilometodějské teologické fakulty 

Peter Tavel byl 17. února slavnostně uveden do funkce děkana 
cyrilometodějské teologické fakulty. Ve slavnostní dvoraně Arci-
biskupského paláce složil inaugurační slib a z rukou rektora Jaro-
slava Millera převzal děkanské insignie. Funkční období nového 
děkana je vymezeno lety 2014–2018. 

Rektor rozdal ceny za odborné práce  
i sportovní výkony

Více než šest desítek studentů a akademiků převzalo 25. února 
rektorská ocenění za svou odbornou, uměleckou nebo sportovní 
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činnost v roce 2014. Slavnostní ceremoniál, který patří k tradič-
ním vrcholům Akademických dnů, připomněl události z 21. února 
1946, kdy byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity. 

Univerzita ve víru tance 
Reprezentační ples Univerzity Palackého v hotelu NH Olomouc 

Congress umožnil 21. února studentům a  jejich učitelům sdí-
let jeden parket za doprovodu kapel TopBand a November2nd 
a zpěvačky Anny K. Večerem provázeli členové souboru Divadla 
na cucky. Jako entrée zvolili příjezd na dvoukole, čímž připomněli 
hobby rektora Jaroslava Millera, cyklistiku. 

Březen 
Radomír Maráček by jako čerstvý  
absolvent odešel na zkušenou za hranice

Bývalý ředitel fakultní nemocnice, nyní ředitel Horských lázní 
Karlova Studánka, Radomír Maráček, přednesl 2. března v kapli 
Božího těla přednášku významného absolventa. Absolvent lékař-
ské fakulty z roku 1992 popisoval svůj kariérní růst a celoživotní 
profesní zkušenosti.

Univerzitu Palackého zaplavilo  
30 tisíc přihlášek ke studiu

Univerzita Palackého v Olomouci obdržela 30 072 podaných 
přihlášek ke studiu v akademickém roce 2015/2016. V žebříčku 
TOP oborů se na nejvyšších příčkách drží Všeobecné lékařství, 
Právo a Psychologie. Velký zájem je také o studium Zubního lé-
kařství a Učitelství pro mateřské školy. 

Rektor přijal úspěšné autory  
excelentních vědeckých publikací

Autory excelentních publikací přijal 16. března ve slavnostním 
sále rektor Jaroslav Miller, aby jim poděkoval za jejich práci. Je-
denáct vědeckých výstupů z pracovišť přírodovědecké, filozofické 

a teologické fakulty se zařadilo mezi 20 % nejlépe hodnocených 
výsledků výzkumu za rok 2014. Potvrdil to seznam excelence, vy-
tvořený expertními panely Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Duben 
Mezi knihami se vyspalo  
třicet studentů

Třicet studentů strávilo 1. dubna noc ve Zbrojnici, v Ústřed-
ní knihovně UP. Na účastníky čekala zábava ve stylu Pevnosti 
Boyard, žánrově zasazená do fantasy, takže vítané byly i kostýmy. 
Po soutěžích čekal na nocležníky čokoládový poklad. Po loňském 
úspěchu se knihovní noc konala podruhé. 

Pevnost poznání začala šířit vědu
Univerzita Palackého potvrdila svůj zásadní podíl na populari-

zaci vědy v ČR – otevřela interaktivní muzeum vědy, které je ur-
čeno všem věkovým generacím. Pevnost poznání zahájila provoz 
17. dubna. Ojedinělý prostor z 19. století se podařilo transformo-
vat díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj. Nádvoří muzea 
se proměnilo ve vědecké tábořiště, kde došlo na výkop dinosauří-
ho skeletu nebo vikinský souboj pod dohledem lektorů.

UPoint otevřen!
Rozvázáním modré mašle otevřel rektor Jaroslav Miller 15. 

dubna UPoint – informační centrum a obchod v domě U Černého 
psa na Horním náměstí. UPoint je nejen univerzitním obchodem 
a  relaxačním centrem, ale především informačním místem pro 
uchazeče o studium, absolventy, přátele univerzity a veřejnost. Je 
dílem architektonického studia Ječmen manželů Blažkových.

AFO oslavilo jubilejní ročník  
diváckým rekordem

50. ročník festivalu populárně-vědeckých filmů při-
lákal do Olomouce téměř 6 tisíc diváků. Do soutěžních 
sekcí bylo přihlášeno 530 snímků z  celého světa. Fes-

Rozvázáním modré mašle otevřel rektor Jaroslav Miller 15. dubna 
UPoint – informační centrum a obchod na Horním náměstí.
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tival zahájila 14. dubna projekce snímku Pidiobři 3D 
z  produkce BBC. Hlavním magnetem přehlídky byl spo-
lečný dialog britského evolučního biologa Richarda Daw- 
kinse a amerického teoretického fyzika Lawrence Krausse.

Sedm koncertů 7. ročníku  
festivalu MusicOlomouc

Na sedmi koncertech festivalu MusicOlomouc, který začal 20. 
dubna, zaznělo přes 40 soudobých skladeb, z toho šest ve svě-
tové premiéře. Vrcholem festivalu bylo vystoupení rakouského 
Österreichisches Ensemble für Neue Musik, který nabídl to nej-
lepší ze současné německé a  rakouské tvorby. MusicOlomouc 
je polystylový a  polyžánrový festival otevřený širokému spektru 
soudobé hudby. 

Květen 
Oslavy husovského jubilea  
zahájil ekumenický dialog

Smyslem odborného teologického sympozia Jan Hus – svědek 
křesťanské víry pro naši dobu, které začalo 14. května, bylo zpro-
středkovat zájemcům pohled na tragický příběh Jana Husa a na-
jít cestu k dialogu mezi husity a katolíky. S příspěvkem vystoupil 
např. proděkan Husitské teologické fakulty UK Jiří Vogel, historik 
Bohdan Kaňák, bohemista Jiří Fiala, biskup-patriarcha Církve čes-
koslovenské husitské Tomáš Butta, teolog Martin Chadima, cír-
kevní právník Damián Němec nebo teolog Ctirad V. Pospíšil. 

Devět nejlepších tvůrců  
Literární soutěže UP

Jako jeden z nejsilnějších se ukázal 21. ročník Literární soutěže 
Univerzity Palackého. Devět nejlepších tvůrců obdrželo na slav-
nostním vyhlášení 13. května finanční odměny, další čtyři získali 
čestná uznání. Literární soutěže Univerzity Palackého se zúčast-
nilo 99 prací. O vítězích rozhodla odborná tříčlenná porota ve slo-
žení Radek Malý a Jana Vrajová z katedry bohemistiky, za divadlo 
Tramtarie doplnila porotce Jana Posníková. 

Milan Kolář zůstal v čele  
lékařské fakulty

Děkanem Lékařské fakulty UP byl zvolen Milan Kolář. Rozhodl 
o tom Akademický senát lékařské fakulty. Prof. Kolář byl jediným 
kandidátem a ke zvolení potřeboval nadpoloviční většinu, tedy 19 
hlasů od celkem 36 senátorů. Získal jich 31. Rektor Jaroslav Miller 
jej 25. května jmenoval děkanem fakulty na další čtyři roky. 

Olomoucké právnické dny se zaměřily 
na demokracii a dělbu moci

Právnická fakulta hostila 21. května mezinárodní vědeckou 
konferenci Olomoucké právnické dny 2015. Jejím hlavním téma-
tem byly otázky demokracie a dělby moci. Do Olomouce přijelo 
300 účastníků, mezi nimi odborníci z Velké Británie, Polska, Slo-
venska nebo Jihoafrické republiky. Setkání nabídlo jednání ve 14 
sekcích, které pokryly spektrum aktuálních otázek jednotlivých 
odvětví práva. 

Opravené budovy filozofické fakulty  
ve službách výuky a vědy

V bývalých kanovnických rezidencích vzniklo díky stomiliono-
vé dotaci špičkové výukové a vědecké pracoviště. Rekonstrukce 
podle projektu firmy Ateliér A Olomouc dala starým budovám no-
vou funkci, zároveň upozornila na zajímavé historické fragmenty. 
Kvalitu studia a výsledků vědy a výzkumu podporují nová praco-
viště: laboratoř psycholingvistiky a lexikostatistiky, první centrum 
pro experimentální politologii ve střední Evropě, tlumočnická la-
boratoř, překladatelské a jazykové učebny. 

Červen 
Veletrh vědy a výzkumu „rozsvítil“  
pevnůstku i přírodovědeckou fakultu

Veletrh vědy a výzkumu se odehrál 19. a 20. června v areálu 
Pevnosti poznání a  v  budově přírodovědecké fakulty. Akce pro 
rodiny s dětmi se inspirovala Mezinárodním rokem světla. Orga-
nizátoři proto předváděli světlo a  jeho různé aspekty, transfor-
mátory, solární panely i plamenomet na trafostanici. Veletrh se 
poprvé konal v r. 2001 pod názvem Chemický jarmark. 

Vědeckotechnický park  
otevřel svůj třetí blok

Kanceláře, prostory pro podnikání i specializovanou laboratoř 
pro vývoj nových léků nabízí od poloviny června 2015 podnikate-
lům nová budova Vědeckotechnického parku UP. Výstavba objek-
tu za 50 milionů korun reagovala na zvyšující se poptávku po služ-
bách pracoviště, které tvoří most mezi akademickou a komerční 
sférou a přispívá k hospodářskému rozvoji regionu. 

Projekt CenBiol přinesl přírodovědcům 
lepší zázemí pro výuku i výzkum

Studenti i pedagogové biologických oborů přírodovědecké fa-
kulty získali modernější pracovny, laboratoře, herbárium i zvířet-
ník s pokusnými zvířaty. Umožnil to projekt CenBiol – Centrum 
biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice za téměř 95 milionů 
korun. Díky evropskému projektu se obnovy a modernizace do-
čkaly laboratoře, pracovny, zvířetník, herbárium i skleníky. 

Vznikl průlomový dokument  
českého školství o inkluzi

Dva roky pracovali odborníci na tom, aby v  českém školství 
nastavili dobré podmínky pro inkluzi. Vytvořili praktický manuál 
Katalog podpůrných opatření, který radí, jak pracovat se žáky 
se zdravotním postižením a  znevýhodněním či znevýhodněním 
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sociálním. Na jeho tvorbě má hlavní podíl Univerzita Palackého 
a Člověk v tísni. 

Mentálně postižení sportovci  
prověřili síly před světovými hrami

Do Olomouce se na konci června sjeli sportovci s mentálním 
postižením, aby změřili síly na Sportovních hrách Českého hnutí 
speciálních olympiád. Na programu události, organizované stu-
denty Fakulty tělesné kultury UP, byly soutěže v bocce, gymnasti-
ce a přizpůsobených sportech a disciplíny pro děti. 

Červenec 
UP bodovala v prestižním žebříčku

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa, který sestavuje The 
Center for World University Rankings, se Univerzita Palackého 
umístila na 724. místě. Oproti loňsku si polepšila o  80 příček. 
Ve srovnání s dalšími čtyřmi českými vysokými školami, které se 
v žebříčku objevují, je její posun největší. Žebříček zahrnuje tisí-
covku vysokých škol světa, tedy tři procenta všech vysokých škol 
na světě. 

Univerzita založila fond  
na podporu juniorské vědy a umění

Podpora excelentní juniorské vědy a umění s mezinárodním 
přesahem a nová strategická partnerství s  významnými komer- 
čními subjekty – to jsou hlavní cíle nového Nadačního fondu Uni-
verzity Palackého. V první výzvě, do níž se přihlásilo 43 studentů 
magisterských a doktorských programů, rozdělil mezi 11 mladých 
badatelů osmisettisícový příspěvek z České spořitelny. 

Studenti z 30 zemí světa  
se v Olomouci učili česky 

Tradiční Letní škola slovanských studií přivítala na čtyři týdny 
98 studentů z 30 zemí světa. Výuka českého jazyka se uskutečnila 

v pěti úrovních pokročilosti, na bázi anglického jazyka. Jazykový 
kurz doplnily přednášky o českém jazyce, literatuře, historii i kul-
tuře. Pro zájemce byl připraven i doplňkový kurz ruského a pol-
ského jazyka.

Srpen 
Táboření v Pevnosti poznání  
přilákalo malé fanoušky vědy

Oči, uši, nos nebo hmat byly hlavními badatelskými nástroji 
dvou stovek mladých vědců, kteří se vystřídali na letním vědec-
kém táboře v  Pevnosti poznání. Organizátoři pro ně připravili 
program s názvem Na vlně smyslů zaměřený na smyslové vnímá-
ní a seznámení s životem handicapovaných. Doplnily jej výtvarné, 
přírodovědné a pohybové aktivity. 

Projekt NATURA zpřístupnil  
přírodovědné informační zdroje

Projektem NATURA podpořila Univerzita Palackého dostup-
nost odborných informačních zdrojů v oblasti přírodních věd v le-
tech 2013–2017 se závazkem udržitelnosti až do roku 2019. Díky 
projektu zpřístupnila zahraniční vědecké databáze přírodověd-
ných oborů nejen vědeckým pracovníkům UP, ale i spolupracu-
jícím organizacím. Knihovní fond UP byl obohacen také o tištěné 
i elektronické knihy. 

Proměna Zbrojnice:  
víc než bistro

V místech, kde bývala ve Zbrojnici klasická restaurace, se za-
čalo během letních měsíců připravovat studentské bistro. Noví 
provozovatelé mají zkušenosti ze svých provozoven Fishi Sushi 
a  Fishi Café. Studentům chtějí nabídnout především studenou 
kuchyni, sendviče, svačinky, raw a vegetariánskou stravu. Interié-
ry navrhla architektka Petra Gajdová. 

Září 
Univerzita otevřela rekonstruované 
budovy v Purkrabské ulici

Pedagogická fakulta 2. září otevřela nová pracoviště ve dvou 
zrekonstruovaných budovách v Purkrabské ulici. Studenti a aka-
demici využijí nové laboratoře, prostory pro výuku specializova-
ných dovedností Ústavu speciálněpedagogických studií a prosto-
ry pro vědu. Výdaje činily 74 milionů korun. Rekonstrukcí prošlo 
3 510 m2 plochy.  

Josef Jařab získal cenu  
za rozvoj občanské společnosti

První polistopadový rektor Univerzity Palackého prof. Josef Jařab 
11. září převzal Cenu primátora města Olomouce za aktivní přínos 
k  rozvoji demokracie, humanity a  posilování prestiže Olomouce 
doma i v zahraničí. Zástupci města ocenili jeho postoje před rokem 
1989 i jeho občanskou a společenskou angažovanost. Nově udě-
lované ocenění obdržel i Jiří Žák, předseda představenstva společ-
nosti Farmak. Nová cena má posilovat zdravý patriotismus, respekt 
k tradicím a úctu k významným osobnostem. 

Univerzita připravila plán  
humanitární pomoci pro uprchlíky

Univerzita Palackého sestavila tým, který bude k  ruce státní 
a veřejné správě nebo neziskovým organizacím. Nabídne pomoc 
např. při sociální práci, v  psychologickém poradenství, tlumoč-
nictví, v  právní oblasti nebo při výuce českého jazyka. Desítky 
studentů se přihlásily do dobrovolnického programu. Univerzita 
také vyhlásila sbírku hraček pro děti a her pro dospělé. 

Vít Voženílek viceprezidentem  
světové asociace kartografů

Viceprezidentem celosvětové nevládní organizace kartografů 
se stal vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít 

Voženílek. Odborník na atlasovou kartografii bude pozici vicepre-
zidenta zastávat čtyři roky. Rozhodli o tom zástupci 71 členských 
států na Mezinárodní kartografické konferenci v brazilském Rio 
de Janeiru. 

Univerzita uvedla do kin 3D snímek  
z produkce BBC

 „Hlodavčí western” Pidiobři 3D, který na festivalu AFO 2015 
dosáhl na Cenu diváků, uvedla do českých kin Univerzita Palacké-
ho ve spolupráci s producentem filmu BBC Earth. Přírodovědný 
dokument je opatřen českým dabingem od Jiřího Lábuse. 

Říjen 
Odborníci diskutovali o rehabilitaci 
vzpřímené lidské chůze

Aktuální trendy v  biomechanice, neurofyziologii a  neuropsy-
chologii nabídl program konference Neurorehabilitace chůzí, kte-
rou ve dnech 1. a 2. října uspořádal Ústav fyzioterapie FZV UP 
a Oddělení rehabilitace FN OL. Odborníci z ČR a Velké Británie se 
spolu s rehabilitačními specialisty zaměřili na lidskou chůzi. Jed-
ním z hlavních hostů byl James Richards z University of Central 
Lancashire v Prestonu, světová špička v oblasti exaktních měření 
lidského pohybu. 

Univerzita Palackého se dostala do 
elitního světového klubu vysokých škol

Univerzita Palackého se poprvé v historii zařadila mezi univer-
zity klasifikované v prestižním mezinárodním žebříčku Times Hi-
gher Education World University Rankings 2015–2016. Dostala se 
tak mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí svě-
ta. Žebříček, který vydává britský list The Times Higher Education, 
hodnotí kvalitu výuky, vědy a výzkumu, citovanost, mezinárodní 
prostředí univerzity a spolupráci s průmyslem. 

KALENDÁŘ 2015 – VÝBĚR ZAJ ÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

KALENDÁŘ 2015 – VÝBĚR ZAJ ÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5



15

Univerzita udělila čestný doktorát  
lékaři Karlu Pacákovi

Do univerzitní historie se 6. října zapsal endokrinolog prof. Ka-
rel Pacák z amerického Národního institutu zdraví, když převzal 
čestný doktorát za mimořádný světový přínos k rozvoji diagnos-
tiky a nových metod pro léčbu neuroendokrinních nádorů v Ar-
cibiskupském paláci za účasti vedení univerzity, členů její akade-
mické obce i partnerských univerzit. 

Projekt pedagogické fakulty  
E-Bezpečí nejlepší v republice 

Vzdělávací aktivity pro rodiče i  děti zaměřené na bezpečné 
využívání internetu, řešení problémů se šikanou na sociálních sí-
tích nebo provoz online poradny – to jsou nejdůležitější aktivity 
pedagogů zapojených do projektu E-Bezpečí. Že má jejich práce 
smysl a  skvělé výsledky, potvrdila „zlatá“ medaile, kterou získali 
v národním kole prestižní soutěže s názvem Evropská cena pre-
vence kriminality za rok 2015. 

Právnickou fakultu povede  
Zdenka Papoušková

Právnickou fakultu povede v letech 2016–2020 Zdenka Pa-
poušková. Senát vybíral mezi dvěma kandidáty; druhým na-
vrženým byl Michal Bartoň z katedry ústavního práva. Volby 
kandidáta na děkana se zúčastnilo všech 15 členů akademic-
kého senátu právnické fakulty. Pokud rozhodnutí senátorů 
potvrdí rektor univerzity, nová děkanka se funkce ujme v led-
nu 2016. 

Měsíc čínské kultury se věnoval  
čínské medicíně a kultuře čaje 

Festival zaměřený na čínskou kulturu začal 20. října. Program 
seznámil akademickou obec i veřejnost s tradiční čínskou medicí-
nou, uměním masáží, informacemi o pěstování a zpracování čaje 
nebo se cvičením tchaj-ťi. Akci organizačně zajistila Konfuciova 
akademie, jejímž hlavním posláním je šíření čínské kultury a výuka 
čínského jazyka. Univerzita Palackého otevřela pobočku Konfu- 
ciovy akademie také v Praze. 

Listopad 
Archiv UP získal osobní fondy emerit-
ních profesorů filozofické fakulty

Osobní fondy profesorů Josefa Jařaba, Ludvíka Václavka, Jaro-
slava Macháčka a Jiřího Fialy se staly prvními odkazy významných 
žijících pamětníků, které do svého depozitáře získal Archiv Uni-
verzity Palackého. V akviziční činnosti chce pokračovat oslovením 
dalších osobností, a to ještě v době jejich aktivního působení na 
univerzitních pracovištích. 

O globálních problémech jednalo  
300 studentů z celého světa 

Na Univerzitě Palackého se v  listopadu uskutečnil prestižní 
mezinárodní model OSN v organizaci katedry politologie a evrop-
ských studií FF UP. Olomouc se tak stala místem, kde si studenti 
z celého světa vyzkoušeli roli diplomatů. Simulace jednání OSN 
se každoročně koná na jaře v New Yorku, sídle OSN, kde se akce 
účastní 5 000 studentů. V Evropě se simulované jednání uskuteč-
nilo poprvé v r. 2010 právě v Olomouci. 

Univerzita mapovala kulturní  
a kreativní průmysly 

Univerzita Palackého ve spolupráci s  městem Olomouc od-
startovala projekt, který v  Česku patří mezi unikátní. Zmapuje 
kulturní a  kreativní průmysly a  získá cenná data o  tom, jak se 
v Olomouci daří divadlům, audiovizuálním tvůrcům, architektům 
nebo grafickým designérům. Třetím partnerem je pražský Institut 
umění, který několik let pracoval na metodice mapování. 

Univerzita podpořila lidi bez domova
Filozofická fakulta se už potřetí zapojila do charitativní akce Noc 

venku. Upozornila tak na problematiku bezdomovectví. Vstupné na 
akci, která se uskutečnila 19. listopadu, představovaly potraviny v hod-
notě 50 korun, které později posloužily lidem v  terénních programech 
Charity Olomouc. Do Noci venku se zapojilo 18 českých měst. 

Čestný doktorát Univerzity Palackého  
převzal lékař Karel Pacák.
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Prosinec 
Tvářemi kampaně byli  
Pomahač či Železný

Univerzitu Palackého ukončí každý rok téměř 3 000 absolven-
tů, z nichž se mnozí stávají špičkami ve svých oborech. Právě toho 
využilo vedení univerzity v nové kampani „Když se ohlédnu, vidím 

Olomouc“. V promo spotu se objevují plastický chirurg Bohdan 
Pomahač, tenistka Helena Suková, fotograf Jindřich Štreit, mode-
rátor Jakub Železný či amerikanista a první polistopadový rektor 
UP  Josef Jařab. 

Nové profesorky a noví profesoři  
Univerzity Palackého

Mezi pěti desítkami nových profesorek a profesorů českých 
vysokých škol, kteří 11. prosince převzali jmenovací dekrety, byli 

lékařky Klára Látalová a  Ivana Oborná, historik a  politolog Jiří 
Lach, filozof a sociolog Dušan Lužný a muzikolog a hudební skla-
datel Vít Zouhar. Tituly jim předala ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová ve Velké aule Karolina Univer-
zity Karlovy v Praze. 

Vědce ocenil ministr zdravotnictví 
Tři ze sedmi ocenění ministra zdravotnictví zamířila na Uni-

verzitu Palackého. První cenu převzal tým Jiřího Bártka z Ústavu 
molekulární a  translační medicíny, čestná uznání obdržela sku-

pina vědeckého pracovníka Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdra-
votnických věd UP Davida Školoudíka a tým vedený přednostou 
Ortopedické kliniky Lékařské fakulty UP Jiřím Gallem. 

Univerzitní vydavatelství na špici 
Unikátní monografie, kvalitní učebnice nebo přístup na por-

tál Google Books – to je výčet novinek, s nimiž v  r. 2015 přišlo 
Vydavatelství UP. Jeho produkce zahrnuje monografie, učebnice, 
sborníky i učební texty. S produkcí mezi 400 až 500 tituly se řadí 
do čela českých nakladatelů. 

Studenti z celého světa si v Olomouci vyzkoušeli  
roli diplomatů na simulovaném jednání OSN. 
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Rok 2015 
v číslech

8 fakult Univerzity Palackého

16 208 studentů pobírajících stipendia v roce 2015

4 820 lůžek na kolejích

4 622 podaných žádostí o ubytování

442 769 hlavních jídel vydaných v roce 2015 studentům 

102 855 hlavních jídel vydaných v roce 2015 zaměstnancům 

342 kurzů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého

102 vědeckých konferencí s mezinárodní účastí

729 odborníků z aplikační sféry se podílelo na výuce

46 smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací

243 akreditovaných studijních programů

18 studijních programů v cizím jazyce

21 455 studentů v akreditovaných studijních programech

245 akademických pracovníků s cizím státním občanstvím

9 profesorů jmenovaných v roce 2015

22 docentů jmenovaných v roce 2015

2. nejstarší vysoká škola v České republice

382 studentů-samoplátců

4 819 absolventů 30 193 podaných přihlášek ke studiu
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Studenti a akademici
v univerzitním městě
Mladí lidé mají o studium na druhé nejstarší vysoké škole v České republice obrovský zájem: v březnu 
2015 přijala Univerzita Palackého 30 072 přihlášek ke studiu. V žebříčku nejžádanějších oborů se drží 
nejvýše Všeobecné lékařství, Právo a Psychologie. Nejvíce přihlášek přišlo na fakulty s širokou škálou 
oborů, tedy filozofickou a pedagogickou.

Den otevřených dveří s pestrým  
programem a televizí Óčko za zády

Stovky zájemců o studium naplnily 18. ledna sály, učebny, ka-
binety i laboratoře osmi fakult Univerzity Palackého. Rozmanitou 
nabídku Dne otevřených dveří přijela zaznamenat i televize Óčko 
s  frontmanem skupin  Charlie Straight a  Lake Malawi Albertem 
Černým. Zájemci získali podrobné informace o studijních progra-
mech, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech i o uplatnění 
v praxi. Mnohé katedry připravily kromě prohlídek učeben a  la-
boratoří i řadu experimentů. 

Pražský Gaudeamus potvrdil zájem 
o olomouckou univerzitu

Evropský veletrh pomaturitního a  celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus přilákal na konci ledna téměř 10 000 návštěvníků. 
Návštěvnosti stánku olomoucké univerzity pomohly i výsledky 
srovnání lékařských fakult v Hospodářských novinách, v nichž 
skončila olomoucká medicína na prvním místě. Maturanti pro-
to častěji zvažovali podání přihlášky do Olomouce. Na veletrhu 
bylo zastoupeno 185 samostatných vystavovatelů, 272 fakult 
a  přes 3 500 studijních oborů. Veletrh Gaudeamus je nejvý-
znamnějším zdrojem informací o možnostech vysokoškolské-
ho studia. 

Univerzitu zaplavilo  
30 tisíc přihlášek

Přesně 30 072 podaných přihlášek ke studiu v  akademickém 
roce 2015/2016 registrovala univerzita k počátku března. V žebříčku 
nejžádanějších oborů se nejvýše drželo Všeobecné lékařství, Právo 
a Psychologie. Velký zájem byl i o obory Zubní lékařství, Učitelství pro 
mateřské školy, Všeobecná sestra a Fyzioterapie. Nejvíce přihlášek 
přišlo na fakulty s širokou škálou oborů, tedy filozofickou a pedago-
gickou. Každá z nich hlásila téměř osm tisíc přihlášek. V porovnání 
s loňským rokem přijala vyšší počet přihlášek cyrilometodějská teo-
logická fakulta, lékařská fakulta i fakulta zdravotnických věd.  

Univerzita na veletrhu v Brně  
představila možnosti studia 

Na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus na brněnském výstavišti se v  listopadu představilo 
500 fakult. Reprezentativní zastoupení měla i Univerzita Palacké-
ho. V univerzitním stánku v modrobílých barvách odpovídali zá-
stupci jednotlivých fakult na desítky otázek o možnostech studia, 
o oborech, o přijímačkách, o fakultách, o kolejích nebo o menze. 
Na veletrhu Gaudeamus bylo zastoupeno 213 samostatných vy-
stavovatelů ve 105 expozicích. Kromě tuzemských škol i 65 reno-
movaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí. 

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
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Univerzita Palackého v Olomouci
 
 

Bc. studium Mgr. studium Navazující  
magisterské stud.

Ph.D. 
studium

 

CELKEM
 

P K/D P K/D P K/D

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 3 4 1 1 4 3 4 20

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 2 2 1 1 2 2 4 14

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1 2 0 0 2 1 0 6

LÉKAŘSKÁ FAKULTA  0 0 2 0 0 0 48 50

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 2 0 0 0 48 50

FILOZOFICKÁ FAKULTA 11 6 1 1 11 3 28 61

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 7 2 0 0 7 1 14 31

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 1 0 0 0 1 4 6

obory z oblasti psychologie 77 1 1 1 1 1 1 2 8

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 3 2 0 0 3 0 8 16

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA   11 2 0 0 11 2 19 45

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

přírodní vědy a nauky 11-18 10 2 0 0 10 2 19 43

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 1 0 0 0 1 0 0 2

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  6 5 2 2 6 6 12 39

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 0 0 0 2

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 1 0 0 0 0 0 0 1

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 4 4 2 2 6 6 12 36

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY  3 1 0 0 2 1 4 11

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 2 0 0 0 1 0 0 3

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1 1 0 0 1 1 4 8

PRÁVNICKÁ FAKULTA   1 0 1 0 1 0 2 5

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 0 0 0 1 0 0 1 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 1 0 0 0 2 4 0

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD  3 3 0 0 2 2 2 12

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 3 0 0 2 2 2 12 3

CELKEM   38 21 7 4 37 17 119 243

Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářské  
studium

Magisterské  
studium

Navazující magisterské 
studium

Doktorské  
studium

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA 0 0 0 3447 514 338 0 0 0 85 75 72

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 0 3447 514 338 0 0 0 85 75 72

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD 1321 297 200 0 0 0 245 95 62 7 7 7

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 1321 297 200 0 0 0 245 95 62 7 7 7

FILOZOFICKÁ FAKULTA 5768 1249 1249 0 0 0 1642 568 568 169 100 87

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 3949 966 966 0 0 0 972 379 379 133 81 68

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 206 47 47 0 0 0 205 44 44 0 0 0

obory z oblasti psychologie 77 1262 109 109 0 0 0 348 95 95 10 4 4

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 351 127 127 0 0 0 117 50 50 26 15 15

PRÁVNICKÁ FAKULTA 409 93 48 1550 440 265 62 31 29 32 20 19

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 62 31 29 0 0 0

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 409 93 48 1550 440 265 0 0 0 32 20 19

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  709 400 308 25 25 24 232 129 105 22 13 10

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 512 296 228 25 25 24 192 103 85 22 13 10

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 197 104 80 0 0 0 40 26 20 0 0 0

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 3659 2881 1401 0 0 0 866 623 372 109 75 64

přírodní vědy a nauky 11-18 3539 2851 1378 0 0 0 828 616 365 109 75 64

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 120 30 23 0 0 0 38 7 7 0 0 0

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 4877 1527 937 989 316 198 1662 1024 616 76 51 47

přírodní vědy a nauky 11-18 66 66 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 30 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 4781 1445 876 989 316 198 1662 1024 616 76 51 47

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 1635 553 426 0 0 0 565 281 240 30 26 26

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 252 38 30 0 0 0 140 36 31 0 0 0

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1383 515 396 0 0 0 425 245 209 30 26 26

CELKEM   18378 7000 4569 6011 1295 825 5274 2751 1992 530 367 332

Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) Akreditované studijní programy (počty)

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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Absolventi
Tváře kampaně Univerzity Palackého: 
Pomahač či Železný

Univerzitu Palackého absolvuje každý rok téměř tři tisíce stu-
dentů, z nichž se mnozí stávají špičkami ve svých oborech. Právě 
toho se rozhodlo využít vedení univerzity v nové kampani s pod-
titulem Když se ohlédnu, vidím Olomouc. Svou tvář kampani pro-
půjčili vybraní významní absolventi: plastický chirurg Bohdan Po-
mahač, tenistka Helena Suková, fotograf Jindřich Štreit, moderátor 
Jakub Železný,  amerikanista a první polistopadový rektor UP Josef 
Jařab, vědec Radek Zbořil, soudkyně Eva Šonková a diplomatka De-
lana Mikolášová. Univerzita kampaň zacílila jak na možné uchazeče 
o studium a jejich rodiče, tak i své stávající absolventy. Právě pro 
ty připravuje na podzim 2016 v  rámci 70. výročí znovuobnovení 
olomoucké univerzity velké absolventské setkání.

Kontakt s absolventy
Univerzita Palackého disponuje 4 600 aktuálními profily svých 

absolventů. Kontakt s nimi udržuje prostřednictvím specializova-
ných webových stránek Portál absolventů UP (www.absolventi.
upol.cz). Portál v nové struktuře, s novými funkcionalitami a služ-
bami nabízí absolventům možnost registrace a  sdílení kontakt-
ních údajů, využívání benefitů prostřednictvím Karty absolventa 
a  získání nových pracovních příležitostí na základě zveřejňova-
ných nabídek. Kontakt s  absolventy je udržován také prostřed-
nictvím pravidelných kulturních, společenských, sportovních či 
vzdělávacích akcí univerzity (Reprezentační ples UP, Academia 
Film Olomouc, konference apod.). Fakulty UP – především fakulty 
přírodovědecká, lékařská a filozofická – již několik let pořádají zla-
té a stříbrné promoce svých absolventů. 

Absolventi UP se mohou přihlásit k  odběru univerzitního 
časopisu Žurnál UP, a  to jak elektronicky (e-mailem), tak poš-
tou. V  roce 2015 univerzita pokračovala v  rozesílání newslette-
ru Alumni Žurnál, jenž je připravován speciálně pro přihlášené 
absolventy v Portálu absolventů UP. Newsletter obsahuje výběr 
toho nejzajímavějšího z dění na univerzitě a je rozesílán elektro-
nicky, vždy na konci semestru. V roce 2015 zahájila UP přípravu 
velkého Absolventského setkání, které se uskuteční u příležitosti 
70. výročí obnovení UP v září 2016. Paralelně s kampaní odstarto-

vala UP cyklus absolventských přednášek pod názvem UPsolvent, 
jehož cílem je představit univerzitní i mimouniverzitní veřejnos-
ti nejvýznamnější osobnosti-absolventy ze světa vědy, výzkumu 
a kultury. Přednášky významných absolventů se konají v pravidel-
ném cyklu jedenkrát za semestr.

Tři miliony na absolventy, obchod 
a profesní centrum z kraje

Přímou podporu Olomouckého kraje převzaly na začátku 
února tři vysoké školy v regionu. Univerzita Palackého získala tři 
miliony korun, Moravská vysoká škola a  Vysoká škola logistiky 
v Přerově dostaly po třech a půl milionech. Univerzita předložila 
Olomouckému kraji projekty, u nichž se ucházela o finanční pod-
poru. Šlo o podporu programu Absolvent, vznikajícího profesního 
poradenského centra a také informačního centra s obchodem na 
Horním náměstí. Peníze pokryjí i část pronájmu pražské pobočky 
Konfuciovy akademie. V roce 2014 obdržela univerzita dva milio- 
ny korun. Peníze použila na opravu budov v Křížkovského ulici, 
kde vzniklo Centrum doktorských studií.

Univerzita  
třetího věku
Univerzita třetího věku má tři stovky 
nových absolventů

Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku si 22. května 
v aule právnické fakulty vyzvedlo více než tři sta seniorů. Slavnost-
ní promoce ukončila jejich tříleté studium. Nejstarší absolventce 
bude 92 let. Univerzita třetího věku má více než tisíc frekven-
tantů. Je to jeden z nejvýraznějších zájmově orientovaných pro-
gramů celoživotního vzdělávání. Olomoucká Univerzita třetího 
věku je nejstarší svého druhu v Česku, vznikla v roce 1986. Mezi 
nejfrekventovanější přednášky patří ty s  dějepisnou tematikou. 
Posluchači Univerzity třetího věku musejí být starší padesáti let. 
Výuka se koná jednou za dva týdny a  studium končí předáním 
osvědčení o absolvování. 

Univerzita Palackého v Olomouci  Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující magister-
ské studium

Ph.D.  
studium

 

CELKEM
 

P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV    

přírodní vědy a nauky 11-18 396 14 0 0 311 0 43 764

technické vědy a nauky 21-39                

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43                

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 159 50 349 0 71 13 52 694

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 620 77 8 7 372 32 30 1146

ekonomie 62,65                

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 37 0 264 0 0 0 10 311

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 563 292 133 33 307 240 32 1600

obory z oblasti psychologie 77 55 30 50 4 0 44 4 187

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 72 10 0 0 32 0 3 117

CELKEM   1 902 473 804 44 1 093 329 174 4 819

Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)

Počty zapsaných studentů Celkové počty studentů

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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„Stáli jsme o partnerství s olomouckou univerzitou kvůli jejím 
úspěchům ve vědě i v pedagogické oblasti. Nové vedení univerzity 
přišlo s atraktivní vizí, myslím, že najdeme velké množství překryv-
ných témat,“ řekl po podpisu smlouvy předseda představenstva 
a generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. 

Studentské kariérní  
a poradenské centrum

Studentské kariérní a poradenské centrum poskytuje studen-
tům zejména konzultace v  oblasti kariérního poradenství, roz-
vojové kurzy, tréninky a workshopy, assessment a development 
centrum na zkoušku, setkávání se zaměstnavateli, konference, 
online poradenství a další aktivity zaměřené na zvýšení uplatnitel-
nosti absolventů na trhu práce. Studentům pomáhá s hledáním 
brigády či stáže. Informuje také o dalších poradenských praco-
vištích, která fungují na jednotlivých fakultách univerzity. Nabízí 
také možnost spolupráce organizacím a zaměstnavatelům z celé 
České republiky. 

Nadační fond Univerzity Palackého 
Podpora excelentní juniorské vědy a umění s mezinárodním 

přesahem a nová strategická partnerství s významnými regionál-
ními i nadnárodními komerčními subjekty – to jsou hlavní cíle Na-

dačního fondu UP. Je řešen tak, aby kritéria pro přijetí a administ-
race byly co nejjednodušší. Je jediným svého druhu v podmínkách 
českého vysokého školství. Prostřednictvím podpory mezinárod-
ních vědeckých a uměleckých aktivit studentů chce přispět k je-
jich osobnímu i profesnímu rozvoji a také k řešení společenských 
či environmentálních problémů. V  první výzvě rozdělil mezi 11 
mladých badatelů osmisettisícový příspěvek z České spořitelny.

„Nadační fond Univerzity Palackého byl zřízen, aby podpořil 
mezinárodní rozměr výzkumu a  uměleckých projektů studentů 
naší univerzity. Rád bych poděkoval České spořitelně za tuto vel-
korysou finanční podporu. Dokazuje tak, že není pouze bankou, 
ale rovněž institucí, která klade důraz na filantropii a společen-
skou odpovědnost podnikání,“ uvedl za správní radu Nadačního 
fondu UP její předseda Jaroslav Miller. 

O příspěvek z Nadačního fondu  
se utkalo přes 40 mladých badatelů 

O nadační příspěvek, který Nadačnímu fondu UP poskytla Čes-
ká spořitelna, se přihlásilo 43 zájemců z řad mladých výzkumníků. 
Počtem přijatých žádostí dominují přírodovědci, od kterých k datu 
první uzávěrky doputovalo 25 žádostí. Rozdělovalo se 800 tisíc 
korun. Nadační podporu univerzity získalo pět studentů a studen-
tek přírodovědecké fakulty, dva z filozofické a po jednom z fakult 
lékařské a teologické, fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné 
kultury. Poptávané částky se lišily v závislosti na charakteru výzku-
mu a využití dalších zdrojů, které studenti mohou mít k dispozici. 
Nejnižší částka se pohybovala těsně nad deseti tisíci korunami, 
nejvyšší dosáhla maximální možné výše příspěvku 200 tisíc korun. 
Správní rada Nadačního fondu zasedla 16. června a vybrala nejlep-
ší projekty. Mezi kritéria patřil oborový přínos, mezinárodní přesah 
projektu a schopnost žadatele popsat přínos svého záměru.

Podpoření studenti:

Adam Bednařík 
Student doktorského studijního programu v laboratoři mikro-

biální ekologie vod na katedře ekologie a životního prostředí PřF 
UP. Věnuje se problematice bilance metanu ve vodních tocích. 

Projekt je zaměřen na studium a zpřesnění kvantifikace bentic-
kých toků metanu ze sedimentu do povrchové vody v závislosti 
na charakteristice říčního sedimentu. 

Podpora z NF UP: 20 200 Kč 

Vlastimil Dobečka 

Student na katedře asijských studií FF UP, kde se podílí na tvor-
bě čínsko-českého slovníku a  v  rámci projektu Studentské gran-
tové soutěže (IGA) zkoumá problematiku ekvivalence názvů aku-
punkturních bodů tradiční čínské medicíny. Projekt je zaměřen na 
vypracování Čínsko-českého a česko-čínského elektrotechnického 
slovníku s rozsahem 5 000 hesel u každé jazykové kombinace. 

Podpora z NF UP: 78 400 Kč 

Jaroslava Geletičová 

Studentka doktorského studijního programu v oboru Biofyzika 
na PřF UP. Zabývá se studiem sodno-draselné ATPasy s využitím 
metod molekulární biotechnologie a metod optické spektroskopie. 
Projekt je zaměřen na studium vztahu mezi strukturou a funkcí lid-
ské sodno-draselné ATPasy, která je esenciálním membránovým 
proteinem vyskytujícím se ve všech živočišných buňkách.

Podpora z NF UP: 107 548 Kč

Nadační fond a Studentské  
kariérní a poradenské centrum 
Česká spořitelna podpořila nadační fond a profesní poradenské centrum

Česká spořitelna a Univerzita Palackého mají od 30. ledna dvě společné aktivity – Nadační fond UP, 
který podporuje internacionalizaci a špičkový výzkum, a nově vzniklé Studentské kariérní a poraden-
ské centrum. Banka je podpořila jedním milionem korun. 

Složení Správní rady Nadačního fondu UP: 
» prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor UP 
»  prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.,  

katedra slavistiky Filozofické fakulty UP 
»  Mgr. Boris Cvek, Ph.D., katedra buněčné biologie a genetiky 

Přírodovědecké fakulty UP 
»  Ing. Pavel Jörka, MBA, ředitel Regionálního korporátního cent-

ra České spořitelny v Olomouci 
»  Mgr. Klára Vyhnánková, projektová manažerka  

České spořitelny pro spolupráci s vysokými školami

STUDENTI A AKADEMICI  V UNIVERZITNÍM MĚSTĚ  
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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Katka Jiráková 

Členka skupiny Experimentální částicové fyziky ve Společné 
laboratoři optiky a studentka aplikované fyziky na PřF UP. K jejím 
úspěšným projektům patří studie zlepšení rozsahu měření de-
tektoru ALFA. Nyní pomáhá při vývoji časového detektoru (TOF) 
a věnuje se studiu difrakční částicové fyziky. Projekt je zaměřen 
na vývoj časového detektoru, plánovaného jako součást připra-
vovaného detektoru ATLAS Forward Proton. 

Podpora z NF UP: 132 500 Kč

Jan Kollár 

Student magisterského programu v  oboru Hydrobiologie na 
katedře ekologie a životního prostředí PřF UP. Během pracovní 
stáže Erasmus v  belgickém Gentu se zabýval molekulární fylo-
genezí, barcodingem a delimitací rozsivkových druhů. Projekt je 
zaměřen na výzkum fylogeneze rozsivek, jedné z nejdiverzifikova-
nějších skupin řas. 

Podpora z NF UP: 60 000 Kč

Kateřina Křížová 

Absolventka oboru Molekulární a buněčná biologie na PřF UP. 
Studentka doktorského studijního programu v Laboratoři integri-
ty genomu lékařské fakulty. Nyní studuje v Danish Cancer Society 
Research Center v Kodani. Projekt je zaměřen na výzkum stárnutí 
lidských buněk s ohledem na poškození DNA a schopnost buněk 
se s ním vyrovnat, a to v závislosti na věkovém stádiu dárce buněk. 

Podpora z NF UP: 113 801 Kč

Ivan Luptovičiak 

Student doktorského studijního programu v oboru Biochemie 
na PřF UP. Působí v laboratoři buněčné biologie. Je spoluautorem 
pěti vědeckých publikací. Je spoluřešitelem studentských IGA pro-
jektů a členem týmu GA ČR projektu. Projekt je zaměřen na stu-
dium mechanismů regulace signálních drah v rostlinné buňce za 
účelem potenciální tvorby transgenních linií odolných vůči stresu 
pro optimální růst rostlin. 

Podpora z NF UP: 41 500 Kč

Nikol Neplechová 

Studentka oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce na 
CMTF UP, kde se podílí na přípravách Mezinárodního humani-
tárního kongresu či aktivitách spojených s projektem Integration 
without Borders. Podpořený projekt se týká problematiky fungo-
vání mezinárodní fundraisingové platformy humanitárních orga-
nizací.

Podpora z NF UP: 13 300 Kč

Magda Polanská 

Studentka doktorského studijního programu v  oboru Teorie 
a dějiny výtvarných umění na FF UP. Podílí se na grantu IGA se 
záměrem zkatalogizovat a  probádat sbírku prvotisků olomouc-
ké kapitulní knihovny. Účastní se také výzkumného záměru GA 
ČR s názvem Dějiny českého knihtisku první poloviny 16. století. 
Projekt je zaměřen na tvorbu webových stránek v češtině a an-
gličtině, které budou formou on-line výstavy prezentovat dosud 
neprobádanou sbírku prvotisků olomoucké kapitulní knihovny. 

Podpora z NF UP: 138 200 Kč

Alena Svobodová 

Studentka oboru Fyzioterapie na FZV UP. Pracuje na diplomové 
práci, která se zabývá standardizací škály Neurobehavioral Asse-
ssment of Preterm Infant (NAPI) pro českou populaci. Projekt je 
zaměřen na pilotní testování škály NAPI a její začlenění mezi plno-
hodnotné vyšetřovací metody u předčasně narozených dětí v ČR. 

Podpora z NF UP: 34 700 Kč

Pavel Šuba 

Absolvent oboru Rekreologie na FTK UP, nyní studuje dok-
torský studijní program Kinantropologie se společensko-vědním 
a humanitním zaměřením a specializací na filozofickou a socio-
kulturní kinantropologii. Projekt je zaměřen na zjišťování efektivity 
volnočasových aktivit jako programových prostředků pro činnost 
dobrovolníků a pracovníků s ohroženými dětmi a mládeží v sale-
siánském středisku v Lusace v Zambii. 

Podpora z NF UP: 42 850 Kč

Nadační fond UP podporuje excelentní juniorskou vědu  
a umění s mezinárodním přesahem. 
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Jmenování děkanů fakult 
a nových profesorů
Udělení čestného doktorátu

Peter Tavel  
převzal děkanský řetěz  
a složil slavnostní slib

Peter Tavel byl 17. února slavnostně uveden do funkce dě-
kana cyrilometodějské teologické fakulty. Ve slavnostní dvo-
raně Arcibiskupského paláce složil inaugurační slib a z rukou 
rektora Jaroslava Millera obdržel děkanské insignie. 

Vedení fakulty převzal nový děkan s úctou, obdivem a re-
spektem k vědeckým a pedagogickým výsledkům, ke kterým ji 
dovedlo předchozí vedení. Teologickou fakultu označil za cita-
delu chránící teologická studia jako rodinné stříbro a její úlo-
hu v převážně ateistickém prostředí považuje za silnou výzvu. 
Rektor Jaroslav Miller ocenil dosavadní přínos bývalé děkanky 
Ivany Vlkové pro rozvoj teologické fakulty udělením Pamětní 
medaile UP. Odstupující děkanka vedla fakultu ve dvou před-
cházejících funkčních obdobích od roku 2006. 

Peter Tavel se děkanského úřadu ujal 14. září 2014 převze-
tím jmenovacího dekretu od rektora Jaroslava Millera po udě-
lení souhlasu vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu. 
Funkční období nového děkana je vymezeno lety 2014–2018. 

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
(* 1966) 

Absolvent oborů pozemní stavby na Stavební fakultě Vysoké 
školy technické v  Košicích, psychologie na FF UP a  teologie na 
CMTF UP. V  r. 2009 se stal docentem klinické psychologie. Ab-
solvoval psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole 
psychosociálních studií a  roční vzdělání zaměřené na paliativní 
péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku. V roce 2014 
byl jmenován profesorem v oboru Klinická psychologie. Věnuje se 
výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spiritualit. Na 
svém kontě má více než sto odborných vědeckých publikací. 

Na Univerzitě Palackého působí jako vedoucí Institutu so- 
ciálního zdraví (OUSHI). Je členem národního týmu mezinárodní 
výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children a ná-
rodním koordinátorem metodologie DIPEx. Na Pražské vysoké 
škole psychosociálních studií zastává funkci prorektora. Jako ře-
holník dominikánského řádu působí ve farnostech v okolí rakous-
kého Retzu a ve slovenské dominikánské komunitě zodpovídá za 
vzdělávání a osobnostní rozvoj kněží. 

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 
děkan Cyrilometodějské teologické fakulty  
Univerzity Palackého v Olomouci
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Novými profesory se stali  
Dagmar Pospíšilová a Tomáš Grim

Univerzita Palackého má dva nové profesory. Jmenovací de-
krety pro Dagmar Pospíšilovou a Tomáše Grima nabyly účin-
nost 1. května bez ohledu na neuskutečněné slavnostní předá-
ní. Podepsal je prezident republiky a kontrasignoval předseda 
vlády. 

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (* 1956)
Na dětskou kliniku nastoupila 
po absolutoriu v  roce 1981. 
Spolu s  Vladimírem Mihálem 
byli v  80. letech jediní dětští 
hematologové a na dětské kli-
nice zahájili protokolární léč-
bu dětské leukémie. Pospíšilo-
vá se začala věnovat 
nemaligní hematologii, tedy 
anemiím a  trombocytope-
niím, které jsou v  dětském 
věku vzácné. Svůj vědecký ži-
vot věnovala extrémně vzác-

nému onemocnění, Diamondově-Blackfanově anemii (DBA). 
V roce 2000 byla objevena podstata DBA s poruchami funkcí ně-
kterých buněčných organel. Překvapivý nález vedl k  rozvoji vý-
zkumu poruch buněčných organel v hematologii. Česko je nyní 
jednou z velmocí ve výzkumu těchto nemocí.

prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (* 1973)
Tomáš Grim z katedry zoologie 
a  Ornitologické laboratoře se 
ve svých výzkumných aktivitách 
zaměřuje na problematiku be-
haviorální ekologie a  evoluční 
dynamiky mezidruhových inte-
rakcí. Pozornost věnuje zejmé-
na eko-etologickým faktorům 
hnízdního parazitismu a  jeho 
vlivům na obecný rozvrh hnízd-
ní biologie ptáků. S  kolegy ze 
zahraničních institucí studují 
chemické a  strukturální me-

chanismy zbarvení ptačích vajec, anti-predační chování ptáků v ev-
ropském i globálním měřítku či vztahy mezi hostitelem a parazitic-
kou kukačkou obecnou napříč celým individuálním vývojem 
parazita. Jako autor či spoluautor 70 odborných prací získal ohlas 
časopiseckých citací i citací v knižních a monografických dílech včet-
ně předních zahraničních učebnicových textů. Je vyhledávaným re-
cenzentem profesionálních periodik. 

Univerzita má 46 nových doktorů,  
9 docentů a emeritního profesora

Prof. Jaroslav Macháček z katedry anglistiky a amerikanisti-
ky obdržel 12. června dekret, jehož prostřednictvím mu univerzita 
přiznala práva emeritního profesora.  

Od roku 1989 se podílel na budování katedry anglistiky a ame-
rikanistiky, poté tuto katedru 20 let vedl. Odborně se věnuje an-
glickému jazyku, diachronnímu vývoji jazyka a  zejména bádání 
v rovině syntaxe. Garantuje profesorská a habilitační řízení. 

Rektoři Univerzity Palackého přiznávají práva emeritního pro-
fesora od roku 2004. Jde o symbolické ocenění odborných i lid-
ských kvalit. Univerzita tak neztrácí kontakt s lidmi, jejichž reno-
mé šíří dobré jméno univerzity. Dekrety emeritního profesora již 
převzalo 43 významných osobností. Během slavnostních promo-
cí obdrželo diplomy také 46 absolventů doktorských studijních 
programů, jmenovací dekret převzalo devět docentů.

Milan Kolář zůstal v čele  
lékařské fakulty

Do funkce děkana lékařské fakulty byl 6. října slavnostně uve-
den Milan Kolář. Na inauguraci navázalo udělení titulu doctor 
honoris causa Karlu Pacákovi. Akademický senát lékařské fakul-
ty jej 21. dubna zvolil do druhého funkčního období 31 hlasy 
od 31 přítomných senátorů. Kolář byl jediným kandidátem a ke 
zvolení potřeboval nadpoloviční většinu, tedy 19 hlasů od 36 
senátorů. 

Staronový děkan vnímá lékařskou fakultu jako vědecké a vý-
zkumné centrum celostátního významu a s mezinárodním pře-
sahem. Mezi Kolářovy vize patří přestěhování děkanátu, zavede-
ní systému ocenění pro vyučující, příprava akreditace studijního 
programu Veřejné zdravotnictví v české i anglické verzi. Nově by 
se měl zcela synchronizovat i anglický a český studijní program 
a obnovit buddy systém. 

Milan Kolář je 19. děkanem lékařské fakulty od obnovení uni-
verzity v  roce 1946. Jeho druhé funkční období je ohraničeno 
daty od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2019.  

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (* 1964) 
Lékařskou fakultu UP absolvoval v roce 1988. I. a II. atestaci z lé-
kařské mikrobiologie získal v letech 1991 a 1994. V roce 2007 byl 
jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie. Od roku 
2004 byl proděkanem, děkanem byl poprvé zvolen v  roce 2011, 
podruhé letos v dubnu. Funkce se ujal 1. června a fakultu povede 
do května 2019. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje zejména na 
bakteriální rezistenci vůči léčbě antibiotiky. Ve spolupráci s kolegy 
z PřF UP a Akademie věd ČR se věnuje zkoumání antimikrobních 
vlastností nanočástic stříbra a  testuje nové látky lipofosfonoxiny 
a  jejich antimikrobní aktivitu. Je prvním autorem nebo spoluau-
torem sedmi monografií a  171 původních vědeckých publikací, 
z toho 73 v časopisech s  impakt faktorem (h-index 16). Přednáší 
lékařskou mikrobiologii pro studenty oborů Všeobecné lékařství, 
Zubní lékařství a pro anglicky mluvící studenty v programu Gene-
ral Medicine. 

Univerzita udělila čestný doktorát  
endokrinologovi Karlu Pacákovi

Do univerzitní historie se 6. října zapsal špičkový světový en-
dokrinolog, prof. Karel Pacák z amerického Národního institutu 
zdraví, který převzal čestný titul doctor honoris causa za mimo-
řádný světový přínos k rozvoji diagnostiky a nových metod pro 
léčbu neuroendokrinních nádorů. Univerzita současně ocenila 
jeho dlouholetou spolupráci s  III. interní klinikou své lékařské 
fakulty. 

Držitel řady mezinárodních ocenění a český rodák Karel Pa-
cák patří k absolutní světové špičce v oblasti diagnostiky a léč-
by vzácných neuroendokrinních nádorů. Od roku 1991 působí 
v Národním institutu zdraví v severoamerické Bethesdě, kde za-
ložil a vede prestižní oddělení endokrinologie. V současnosti jde 
o největší specializované středisko na světě, kam se kvůli novým 
diagnostickým a  léčebným postupům sjíždějí dětští a  dospělí 
pacienti z celého světa. Čestný titul doctor honoris causa udě-
luje Univerzita Palackého od roku 1990, kdy jej jako svůj první 
čestný doktorát obdržel prezident Václav Havel. Od té doby jej 
převzalo 49 laureátů.

 

prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. (* 1958)
Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1984, kde je 
profesorem stejně jako na Georgetown University. První praktické 
zkušenosti získával na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK. Od 
roku 1990 pracuje v Národním institutu zdraví v Bethesdě (Mary-
land, USA), kde od roku 2005 vede Oddělení pro klinickou neuroen-
dokrinologii. Zabývá se studiem endokrinních nádorů a specializuje 
se na problematiku feochromocytomu a paragangliomu. Jako prv-
ní na světě uvedl do praxe plazmatické metanefriny, pozitronovou 
emisní tomografii za použití fluorodopaminu nebo radiofrekvenční 
ablaci v  léčbě metastatického feochromocytomu. Ve svém oboru 
je nejcitovanějším autorem. Dosud publikoval více než 110 kapitol 
v lékařských monografiích, přes 400 prací v odborných časopisech 
a čtyři knihy (h-index 61). Přednáší na mezinárodních kongresech 
a prestižních amerických univerzitách. Založil tradici International 
Symposium on Pheochromocytoma, je spoluzakladatel Pheochro-
mocytoma Research Support Organization. Za vynikající výsledky 
výzkumu mu byla udělena řada ocenění národních a mezinárod-
ních společností. Úzce spolupracuje s III. interní klinikou olomoucké 
lékařské fakulty. 

Právnickou fakultu povede  
Zdenka Papoušková

Právnickou fakultu povede proděkanka Zdenka Papoušková. 
Při říjnové volbě o  tom rozhodli většinou hlasů členové akade-
mického senátu fakulty. Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo 
15 členů Akademického senátu PF UP. Ke zvolení bylo potřeba 
nejméně 8 hlasů. Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo 
voleb. Papouškovou v něm podpořilo 9 senátorů. Senát vybíral 
mezi dvěma kandidáty. Druhým navrženým byl Michal Bartoň 
z katedry ústavního práva. 

Pokud rozhodnutí senátorů potvrdí rektor univerzity, bude 
dr. Papoušková řídit fakultu v letech 2016–2020. Funkce se ujme 
v lednu 2016. Ve svém volebním programu kladla důraz na inter-
nacionalizaci fakulty a excelenci ve vědě a výzkumu. 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (* 1974)
Absolventka PF UP. Od roku 1998 pracovala na katedře správ-
ního a  finančního práva (kromě let 2001–2003) jako odborná 
asistentka. Od května 2014 je proděkankou pro vědu, výzkum 
a  doktorský studijní program. V  roce 2015 zahájila habilitační 
řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
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Univerzita má tři nové emeritní  
profesory, docenty i doktory

V aule právnické fakulty promovala 11. prosince téměř stovka 
absolventů doktorských studijních programů. Početně nejsilněji 
byla zastoupena lékařská fakulta, která předala dekrety 29 novým 
doktorům. Vedení šesti fakult společně s vedením univerzity pře-
dalo dekrety devíti docentům. Práva emeritního profesora jako 
výraz uznání zásluh odborného a  lidského renomé převzal nej-
prve Lubomír Dvořák, bývalý rektor Univerzity Palackého, který 
bude i nadále působit na přírodovědecké fakultě. Novým eme-
ritním profesorům Pavlu Štěpánkovi a Ladislavu Danielovi vytvoří 
zázemí pro další práci filozofická fakulta. 

Univerzita Palackého má pět nových 
profesorek a profesorů

Mezi pěti desítkami nových profesorek a profesorů českých vy-
sokých škol, kteří 11. prosince převzali jmenovací dekrety, byly také 
lékařky Klára Látalová a Ivana Oborná, historik a politolog Jiří Lach, 
filozof a sociolog Dušan Lužný a muzikolog a hudební skladatel Vít 
Zouhar z Univerzity Palackého. Nejvyšší vědecko-pedagogické tituly 
jim předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Va-

lachová ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Součástí 
slavnostního ceremoniálu bylo vystoupení souboru Ensemble Da-
mian, v jehož podání zazněla hudební scéna Quo cordis mei z me-
lodramatu Víta Zouhara Saeculum Coronatum – Korunované století. 

Profesorským řízením na Univerzitě Palackého úspěšně prošli 
také Karel Petrzik, který působí na katedře genetiky Přírodově-
decké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a Er-
nest Beinrohr, člen Katedry chémie Fakulty prírodných vied Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. 

Návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol na jmeno-
vání 53 profesorů a profesorek vysokých škol podepsal prezident 
Miloš Zeman na podzim s účinností od 1. listopadu. 

Portréty nových profesorů  
a profesorek 

Prof. Klára Látalová se věnuje problematice bipolární afek-
tivní poruchy a agresivity u psychických poruch. Je autorkou nebo 
editorkou čtyř monografií a spoluautorkou tří učebnic. Publikova-
la více než 100 odborných článků, z toho přes 30 článků s impakt 
faktorem. Je členkou výborů České neuropsychofarmakologické 
společnosti, České společnosti pro biologickou psychiatrii a Sek-
ce biologické psychiatrie České psychiatrické společnosti. Zasedá 

v oborové radě Psychiatrie a oborové radě Neurověd na LF UP 
a je členkou oborové rady Psychiatrie LF Masarykovy univerzity. 

Vědeckou specializací prof. Ivany Oborné je problemati-
ka neplodnosti, asistované reprodukce a  oxidačního stresu. Je 
autorkou či spoluautorkou více než 100 odborných publikací. 
Je členkou České gynekologické a  porodnické společnosti J. E. 
Purkyně, čestnou členkou Andrologické asociace Indie, členkou 
European Society of Human Reproduction and Embryology a Eu-
ropean Society of Reproductive Immunology. Spolupracuje s vě-
deckými pracovišti ve Velké Británii, Kanadě či USA. Je členkou 
Vědecké rady LF UP, oborové rady Gynekologie a porodnictví LF 
Masarykovy univerzity i zkušební komise Institutu postgraduální-
ho vzdělávání ve zdravotnictví pro obor Reprodukční medicína. 
Na UP vykonává funkci prorektorky pro zahraničí. 

Prof. Jiří Lach se zaměřuje na dějiny české a evropské histo-
riografie 20. století a  soudobé dějiny Evropy. Má rovněž přesahy 
k analýze politických systémů. Publikoval tři monografie, několik edic 
a  řadu studií v domácích i  zahraničních periodikách a  sbornících. 
Jeho práce se dočkaly více než 400 ohlasů. Je nositelem několika 
mezinárodních ocenění a  členem profesních organizací a  akade-
mických grémií. V letech 2007–2010 vedl katedru politologie a ev-
ropských studií. Působil také jako hostující profesor na univerzitách 
USMA West Point, Valdosta State University v USA a Friedrich Schiller 
Universität v německé Jeně. Děkanem FF UP je od února 2010. 

K  hlavním odborným zájmům prof. Dušana Lužného patří 
sociologie a  antropologie náboženství, nová náboženská hnu-
tí, východní náboženství a sociologické teorie. Je autorem nebo 
spoluautorem 9 odborných monografií a  řady článků a  studií 
v  mezinárodně uznávaných i  domácích periodikách. Je hlavním 
řešitelem projektu GA ČR Kontinuita a  diskontinuita nábožen-
ské paměti v ČR. Působil nebo působí jako člen pracovní skupi-
ny Akreditační komise ministerstva školství pro sociální vědy pro 
obory filozofie, religionistiky a  teologie a  jako člen hodnotícího 
panelu Filozofie, teologie, religionistika GA ČR. Je předsedou Čes-
ké sociologické společnosti. Na FF UP vede katedru sociologie, 
andragogiky a kulturní antropologie. 

Prof. Vít Zouhar se zaměřuje na problematiku komponování 
v hudební výchově a na dílo Bohuslava Martinů. Je autorem nebo 
spoluautorem pěti monografií a řady studií publikovaných v domá-
cích a zahraničních periodikách a sbornících. V současné době je 
spoluřešitelem projektu GA ČR Souborné vydání díla Bohuslava 
Martinů, 2. fáze. Jako autor nebo spoluautor má na svém kontě šest 
oper, více než 60 orchestrálních a komorních děl, hudebních her 
a zvukových instalací. Je držitelem Ceny Alfréda Radoka, NUBERG 
a řady dalších. Inicioval vznik programu Slyšet jinak, který je zamě-
řen na rozvoj hudební kreativity. Přednášel a realizoval výzkumné 
projekty na řadě zahraničních škol a jeho práce se dočkaly více než 
200 ohlasů. Od února 2010 je prorektorem UP pro studium.

NOVÉ PROFESORKY
A PROFESOŘI
UNIVERZITY 
PALACKÉHO

prof. Ivana Oborná 
prorektorka UP pro zahraničí

prof. Klára Látalová 
Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta UP

prof. Vít Zouhar
prorektor UP pro studium

prof. Jiří Lach
děkan Filozofické fakulty UP

prof. Dušan Lužný
vedoucí katedry sociologie FF UP
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Světové osobnosti
na Univerzitě Palackého

Izraelský ambasador diskutoval  
s rektorem i studenty

Na olomouckou univerzitu 23. února zavítal izraelský velvy-
slanec Gary Koren. Setkal se s  rektorem Jaroslavem Millerem 
a diskutoval se studenty. Rektora ujistil, že se na něj univerzita 
může kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc, když bude potřebo-
vat prosadit své zájmy v Izraeli. Studentů se ptal, co vědí o Izraeli 
a jak vidí Česko a Čechy cizinci. Prohlédl si také Ústav molekulární 
a translační medicíny. 

Gary Koren (* 1959) 
Narodil se v lotyšské Rize. Vystudoval ekonomii a mezinárodní vzta-
hy na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a politologii a národní bez-
pečnostní studia na univerzitě v Haifě. V diplomacii se pohybuje od 
počátku 90. let. V r. 2003 se do Rigy vrátil na tři roky jako velvysla-
nec. V ČR působí od září 2013. 

Americký velvyslanec  
vyzdvihl projev Václava Havla

Americký velvyslanec Andrew Schapiro přijel 24. února do Olo-
mouce, aby se setkal s rektorem Jaroslavem Millerem i studen-

ty. Kvůli diskuzi s vysokoškoláky prostudoval 25 let starý projev 
Václava Havla v americkém Kongresu, v širších souvislostech pak 
vyzdvihl některé body z projevu. Havlovu spoluzodpovědnost za 
svět chápal jako obhajobu demokracie a  lidských práv. Dotazy 
studentů směřovaly převážně ke krizi na Ukrajině, Islámskému 
státu, využití fosilních paliv nebo nasazení dronů. 

Andrew H. Schapiro (* 1963) 
Vystudoval historii na univerzitě Yale, filosofii, politiku a  ekono-
mii v  Oxfordu. Doktorát získal na Harvardově univerzitě, kde byl 
jeho spolužákem Barack Obama. Pracoval jako asistent soudce 
a obhájce v New Yorku a řadu let v právních firmách. Do Čech se 
Schapiro dostal poprvé v r. 1982. Velvyslancem je od září 2014. 

Ředitel lázní v Karlově Studánce  
přednesl absolventskou přednášku

Bývalý ředitel fakultní nemocnice, nyní ředitel Horských lázní 
Karlova Studánka, Radomír Maráček přednesl 2. března v  kapli 
Božího těla přednášku významného absolventa s názvem Profes-
ní a  kariérní zkušenost. Absolvent LF UP z  r. 1992 popsal svůj 
kariérní růst a  podělil se o  své profesní zkušenosti. Maráčkovy 
životní etapy zahrnují kromě lázní šest nemocnic, soukromou 

Světové osobnosti  
na Univerzitě Palackého 
Univerzita Palackého a její pracoviště dlouhodobě spolupracují s českou i světovou vědeckou elitou. 
Řada jejich reprezentantů přijíždí do Olomouce jako hosté Univerzity Palackého. V roce 2015 se na 
druhé nejstarší vysoké škole v České republice představil např. částicový fyzik Lawrence Krauss, evo-
luční biolog Richard Dawkins, bioetik Peter Singer, biochemik Václav Pačes nebo endokrinolog Karel 
Pacák. Řada výrazných osobností a odborníků působících na Univerzitě Palackého obdržela v roce 
2015 nejrůznější ocenění za osobnostní i profesní kvality. 
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praxi i soudní spor. Charismatický sportsman a lékař beskydské 
horské služby debatoval s posluchači na téma studentů v praxi, 
zahraničních studentů, složení týmu top managementu, organi-
zaci vlastního času, alternativní medicíny v  lázeňské péči nebo 
zisku ve zdravotnictví. 

Jedinečná konverzace částicového  
fyzika a evolučního biologa

An Origins Dialogue, talk show Lawrence Krausse s hostem Ri-
chardem Dawkinsem, vyvolala v Olomouci malé pozdvižení. Stov-
ky lidí si 17. dubna v kině Metropol vyslechly jedinečný rozhovor 
celebrit festivalu Academia Film Olomouc nazvaný Život, vesmír 
a vůbec. Během večera se oba vědci odvolávali na Newtona nebo 
Darwina, ale publikum dobře bavili svými úvahami a narážkami. 
Mluvili o metabolismu nebo o reprodukci, hledali, zda jde život 
přirovnat například k ohni. Krauss se ptal Dawkinse na biologii, 
Dawkins Krausse na fyziku či spíše astronomii. Necelá půlhodina 
pak zbyla na otázky z publika. Posluchači se ptali na přístup věří-
cích a ateistů, na evoluční teorii nebo uplatnění teorie relativity. 
Když Dawkins řekl, že více hledí na pravdu, než na to, co si lidé 
myslí, a že v tomto ohledu nedělá kompromisy, sklidil potlesk. Po 
aplausu ve stoje následovala krátká autogramiáda. 

Profesoři Vičar a Zbořil laureáty  
Cen města Olomouce

Ocenění za počin roku 2014 si 21. května z  předávání Cen 
města Olomouce odnesl prof. Jan Vičar, do síně slávy města 
vstoupil s dalšími třemi osobnostmi prof. Radek Zbořil. Slavnost-
ního ceremoniálu se zúčastnil i premiér Bohuslav Sobotka. 

Jan Vičar obdržel cenu za monografii Hudba v Olomouci 1945–
–2013, unikátní dílo vystihující historii hudební kultury v Olomou-
ci od r. 1945 do současnosti. Vedle historických výkladů obsahuje 
rozsáhlou ikonografii a  muzikologické analýzy významných děl 
hudebních skladatelů spjatých s Olomoucí. Ředitel Regionálního 
centra pokročilých technologií a  materiálů Radek Zbořil dostal 
Cenu města Olomouce z rukou premiéra Sobotky. 

Cena města Olomouce se uděluje od r. 1998. Počet laureátů 
přesáhl číslo 130. Mezi dalšími oceněnými byli Gerlinde Backová 
z nadace Stiftung Haus der Action 365; teoretik výtvarného umění 
Jiří Hastík a hudebník Richard Pachman. Za počin roku byl oceněn 
i Michal Bartoš za jedinečný Dům přírody Litovelského Pomoraví.

Jihoafrická velvyslankyně zavítala  
za rektorem i krajany

Studentská výměna a vědecká spolupráce s jihoafrickými vy-
sokými školami byly 10. června hlavními tématy hovoru rektora 
Jaroslava Millera s velvyslankyní Jižní Afriky Franki Verweyovou. 
S ambasadorkou Verweyovou se neformálně setkali také jiho-
afričtí studenti, kteří v  Olomouci studují. Společnost doplňo-
vala Lianne Barnardová z katedry nederlandistiky a prorektor 
Vít Zouhar. Hovořili o  rozdílnostech studia, ubytování zahra-
ničních studentů v Neředíně, ale i mírné zimě. Spolupráce s Již-
ní Afrikou je méně intenzivní než s  evropskými univerzitami. 
S  University of Cape Town spolupracuje katedra rozvojových 
studií FF UP. 

O efektivním altruismu a právech lidí 
i zvířat mluvil Peter Singer

Peter Singer, profesor bioetiky z Princeton University a Uni-
versity of Melbourne, jeden z nejvýznamnějších světových my-
slitelů v oboru praktické etiky, přednášel na Univerzitě Palac-
kého 15. a 16. června. Je propagátorem myšlenky efektivního 
altruismu, zastáncem práv zvířat, ale také aktivistou, obhájcem 
eutanazie, potratů či usmrcování dětí narozených s  těžkým 
postižením. Často tvrdí, že by filozofové neměli pouze teore-
tizovat a  svět popisovat, ale současně jej i  měnit. Singerovy 
přednášky vzbuzovaly vlny emocí už v 90. letech 20. stol., ně-
které z nich v Německu provázely demonstrace. V ČR předná-
šel prof. Singer poprvé. 

Profesor Jařab získal cenu  
za rozvoj občanské společnosti

První polistopadový rektor Univerzity Palackého prof. Josef 
Jařab převzal 11. září Cenu primátora města Olomouce. Spolu 
s uznávaným amerikanistou obdržel nově udělované ocenění i Jiří 
Žák, předseda představenstva společnosti Farmak. Nová cena 
má podle představitelů města posilovat zdravý patriotismus, re-
spekt k tradicím a úctu k významným osobnostem.

Josef Jařab cenu získal za aktivní přínos k rozvoji demokracie, 
humanity a posilování prestiže Olomouce doma i v zahraničí. Zá-
stupci města ocenili jeho postoje před rokem 1989 i jeho občan-
skou a společenskou angažovanost v následujících letech. 

Profesoři Jan Vičar a Radek Zbořil 
na předávání Cen města Olomouce.
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Čestný doktorát obdržel  
lékař Karel Pacák

Špičkový endokrinolog prof. Karel Pacák převzal 6. října čestný 
doktorát Univerzity Palackého. Titul obdržel za mimořádný světový 
přínos k rozvoji diagnostiky a nových metod pro léčbu neuroendo-
krinních nádorů. Univerzita současně ocenila jeho dlouholetou spo-
lupráci s  III. interní klinikou lékařské fakulty. Akademický obřad se 
konal v Arcibiskupském paláci za účasti vedení a členů akademické 
obce i partnerských univerzit. Čestný titul doctor honoris causa udě-
luje Univerzita Palackého od r. 1990, kdy jej jako svůj první čestný 
doktorát obdržel Václav Havel. Od té doby jej převzalo 49 laureátů, 
kteří se zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů.

prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. (* 1958)
Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v r. 1984, kde je pro-
fesorem stejně jako na Georgetown University. První zkušenosti získal 
na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK. Od r. 1990 pracuje v Ná-
rodním institutu zdraví v Bethesdě (Maryland, USA), kde od r. 2005 
vede Oddělení pro klinickou neuroendokrinologii. Jako první na světě 
uvedl do praxe plazmatické metanefriny, pozitronovou emisní tomo-
grafii za použití fluorodopaminu nebo radiofrekvenční ablaci v léčbě 
metastatického feochromocytomu. Ve svém oboru je nejcitovanějším 
autorem. Publikoval více než 110 kapitol v lékařských monografiích, 
přes 400 prací v odborných časopisech a čtyři knihy (h- index 61). Za-
ložil tradici International Symposium on Pheochromocytoma. Je spo-
luzakladatel Pheochromocytoma Research Support Organization. 

UPsolvent nabídl setkání  
s fotografem Birgusem

Především o  fotografii byla řeč 13. října na další přednášce 
z cyklu UPsolvent. O své profesní a kariérní zkušenosti se s poslu-
chači podělil fotograf, historik fotografie a vysokoškolský pedagog 
Vladimír Birgus. 

Vladimír Birgus je absolventem filozofické fakulty, vystudoval 
obor Literatura - divadlo - film. Fotografii pak studoval na FAMU, 
kam v r. 1978 nastoupil jako odborný asistent. Od r. 1990 vede 
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Je auto-
rem 40 knih, jako fotograf se představil na více než 60 výstavách 
v tuzemsku i v zahraničí. 

Cyklus přednášek úspěšných absolventů odstartoval v r. 2014. 
První přednášku pronesl novinář Jakub Železný, druhou Radomír 
Maráček, ředitel Horských lázní Karlova Studánka.

Pavel Kysilka mluvil  
o digitální revoluci 

O digitální revoluci, o virtuálním světě i o tom, jak reagujeme 
na změny, které před nás staví nejmodernější technologie, mluvil 
15. října generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. Své vy-
stoupení pro studenty i akademiky nazval 6D revoluce. Zamýšlel 
se nad tím, nakolik digitální revoluce změní všechny obory lid-
ské činnosti od finančnictví až po zdravotnictví a jak bude lidstvo 
hledat odpovědi na otázky týkající se individuálního lidského ži-
vota a  společnosti – jako je soukromí, vlastnění, zaměstnávání, 
bezpečnost, regulace. Přednášku připravilo Studentské kariérní 
a poradenské centrum UP.

Kardinál Dominik Duka vyzval  
ke společné zodpovědnosti 

Aktuální přesah myšlenkového odkazu J. L. Fischera a  doba 
jeho působení v Olomouci byly tématem 22. přednášky k poctě 
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. V  zaplněném 
Arcibiskupském paláci ji 11. listopadu přednesl kardinál Dominik 
Duka. 

K výběru tématu přednášky jej inspirovali současníci J. L. Fis-
chera – katolický kněz, filozof a spisovatel Metoděj Habáň a ně-
kdejší rektor kněžského semináře v Litoměřicích Josef Poul. Vy-
brané myšlenky prvního rektora zasadil do rámce společenského 

vývoje uplynulých desetiletí. Dotkl se také otázek pojetí národa, 
národností, vlastenectví či „vlastnictví“ pravdy. 

Dominik Duka je s CMTF UP v kontaktu od jejího obnovení v r. 
1990. Působil na katedře biblických věd až do r. 1999. Spolu s dal-
ším zdejším vyučujícím, Františkem X. Halasem, byl jednou z hlavních 
osobností týmu, který připravil k českému vydání Jeruzalémskou bib-
li – špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. 

Výroční přednáška se uskutečňuje jako projev ocenění význa-
mu osobnosti prof. J. L. Fischera. Její tradice se odvíjí od r. 1994, 
kdy ji při příležitosti 100. výročí narození prvního rektora obnove-
né olomoucké univerzity přednesl prezident Katolické univerzity 
v Eichstättu Mikuláš Lobkowicz. 

Václav Pačes přednášel  
gymnazistům v Pevnosti poznání

Tři stovky studentů dvou olomouckých gymnázií naslouchaly 
prof. Václavu Pačesovi, který 4. listopadu přednášel v rámci Týdne 
vědy a  techniky Akademie věd ČR v Pevnosti poznání. Špičkový 
vědec vyprávěl o oblasti molekulární genetiky a středoškolákům 
ukazoval, jak může být věda krásná. Věnoval se také struktuře 
a evoluci lidského genomu. Díky praktickým příkladům si studenti 
mohli udělat lepší obrázek o někdy těžko představitelných oblas-
tech molekulární genetiky. Václav Pačes se také setkal s děkanem 
PřF UP Ivo Frébortem a prohlédl si nová pracoviště Centra regio-
nu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. 

Jiří Dienstbier a Václav Bělohradský 
diskutovali o uprchlické krizi 

Strach z  migrace, evropské hodnoty, veřejný prostor. Těmto 
tématům se 18. listopadu věnovali hosté debaty s názvem Uprch-
lická krize. Před zaplněnou aulou pedagogické fakulty diskutoval 
ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a filozof Václav Bělohrad-
ský. Více než dvouhodinovou besedu moderoval Martin Škabra-
ha. Zatímco Dienstbier mluvil především o současném politickém 
kontextu souvisejícím s  migrací, filozof Bělohradský veřejnosti 
nabídl širší filozofický náhled. 

Podle statistiky Ministerstva vnitra ČR požádalo v r. 2014 o azyl 
1 156 osob. Udělen byl 82 lidem. Téměř 300 osob dostalo tzv. 
doplňkovou ochranu, tedy možnost setrvat v ČR po dobu 1 roku 
až 3 let. V obou kategoriích dominovali lidé z Ukrajiny, následovali 
Syřané. 

Kardinál Dominik Duka přednesl přednášku 
k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. 
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Věda a výzkum
na Univerzitě Palackého

Biofyzici hledali, jak odstranit vedlejší 
účinky léku proti rakovině

Náhoda stála za objevem, který by mohl pomoci k odstraně-
ní nepříznivých vedlejších účinků cisplatiny, jednoho z nejběžněji 
používaných léků proti rakovině. Vědci z přírodovědecké fakulty 
zjistili, že tento lék blokuje funkci jednoho z nejdůležitějších en-
zymů, sodno-draselné pumpy. Navíc popsali i mechanismus je-
jich vzájemného působení. Zjištění olomouckých vědců je prvním 
krokem k  odstranění vedlejších účinků cisplatiny při zachování 
jejích terapeutických účinků. Problematice se odborníci věnují 
zhruba pět let. 

Zooložka pronikla do „řeči“ nosorožců
Porozumět hlasové i  čichové komunikaci nosorožců tupo-

nosých a  Cottonových a  poznatky využít pro záchranu těchto 
silně ohrožených druhů – to je hlavní cíl zooložky z  přírodově-
decké fakulty. Při bádání vychází z toho, že pouze tyto dva druhy 
nosorožců používají kontaktní hlasy. Zvířata je užívají k pozdravu 
při setkání jedinců z  různých skupin nebo se jimi navzájem vo-
lají, když se ztratí. Tyto kontaktní hlasy s kolegou analyzovali. Její 
poznatky o hlasové a čichové komunikaci mohou hrát důležitou 
roli při chovu nosorožců v zoologických zahradách. Výsledky své 
práce publikovala v časopise Animal Cognition. 

Objev ornitologů zpochybnil techniku 
nejstaršího pokusu v biologii

Již více než 200 let ornitologové hledají pomocí experimentů 
odpověď na otázku, proč ptáci některá vejce podstrčená ptačími 
parazity do svých hnízd přijmou a jiná ne. Olomoučtí ornitologo-
vé a jejich kolega z newyorské The City University, kteří zkoumali 
zhruba 350 hnízd v Olomouci a na Novém Zélandu, přišli s pře-
kvapivým zjištěním – rozhodnutí hostitelské samičky závisí i  na 
tom, zda výzkumníka u svého hnízda „nachytá“ při činu. Pokud 
ptáci vidí vědce, jak podstrkuje vejce do jejich hnízda, mnohem 
častěji se nechtěného „dárku“ zbaví. Studie na toto téma byla pu-
blikována v Scientific Reports. 

Vědci vyvinuli ekologická hnojiva 
s rostlinnými hormony

Výzkumníci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a ze-
mědělský výzkum vyvinuli ve spolupráci se společností Fosfa uni-
kátní hnojiva pro polní plodiny i plodovou zeleninu. Jejich součástí 
jsou deriváty rostlinných hormonů, které se zatím v hnojivech vý-
razněji nevyužívají. Zatímco většina listových hnojiv je univerzální, 
vědci připravili specifická hnojiva pro konkrétní plodiny. Ačkoliv je 
derivát vyrobený synteticky, je obdobou přírodní látky, nezatěžuje 

Věda a výzkum  
na Univerzitě Palackého 
Univerzita Palackého se kvalitou své vědecko-výzkumné a  tvůrčí činnosti stabilně řadí mezi přední 
vysoké školy v ČR. Tato skutečnost se odráží získanými účelovými prostředky včetně podpory na spe-
cifický výzkum i prostředky na rozvoj instituce. V roce 2015 se dařilo financování nově vybudovaných 
výzkumných a výukových center, tato centra stabilizovala své výzkumné týmy a zapojovala se do mezi-
národních projektů. Významným úspěchem univerzity v r. 2015 je získání grantu Evropské výzkumné 
rady ERC v kategorii „consolidator“ prof. Michalem Otyepkou z PřF UP.
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tak přírodní prostředí. Originálnost řešení potvrdil i Úřad průmy-
slového vlastnictví, který šest přípravků zapsal jako užitné vzory.

Odborníci spolu se včelaři mapovali 
úhyny včelstev a jejich příčiny

Informace o úhynu včelstev či rizikových faktorech, které mo-
hou zmařit úspěšné přezimování včel, přinesl projekt COLOSS: 
Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Tuzemskou část me-
zinárodního průzkumu zajistila přírodovědecká fakulta ve spo-
lupráci s  Pracovní společností nástavkových včelařů CZ. Cílem 
projektu bylo zjistit, jak je možné účinněji ochránit včely před 
záhubou a sledovat rizikové faktory, které mohou mít na úhyn 
včelstev vliv. Mezinárodní projekt začal v  roce 2007. ČR se do 
něj zapojila poprvé v roce 2014. V tuzemsku je zhruba 47 tisíc 
včelařů. 

Vědci odhalili, že cytokininy hrají roli 
i při odolnosti vůči tuberkulóze

Vědci z  Centra regionu Haná pro biotechnologický a  země-
dělský výzkum spolu se zahraničními kolegy zkoumali cytokininy. 
Zjistili, že jeden z genů jejich metabolismu rozhoduje o infekčnos-
ti tuberkulózy. Na počátku práce stáli američtí biochemici a léka-
ři, kteří bakterie studují již několik let. Práci publikoval prestižní 
odborný časopis Molecular Cell. Článek poprvé ukazuje, že cy-
tokininy nejsou signální látky pouze u rostlin, ale jsou významné 
i v živočišné a bakteriální říši a mají mnohem více funkcí, než se 
předpokládalo. Tyto informace mohou být významné pro medi-
cínu i další obory.

Kniha o historických rybnících  
popisuje změny v krajině

Historii výstavby a zániku rybníků, ale i otisky těchto vodních 
ploch do tváře krajiny mapuje kniha Historické rybníky České re-
publiky – srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. 
Odborníci z přírodovědecké fakulty a partnerských pracovišť při-
pravili podklad pro případnou obnovu zaniklých rybníků nebo re-
vitalizační či protipovodňová opatření v krajině. Mapovali plochy 
historických rybníků, které zaznamenalo II. vojenské mapování 
z  let 1836 až 1852. Výsledky pak srovnávali se současným sta-

vem. Autoři vytvořili rovněž mapu současného stavu historických 
rybníků, která je dostupná na internetu.

Optici našli způsob, jak urychlit  
kvantové zpracování dat

Olomoučtí vědci umějí až 10x zvýšit účinnost zařízení pro 
kvantové zpracování informace, při němž data přenášejí fotony. 
Umožňuje jim to speciální kvantové hradlo, které vyvinuli před 
čtyřmi lety, nyní ale našli jeho další klíčové využití. Objev uveřejnil 
prestižní americký časopis Physical Review Letters. Vědci v článku 
ukázali, že se jejich hradlem dají zjednodušit a zefektivnit obvody 
pro kvantové počítače. Největší roli bude podle nich hrát v kvan-
tových komunikačních sítích. 

Ptáci vidí svět barevněji než lidé,  
ale u vajec jsou na barvy skoupí

Olomoučtí ornitologové vyvrátili další z  tradovaných biolo-
gických mýtů. Ptačí vejce, jež byla dosud považována za jeden 
z nejpestřejších biomateriálů, jsou ve skutečnosti barevně velmi 
chudá. Alespoň z pohledu ptáků, kteří mají oproti lidem mno-
hem vyvinutější zrakové schopnosti. Ze studie vědců z přírodo-
vědecké fakulty vyplývá, že pro zbarvení vajec využívají opeřenci 
jen 0,1 procenta barev, které jsou schopni vnímat. Hlavní autor 
studie změřil spektrofotometrem zbarvení vajec u 636 ptačích 
druhů. Do studie byly zahrnuty vejce všech hlavních evolučních 
linií ptáků. Práci publikoval prestižní odborný časopis Biological 
Letters. 

Olomoučtí vědci vyvinuli nové látky 
s protinádorovým účinkem

Vědci z přírodovědecké fakulty a Regionálního centra pokro-
čilých technologií a materiálů zaznamenali významný úspěch ve 
vývoji protinádorově účinných látek. Zkoumali inovativní přístupy 
k vylepšení účinků cisplatiny – jednoho z nejpoužívanějších léčiv 
na bázi platiny. Jejich cílem bylo připravit látky s protinádorovým 
účinkem vykazující nižší nežádoucí vedlejší účinky. Mnohaletý vý-
zkum završilo udělení evropského patentu, jenž je prvním kro-
kem k možnému využití těchto látek jako léčiv nádorových one-
mocnění. 
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Americký patent potvrdil význam látek, 
jež můžou pomoci v boji s rakovinou

Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zeměděl-
ský výzkum objevili další skupinu látek odvozených od rostlinných 
hormonů cytokininů, které mají výrazný protinádorový účinek. 
Cytokininy jsou rostlinné hormony, které regulují buněčný cyklus 
v rostlinách. Využívají se v zemědělství a rostlinných biotechnolo-
giích, mají ale i řadu aplikací v medicíně. Vědci umějí novou skupi-
nu látek také uměle vyrobit. Udělený americký patent je důležitý 
pro jednání s potenciálními investory, kteří by chtěli s látkami dále 
pracovat a například je dostat do fáze klinického testování. 

Kartička chemiků upozorní  
na kontaminaci pitné vody

Levný a rychlý test, který odhalí kontaminace v pitné vodě, vyvi-
nuli chemici v Regionálním centru pokročilých technologií a mate-
riálů. Tester v podobě kartičky dokáže zjistit chemické i mikrobiolo-
gické znečištění. Olomoučtí vědci ho začali vyvíjet před dvěma lety. 
Chemici ve spolupráci s informatiky intenzivně pracují na posled-
ním kroku, jímž je hodnocení výsledku testu pomocí chytrých tele-
fonů. Také oslovují firmy, které by mohly mít o výrobu testu zájem. 

Vědci radili zemědělcům,  
aby zvýšili druhovou pestrost luk

Podpořit co největší rozmanitost rostlinných druhů na země-
dělských loukách a střídavě tyto plochy obhospodařovat sečením 
a pastvou. To je podle ekologů z přírodovědecké fakulty recept, 
jak zajistit vysokou produktivitu zemědělských lokalit v  souladu 
s  přírodou. Odborníci sledovali lokality v  Bílých Karpatech, kde 
po sedmi letech zkoumali vzorky půdy a rostlinné hmoty. Výsled-
ky výzkumu zveřejnil vědecký časopis Journal of Applied Ecology. 
Následně zaujaly evropskou exekutivu a text se objevil ve věstní-
ku Evropské komise. 

Unikátní modely lidských buněk  
odhalí škodlivé látky

Toxikologové z přírodovědecké fakulty vyvinuli unikátní mo-
dely lidských buněk, které dokážou odhalit nebezpečné látky 

v životním prostředí či potravinách. Vědci je mohou využít i při 
preklinickém testování vedlejších účinků případných nových 
léčiv. Objev již našel uplatnění v  praxi, univerzita podepsala 
licenční smlouvu s  kanadskou biotechnologickou společností 
Applied Biological Materials o  komerčním využití buněčných 
linií. 

Vědci zjistili, že zpěv ptáků  
a lidský hlas vznikají stejně

Ptáci a  lidé tvoří zvuky stejným způsobem. K  tomuto zjištění 
dospěl mezinárodní tým vědců, v němž nechyběli ani odborníci 
na zkoumání lidského hlasu z  přírodovědecké fakulty. Výzkum-
níci vyvinuli unikátní experimentální sestavu, díky níž pronikli do 
hlubin hlasového orgánu ptáků a  mohli detailně sledovat jeho 
fungování. Ukázalo se, že hlas ptáků, který na první poslech může 
připomínat pískání, se tvoří díky kmitání ptačích „hlasivek“ stejně 
jako u lidí. Výsledky výzkumu zveřejnil prestižní vědecký časopis 
Nature Communications. 

Díky olomouckým vědcům  
zná svět novou rostlinu z Bornea

Světová flóra je bohatší o  nový druh. Je jím drobná Thismia 
brunneomitra, která tvarem svého květu připomíná biskupskou 
vysokou čepici. Nezelenou a velmi nenápadnou rostlinu objevi-
li odborníci z  přírodovědecké fakulty při expedici do deštného 
pralesa na Borneu. Informace o novém přírůstku otiskl vědecký 
časopis Phytotaxa. Thismia brunneomitra je již druhou příslušnicí 
tohoto rostlinného rodu, kterou olomoučtí badatelé na ostrově 
objevili. Před několika lety narazili na rostlinu, kterou nazvali This-
mia hexagona. 

Olomoučtí vědci obdrželi ocenění  
ministra zdravotnictví za rok 2015

Tři ze sedmi ocenění ministra zdravotnictví putovaly v  roce 
2015 na Univerzitu Palackého. První cenu převzal tým Jiřího Bárt-
ka z Ústavu molekulární a  translační medicíny. Hlavní cenou za 
zdravotnický výzkum a  vývoj pro rok 2015 zhodnotila Vědecká 
rada Interní grantové agentury excelentní výsledky dlouhodobé-
ho výzkumu mozkových nádorů.

Čestná uznání obdržela skupina vědeckého pracovníka Ústavu 
ošetřovatelství fakulty zdravotnických věd Davida Školoudíka za 
nové poznatky o využití ultrazvuku při léčbě cévního onemocnění 
mozku a tým vedený přednostou Ortopedické kliniky Lékařské fa-
kulty UP Jiřím Gallem, jehož výzkum byl zaměřen na molekulární 

výzkum mechanismů periprotetické osteolýzy – nejčastější příči-
ny komplikací při náhradách kyčelního kloubu. 

Slavnostní akt se uskutečnil 17. prosince v Martinickém paláci 
v Praze při příležitosti výročí narození J. E. Purkyně. 

Publikační výstupy UP v r. 2015 dle WOS a SCOPUS z hlediska typu záznamu a oborů:

WOS SCOPUS

obor počet obor počet

PHYSICS 217 MEDICINE 376

CHEMISTRY 182 BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 290

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 98 PHYSICS AND ASTRONOMY 219

PLANT SCIENCES 73 CHEMISTRY 209

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 68 AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 202

PHARMACOLOGY PHARMACY 67 MATHEMATICS 103

ONCOLOGY 59 ENGINEERING 94

ENGINEERING 59 COMPUTER SCIENCE 87

OPTICS 48 MATERIALS SCIENCE 79

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 47 PHARMACOLOGY TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICS 78

RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE 46 SOCIAL SCIENCES 72

COMPUTER SCIENCE 44 ENVIRONMENTAL SCIENCE 65

MATHEMATICS 40 EARTH AND PLANETARY SCIENCES 56

NEUROSCIENCES NEUROLOGY 39 HEALTH PROFESSIONS 55

ASTRONOMY ASTROPHYSICS 38 CHEMICAL ENGINEERING 42

MATERIAL SCIENCE 37 NEUROSCIENCE 29

ZOOLOGY 34 ARTS AND HUMANITIES 24

HEMATOLOGY 34 NURSING 21

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 27 IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY 20

PSYCHIATRY 24 DECISION SCIENCES 13

ENDOCRINOLOGY METABOLISM 22 MULTIDISCIPLINARY 13

CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY 22 PSYCHOLOGY 12

CELL BIOLOGY 21 ENERGY 11

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 21 DENTISTRY 8

AGRICULTURE 20 BUSINESS, MANAGEMENT 4

VĚDA A VÝZKUM 
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

VĚDA A VÝZKUM 
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5



50 51

Nejprestižnější publikace (dle IF) s podílem pracovníků UP v roce 2015 

[1] Burton, B. K.; Balwani, M.; Feillet, F.; et al. (Smolka, Vratislav): A Phase 3 Trial of Sebelipase Alfa in Lyso-
somal Acid Lipase Deficiency
New England Journal of Medicine, 2015, sv. 373, č. 11, str. 1010–1020  (IF=55.873)

[2] Georgakilas, Vasilios; Perman, Jason A.; Tuček, Jiří; et al. (Zbořil, Radek): Broad Family of Carbon Na-
noallotropes: Classification, Chemistry, and Applications of Fullerenes, Carbon Dots, Nanotubes, Graphene, 
Nanodiamonds, and Combined Superstructures
Chemical Reviews, 2015, sv. 115, č. 11, str. 4744–4822  (IF= 46.568)

[3] Grainger, John D.; Locatelli, Franco; Chotsampancharoen, Thirachit; et al. (Pospíšilová, Dagmar): Eltrom-
bopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-
-controlled trial
Lancet, 2015, sv. 386, č. 10004, str. 1649–1658  (IF= 45.217)

[4] Xu, Guotai; Chapman, J. Ross; Brandsma, Inger; et al. (Mistrík, Martin; Bártek, Jiří): REV7 counteracts 
DNA double-strand break resection and affects PARP inhibition
Nature, 2015, sv. 521, č. 7553, str. 541–U308   ( IF= 41.456)

[5] Gawande, Manoj B.; Goswami, Anandarup; Asefa, Tewodros; et al. (Zbořil, Radek): Core-shell na-
noparticles: synthesis and applications in catalysis and electrocatalysis
Chemical Society Reviews, 2015, sv. 44, č. 21, str. 7540–7590  (IF= 33.383)

[6] Sharma, Virender K.; Filip, Jan; Zbořil, Radek; et al. (Varma, Rajender S.): Natural inorganic nanopar-
ticles - formation, fate, and toxicity in the environment
Chemical Society Reviews, 2015, sv. 44, č. 23, str. 8410-8423   (IF= 33.383)

[7] Dietlein, Felix; Kalb, Bastian; Jokic, Mladen; et al. (Bártková, Jiřina; Bártek, Jiří):
A Synergistic Interaction between Chk1-and MK2 Inhibitors in KRAS-Mutant Cancer
Cell, 2015, sv. 162, č. 1, str. 146–159    (IF= 32.242)

[8] Childs, Erica J.; Mocci, Evelina; Campa, Daniele; et al. (Janout, Vladimír): Common variation at 2p13.3, 
3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer
Nature Genetics, 2015, sv. 47, č. 8, str. 911–916 (IF= 29.352)

[9] Melichar, Bohuslav; Adenis, Antoine; Lockhart, A. Craig; et al.: Safety and activity of alisertib, an in-
vestigational aurora kinase A inhibitor, in patients with breast cancer, small-cell lung cancer, non-small-cell 
lung cancer, head and neck squamous-cell carcinoma, and gastro-oesophageal adenocarcinoma: a five-arm 
phase 2 study
Lancet Oncology, 2015, sv. 16, č. 4, str. 395–405  (IF= 24.690)

[10] Sharma, Virender K.; Zbořil, Radek; Varma, Rajender S.: Ferrates: Greener Oxidants with Multimodal 
Action in Water Treatment Technologies
Accounts of Chemical Research, 2015, sv. 48, č. 2, str. 182–191  (IF= 22.323)

Publikační výstupy UP v r. 2015 dle WOS 
a SCOPUS z hlediska typu záznamu a oborů:

Dvacet nejčastěji využívaných  
vědeckých periodik ve WOS

2014 2015 2014 2015

WOS 1092 1255 SCOPUS 1087 1276

ARTICLE 841 996 ARTICLE 865 1048

MEETING ABSTRACT 107 127 CONFERENCE PAPER 75 62

REVIEW 56 61 REVIEW 54 57

PROCEEDINGS PAPER 47 36 ARTICLE IN PRESS 65 71

EDITORIAL MATERIAL 14 13 LETTER 10 7

LETTER 9 9 BOOK CHAPTER 3 12

BOOK CHAPTER 13 19 EDITORIAL 6 9

CORRECTION 5 7 BOOK 1 2

Biomedical Papers 36

Physical Review A  31

Journal of High Energy Physics 31

European Physical Journal C 31

Plos One 25

Physical Review D 22

Physical Review Letters 18

European Psychiatry 18

Zootaxa 13

Physics Letters Section B 13

Haematologica 13

Neuroendocrinology Letters 12

Physical Chemistry Chemical Physics 10

Central European Journal of Public Health 10

Blood 10

Scientific Reports 9

RSC Advances 9

Fuzzy Sets and Systems 9

Dalton Transactions 9

Annals of Oncology 9
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Publikační činnost domácí a zahraniční

Celková částka za financované projekty v r. 2015, kde je UP  
spoluřešitelem nebo řešitelem / finance jen pro UP 2015 (v tis. Kč)

Účelová podpora pro UP 2015 celkem 336 116 tis. Kč

Vývoj podpory výzkumné činnosti pro UP (v tis. Kč)

Poskytovatel Celkem za projekty Z toho pro UP

Ministerstvo kultury 1x 6 010 831

Ministerstvo průmyslu a  obchodu 1x 6 300 2 500

Grantová agentura ČR 112x 261 624 132 604

MŠMT 31x 276 965 106 170

Ministerstvo zdravotnictví  45x 76 600 40 348

Ministerstvo zemědělství 7x 19 340 3 237

Technologická agentura ČR 24x 184 159 49 752

Ministerstvo vnitra 2x 1 598 674

Celkem 223x 555 631 336 116
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Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2015 

Účelové prostředky získané pro rok 2015 uvádějí prostředky na projekty za rok 2015 pro UP. Částka na řešení 223 projektů, z nichž 56 
řeší UP jako spoluřešitelé, činila 336 116 tis. Kč. Největší počet projektů má UP u Grantové agentury ČR. Proti roku 2014 znamenala 
účelová podpora nárůst o více než 40 mil. Kč.
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Patenty a užitné vzory
Univerzita Palackého získala v roce 2015 tyto patenty, užitné vzory, průmyslové vzory 
a ochranné známky:
•   Evropské patenty: 1 (EP2636410B1),
•   národní patenty ČR: 12 (305600, 305585, 305626, 305625, 305538, 305607, 305374, 305624, 305371, 305466, 305170, 305411),
•   zapsané užitné vzory ČR: 19 (28806, 28867, 28377, 28397, 28964, 28596, 28350, 28818, 28195, 27984, 27983, 27982, 27981, 

27980, 27979, 27863, 27799, 28304, 27816),
•   průmyslové vzory: 2 (36491, 36622),
•   ochranné známky: 7 (344140, 348433, 346397, 346348, 348582, 347868, 347869).
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Počet projektů a struktura poskytovatelů 2015
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Světové žebříčky
vědecké i pedagogické aktivity

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně bo-
duje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých 
škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol, vy-
cházejí z bibliografické databáze článků a citací (většinou 

podle databáze Scopus nebo Web of Science). Některé z nich po-
suzují například i studium, internacionalizaci a další kritéria. Důle-
žitou součástí ve většině případů bývá tzv. reputace.

Do jednoho z nejuznávanějších žebříčků, THE World Univer-
sity Ranking, pronikla univerzita v r. 2015 poprvé. Zařadila se tak 
mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí světa. 
Příslušnost k nejlepším světovým univerzitám potvrzuje i hodno-
cení amerického listu U. S. News, který sestavuje velmi ceněný 
žebříček U. S. News Best Global Universities Rankings. V žebříčku 
nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World 
University Rankings se UP v r. 2015 umístila na 724. místě. Díky 
vysokému počtu excelentních vědeckých publikací uspěla UP 
také v  mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2015, 

které sleduje 750 světových univerzit. V kategorii nejcitovanějších 
publikací předstihla Masarykovu univerzitu i Univerzitu Karlovu.

 

Univerzita Palackého  
zabodovala v prestižním žebříčku 

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa, který sestavuje The 
Center for World University Rankings, se v roce 2015 Univerzita 
Palackého umístila na 724. místě. Oproti roku 2014 si polepšila 
o 80 příček. Ve srovnání s dalšími čtyřmi českými vysokými škola-
mi, které se v žebříčku objevují, je její posun jednoznačně největ-
ší. Tento žebříček zahrnuje tisícovku vysokých škol světa, tedy 3 % 
všech vysokých škol na světě. 

Při hodnocení vychází The Center for World University Ran-
kings z osmi kritérií. Kromě těch, která se vztahují k vědeckému 
a výzkumnému výkonu univerzity, se soustředí i na kvalitu a uplat-

Světové žebříčky
„Univerzita Palackého a její vědecké i pedagogické aktivity získávají stále větší pozornost především 
v globálním kontextu. Patří dnes mezi nejlépe hodnocené české univerzity. Pro nás je však podstat-
né, že rok od roku obsazuje lepší pozice než mnohé prestižní instituce Evropy a světa i ve světových 
žebříčcích. Řada kritérií navíc přímo souvisí s velikostí univerzity a olomoucká univerzita, v globálním 
měřítku spíše menší univerzita, uspěla nadstandardně,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

ŽEBŘÍČKY VĚDECKÉ I  PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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Žebříček Pozice 2014 Pozice 2015

THE World University Rankings x 501–600

U.S. News Best Global Universities Rankings 488 473

CWUR - The Center for World University Rankings 804 724

QS Emerging Countries and Central Asia Ranking 71–80 64

THE BRICS and Emerging Economies  x 92

CWTS Leiden Ranking umístění dle kategorií  

U-Multirank dle vybraných indikátorů  

nění absolventů. Největší posun, o 98 míst dopředu, zaznamena-
la univerzita u indikátoru Citations, vztahujícího se k počtu nejvíce 
citovaných publikací. Podle počtu patentů se Univerzita Palacké-
ho umístila na 475. místě, což představuje nejlepší hodnocení ze 
všech českých univerzit, které se v žebříčku objevily. Pozitivní je 
i posun univerzity v kritériu sledujícím h-index. 

Nejvyšší hodnocení získala Harvardova univerzita. Evropskými 
lídry jsou univerzity v Cambridge a v Oxfordu, které obsadily čtvrté 
a páté místo. V top ten jsou kromě nich jen americké školy, hned 
za Harvardem je to Stanford University a Massachusetts Institute 
of Technology. V  žebříčku figuruje pouze pět českých vysokých 
škol, mezi nimiž se nejlépe umístila Univerzita Karlova v Praze. 

Univerzita Palackého se dostala do 
elitního světového klubu vysokých škol

Univerzita Palackého se v roce 2015 poprvé v historii zařadila 
mezi univerzity klasifikované v prestižním mezinárodním žebříčku 
Times Higher Education World University Rankings 2015–2016 
(THE). Dostala se tak mezi 800 nejrespektovanějších vysokých 
škol ze 70 zemí světa. Žebříček, který vydává od roku 2010 britský 
list The Times Higher Education, patří mezi dva nejuznávanější 
globální žebříčky univerzit a  vysokoškolských vzdělávacích insti-
tucí. 

Žebříček se soustředí na hodnocení univerzity v několika ob-
lastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a  výzkum, citovanost, 
mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Nej-
větší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon uni-

verzity, včetně citovanosti, a výuka (celkem 90 %). Součástí hod-
nocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v rámci níž se 
akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu 
a kvalitě výuky. 

Spolu s  Univerzitou Palackého se mezi elitní osmistovku vy-
sokých škol celého světa dostalo i dalších osm českých univerzit. 
Nejlépe hodnocená (na 301.–350. pozici) je Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava. Univerzita Palackého je na pozici 
mezi 501. až 600. místem.

Žebříček z USA potvrdil kvalitu  
Univerzity Palackého 

Univerzita Palackého zabodovala v hodnocení amerického lis-
tu U. S. News, který sestavuje ceněný žebříček U. S. News Best 
Global Universities Rankings. V nově publikovaném pořadí zaujala 
473. místo, což je oproti roku 2014 posun o patnáct míst dopře-
du. V porovnání s ostatními českými univerzitami se tak ukazuje 
dynamický rozvoj univerzity. Zatímco Univerzita Karlova i ČVUT, 
které v roce 2014 v žebříčku spolu s UP figurovaly, zaznamenaly 
v roce 2015 horší pozice. Masarykova univerzita, která se do žeb-
říčku dostala v roce 2015 poprvé, se umístila na 622. pozici. 

Žebříček pracuje s  daty databáze Thomson Reuters, vychá-
zí však také z  údajů zaslaných přímo univerzitami. Hodnotí se 
podle dvanácti indikátorů sledujících výkon univerzity zejména 
ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je také re-
putation survey, tedy vyjádření a hodnocení akademiků z celého 
světa. 

ŽEBŘÍČKY VĚDECKÉ I  PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého

Struktura VTP UP
VTP UP tvoří dvě oddělení: 
Oddělení podpory podnikání 

Pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy. Buduje 
komunitu podnikavých lidí, které sdružuje do UP Business Clu-
bu. Poskytuje pronájem prostor pro začínající a inovativní firmy. 
Pořádá vzdělávací a  networkingové akce zaměřené na osobní 
a podnikatelský rozvoj. Nejzajímavějším projektům nabízí proná-
jem prostor a poradenské služby konzultantů a mentorů za zvý-
hodněné ceny nebo zdarma (Podnikatelský inkubátor).

Oddělení transferu technologií 
Spravuje duševní vlastnictví UP. Zabývá se rozvojem komerč-

ně zajímavých projektů využívajících výsledků vědy a  výzkumu 
univerzity. Zajišťuje komerční spolupráci s  firmami v  oblastech 
smluvního výzkumu, výzkumu na zakázku a  licenčních smluv. 
Podporuje zakládání firem zaměstnanců univerzity. Zajišťuje pro-
jektovou podporu pro akademiky i firmy. 

Pracoviště UPrint 3D
Na konci roku spustilo svůj provoz pracoviště UPrint 3D. 

Jedná se o  největší 3D tiskové centrum na Moravě nabízející 
3D tisk z plastu, polymerů, kovových prášků a papíru, včetně 
skenování v 3D.  Na otevření se připravuje i pracoviště nume-
rického modelování, které zajišťuje numerické simulace v pro-
gramu ANSYS Multiphysics na stroji SGI UV2000 a  pronájem 
jeho výpočetního času.

Činnost VTP UP v roce 2015
Vědeckotechnický park UP tvoří nejlepší místo pro podnikání 
v Olomouci. K pronájmu nabízel 4 083 m2 prostor pro podnikání 
ve třech budovách.

Typy pronájmů:
•  Virtuální kancelář – umístění sídla společnosti;
•  coworking 24/7 a coworking mini;
•  kanceláře;
•  výrobní prostory pro drobnou výrobu;
•  laboratoře;
•   školicí místnost s občerstvením All inclusive  

(pitný režim zdarma).

Blok A 
Využívají jej zejména výrobní firmy. 
Blok A: 7 firem, 53 zaměstnanců, celkem pronajato 93 % plochy.
•   8 víceúčelových místností vhodných jako výrobní prostor či la-

boratoř s výměrou cca 120 m2

•   3 výrobní nebo laboratorní prostory s výměrou 237 až 282 m2

Blok B – Podnikatelský inkubátor 
Na chodbách bloku B se pohybují začínající podnikatelé, čemuž 
je přizpůsobeno vybavení i vzhled prostor. Nájemci oceňují mož-
nost coworkingu a sdíleného zázemí (recepce, tiskárny, jednací 
místnosti, občerstvení, relaxační zóny). 
Blok B: 39 firem, 57 zaměstnanců, celkem pronajato 81 % plochy.
•   19 kanceláří o velikosti 36 m2

•   2 poloprovozy o velikosti 178 m2

•   virtuální kancelář / coworking / relaxační zóna
•   školicí místnost

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) je místem pro růst podnikání, je mostem mezi 
vědeckým a podnikatelským světem už od roku 2000. Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních pro-
stor, poradenské služby a podporuje komerční využití know-how UP. Od konce r. 2015 provozuje 
specializovaná pracoviště 3D tisku a numerických výpočtů. 

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5
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Blok C – Podnikatelský inkubátor II 
Nejnovější budova nabízí rostoucím a inovativním firmám nejen 
kanceláře třídy A, ale i laboratoře a výrobní prostory. 
Blok C: 6 firem, 47 zaměstnanců, celkem pronajato 75 % plochy.
•   26 kanceláří o velikosti 18–25 m2

•   22 laboratoří o velikosti 25 m2

•   hala drobné výroby s plochou 162 m2

K 31. prosinci mělo 52 nájemců pronajato celkem 3207 m2 

plochy, což je 83 % z  celkové plochy k  pronájmu. Ve fir-
mách nájemců bylo zaměstnáno 158 lidí.

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr 
Soutěž Podnikavá hlava pomáhá najít a odměnit nejlepší podnikatelské nápady. Každoročně se jí účastní desítky soutěžících, kterým se 
konzultanti VTP UP věnují již při přípravě jejich soutěžních příspěvků – pomáhají jim s tvorbou podnikatelských záměrů. 

UP Business Club
Inspirativní komunita podnikavců z řad studentů i podnikatelů, 
která propojuje akademickou a firemní sféru. 

Členství v UP Business Clubu přináší:

•   Účast na speciálních networkingových akcích pro členy klubu;
•   přístup k materiálům a videozáznamům z pořádaných akcí;
•   bezplatnou právní poradnu (Klinika práva);
•   čtvrtletně 2 hodiny konzultací zdarma.

Pod hlavičkou UP Business Clubu VTP UP pořádá pravidelné 
semináře a workshopy pro začínající i stávající podnikatele. V prů-
běhu roku 2015 VTP UP uspořádal 15 akcí pro 509 účastníků 
z řad studentů i podnikatelů.

Program UP Business Catapult  
(Podnikatelský inkubátor)
Výhodná kombinace pronájmu prostor a  poradenských 
služeb pro začínající firmy zahrnuje:

•   Slevu na prostory pro podnikání (využití virtuální kanceláře a co-
workingu na 6 měsíců zdarma pro studenty a zaměstnance UP);

•   využití zasedací místnosti zdarma a slevu na pronájem školicí 
místnosti;

•   5 hodin poradenských služeb od konzultanta VTP UP měsíčně 
zdarma;

•   2x ročně hodnocení efektivnosti firmy;
•   až 30 tisíc Kč na nákup poradenských služeb od externích poradců;
•   možnost schůzek se zkušenými mentory;
•   přednostní registrace na akce, přístup k materiálům;
•   bezplatné členství v UP Business Clubu.

UP Business Camp 2015
Konference o cestě k úspěšnému podnikání je každoročním 

vyvrcholením činnosti VTP UP v oblasti osobního rozvoje a pod-
pory podnikání. V  r. 2015 se organizátoři zaměřili na start-up 
scénu, konference se proto stala přehlídkou úspěšných mladých 
podnikatelů z celé ČR. Vystoupil na ní globální community mana-
žer Google Daniel Franc, architekt a jeden z Čechů roku Ondřej 
Chybík, inovační lídr společnosti 3M Jan Mašek, autor bestselleru 

Konec prokrastinace Petr Ludwig nebo poutník Ladislav Zibura. 
Akce se zúčastnilo 180 diváků a zástupci partnerských firem. 

Business development  
– oddělení transferu technologií

Pro zajištění lepší spolupráce firem a UP byly v r. 2015 aktua- 
lizovány seznamy přístrojů a služeb jednotlivých pracovišť a vě-
deckých center. Možnosti spolupráce jsou uvedeny i  na webu  
www.spoluprace.org agentury CzechInvest. 

Pro jednotlivé komerční výstupy byly vytvořeny propagační 
materiály, videa, weby a produktové listy. Mezi nejúspěšnější pa-
tří web www.mossbauer-spectrometers.com – zajišťuje prodej 
Mössbauer spektrometrů z  produkce UP a  vědeckého centra 
RCPTM. Přes tento web byly v roce 2015 provedeny tři objednávky. 

VTP UP zajistil propagaci zátěžových testů FTK UP při Olo-
mouckém ½maratonu a 4 komerční zakázky na tato měření. 

Proof-of-concept 
V  r. 2015 bylo na 10 projektů Proof-of-concept vyčleněno 

2,6 mil. Kč z  20 mil. Kč určených na projekt GAMA od agentu-
ry TA ČR (č. p.: TG01010080, název: Efektivní transfer znalostí 
Univerzity Palackého v  Olomouci do praxe). V  rámci 4 výzev se 
na projekty Proof-of-Concept na UP přihlásilo 33 dílčích pro-
jektů. Dílčí projekty mají své weby, které slouží jako prezentační 
a  prodejní nástroje, viz např. www.magneticunitrap.com nebo  
www.quitaonline.com.

V r. 2015 bylo ukončeno 6 projektů: SuperQuita řešitele dr. Dana 
Faltýnka; Unitrap řešitele RNDr. Karla Koberny, CSc.; program řešitelky 
Mgr. Gabriely Pokorné; Cytokinin řešitelky dr. Lucie Plíhalové; KeyLock 
řešitele dr. Václava Rance a Antifog řešitele doc. Roberta Prucka. 

Ze dvou nových výzev v r. 2015 byly zahájeny 4 dílčí projekty: 
TouchMaps řešitele dr. Jana Bruse; TeamUP řešitelky doc. Jarosla-
vy Kubátové; Kontrola vody řešitele doc. Jana Petra a Austinometr 
řešitele dr. Jiřího Pechouška.

Komercializace výstupů vědy  
a výzkumu UP

VTP UP prezentoval možnosti spolupráce a  výstupy UP na 
veřejných akcích, např. na Rychloseznamce pro firmy pořádané 
sdružením OK4Inovace, na akcích Hospodářské komory (Broke-

Počet firem – nájemci kanceláří a laboratoří 24

Počet firem – virtuální sídlo (umístění sídla)  27

Počet firem – coworking (sdílená kancelář) 1

Počet firem – coworking mini 3

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Počet zaregistrovaných soutěžících 85 101 97 56 56 36

Počet odevzdaných příspěvků 51 54 67 43 41 22

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5

Nájemci VTP UP

60

50

40

30

20

10

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



64 65

rage Event Horizon 2020 – Výzkum, Vývoj a  Inovace), na akcích 
Úřadu průmyslového práva (Vynálezy implementované počíta-
čem), na konferenci Inovace prakticky během kampaně Svazu 
průmyslu ČR nebo na Burze práce a vzdělání v Olomouckém kraji.

VTP UP v r. 2015 organizoval také prezentace v jednotlivých fir-
mách. Mezi oslovené firmy patří: On Semiconductor Czech Repub-
lic, Varroc Lighting Systems, Hella Autotechnik, LINET, MEGA, Mem-
Brain, ŠKODA AUTO, ČEZ, Sigma Group, mcePharma, ABO valve, 
Meopta – optika nebo GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries. 

Důraz kladl na silnější propojení univerzity a  firem umístě-
ných ve VTP UP. Firmy Labicom a Tomáš Pithart z UPBC (3Point) 
navázaly spolupráci s Pedagogickou fakultou UP s projektem na 
distribuci didaktických sad do škol. Další propojení komerčního 
světa s  univerzitou zajistil firmám CSVG, Annabis nebo EOLA. 
Připravil 9 marketingově-komercializačních studií, včetně hledá-
ní potenciálních zájemců o technologie ve vědecké a patentové 
literatuře. 

Konzultace ochrany  
duševního vlastnictví 

V  oblasti duševního vlastnictví poskytl VTP UP konzultace 
při podávání a  zpracování 9 přihlášek (užitných vzorů, patentů 
a  ochranných známek) a  aktivně se podílel na uzavírání smluv 
mezi spolupůvodci a spoluvlastníky duševního vlastnictví. 

Konzultoval odpovědi na výměry 3 přihlášek vynálezů: PV 
2015-183; PV 2015-249; PV 2015-140 a  nové podání přihlášek 
7 vynálezů, 2 ochranných známek, 3 užitných a  1 průmyslové-
ho vzoru: PV 2015-141; PV 2015-140; PCT/CZ2015/050015; PV 
2015-183;  PV 2015-207; PV 2015-219; PV 2015-249; PUV 2015-
30891; PUV 2015-30902; PUV 2015-31755; PPV 2015-40306; 
POZ 519443 a POZ 527728. Provedl 17 konzultací strategií prů-
myslově právní ochrany pro nové výstupy UP v rozsahu 93 hodin. 

Smluvní a kontrahovaný výzkum 
V r. 2015 VTP UP zpracoval 61 poptávek, z nichž vzniklo 56 ob-

chodních případů. Celkem 40 z nich (včetně inovačních voucherů) 
bylo úspěšně ukončeno zakázkou na UP. 

Návrhy interních předpisů a postupů
VTP UP v součinnosti s vědeckými centry UP připravil podklady 

pro úpravu směrnice B3-16/1-SR Realizace práv průmyslového 

vlastnictví harmonizující její původní verzi ((B3-09/1-SR) s platnou 
legislativou ČR. Směrnice vstoupí v platnost na začátku roku 2016. 

Vedení evidence patentového portfolia 
Portfolio více než 400 užitných vzorů, patentů, přihlášek vyná-

lezů, ochranných známek je možné sledovat v systému Microsoft 
Dynamics CRM. 

Vzdělávání, workshopy, networking
VTP UP zajišťuje vzdělávání studentů doktorských studijních 

programů LF UP v oblasti patentových práv a školení v oblasti du-
ševního vlastnictví 20 studentům LF UP v rámci předmětu DSPL/
B009 Transfer výsledků a patentová ochrana výsledků. Spolupra-
cuje s FF UP při vzdělávání v oblasti rozvoje podnikání a ochrany 
podnikání prostředky průmyslových práv.

VTP UP rozšiřuje síť kontaktů pro technologický transfer:
•   Spolupracuje s centry transferu technologií z ČR i ze Slovenska 

(Slovenská akademie věd v Bratislavě).
•   Vytváří síť řešitelů projektu GAMA (TA ČR) za účelem zlepšení 

hodnocení komerčního potenciálu VaV.
•   Udržuje vztahy s potenciálními investory do technologií a  vě-

deckých výstupů UP. Mezi nové kontakty patří New World Tech-
nologies, RBA Technologies aj. Nadále spolupracuje s  Globe-
Tech Innovation a INTV. 

Projektová podpora
VTP UP vypracoval seznam dotačních mechanismů krajů 

a správních celků využitelných pro technologický transfer. Zajistil 
projektovou podporu projektu Pre-seed na ÚMTM. Podal žádost 
o Small grant of Visegrad funds (projekt Technology transfer and 
commercialization – What and How), projekty v rámci H2020 Pro-
jekt Eco Energy Efficiency Management Tool v aktivitě H2020-EE-
2014-CSA A-B-C a v první výzvě projektu Interreg Central Europe 
projekt Improving Transregional Technology Transfer capacity of 
TTOs in Central Europe by transfer of best practice, training and 
creating a common service platform, do kterého se zapojili part-
neři ze Slovenska, Slovinska, Německa, Itálie, Rakouska, Polska 
a Chorvatska.

Asistoval u přípravy 14 projektů typu „Inovační voucher“ – pro-
jekt mezi univerzitou a firmou v hodnotě do 200 000 Kč (z toho 
13 v Olomouckém kraji a 1 v  Jihomoravském kraji). U 5 projektů 

v celkové částce 964 000 Kč zajistil jejich kompletní přípravu. K jed-
nomu projektu v částce 199 999 Kč poskytl účinné poradenství. 

Na Inovačních voucherech spolupracoval se společnostmi: 
ASIO, AgroBioChem, AVENTRO, BioApex, BioPatterns, FAGRON, 
FARMAK, FERMAT Stroje Lipník, GRANETTE & STAROREŽNÁ Di-
stilleries, CHEMAP AGRO, Medihope, OlChemlm, SAJM COMP 
a  TRISOL farm. Mnohé ze spoluprací, které inovační vouchery 
nastartovaly, pokračují dalšími společnými projekty a zakázkami.

VTP UP poskytl projektovou podporu k  výzvě TRIO pro doc. 
Jana Vacka z LF UP a firmě TRYSTOM. Připravil podklady pro pro-
jekt TA ČR OMEGA dr. Matúše Šuchty z katedry psychologie FF 
UP. V rámci výzvy Partnerství znalostního transferu se mu podaři-
lo zajistit pro firmu mcePharma kontakt s prof. Michalem Otyep-
kou z katedry fyzikální chemie PřF UP a RCPTM. 

Specializovaná pracoviště
UPrint 3D – pracoviště 3D tisku a skenování

V r. 2015 byl úspěšně zakončen zkušební provoz nového 3D 
tiskového centra, které se od února 2016 otevřelo všem zájem-

cům. Jedná se o největší pracoviště svého druhu na Moravě. Na-
bízí 3D tisk z  různých materiálů (kov, papír, plast, fotopolymer), 
3D skenování povrchu i textury objektů, precizní skenování ma-
lých a středních objektů s přesností 0,08 mm a skenování včetně 
textury s přesností 0,35 mm.

Pracoviště numerických simulací
VTP UP připravuje pracoviště High-performance computingu 

a numerických simulací pro komerční spuštění. Nabídne tak uni-
kátní výpočetní server SGI UV2000 navržený pro náročné nume-
rické simulace. Na stroji bude možné spouštět vlastní SW, ane-
bo bude k dispozici ANSYS Multiphysics, nejrozšířenější SW pro 
numerické modelování fyzikálních procesů (proudění, pevnostní 
a únavové výpočty atd.). 

VTP UP nabídne pomoc se sestavením výpočetního modelu, 
vytvořením výpočetní sítě (v programech ANSYS Meshing a ICEM), 
spuštěním výpočtů, zpracováním a vyhodnocením dat. Zároveň 
bude možné provádět Multiphysics výpočty, tj. kombinovat různé 
fyzikální modely. K dispozici bude také služba pronájmu výpočet-
ního času na stroji SGI UV 2000. 

Návštěvníci Vědeckotechnického parku UP  
mají k dispozici také relaxační zónu. 
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Koleje a menzy
Univerzity Palackého

Holická menza se změnila,  
strávníci si jídlo vybírali sami

Nové obrazovky s jídelním lístkem v češtině a angličtině, nový 
box s čerstvou zeleninou a možnost vlastní kombinace jídel – to 
jsou novinky, které 2. února spustila menza v areálu přírodově-
decké fakulty v Holici. Objednávky z pěti druhů jídel nejpozději 
den předem zůstaly v  jídelně zachovány. Holická menza denně 
vydá v průměru tři stovky jídel. 

V březnové středy menza  
připravovala mezinárodní kuchyni

Univerzitní menza zavedla novinku – každá středa patřila me-
zinárodní kuchyni. Strávníci tak poprvé 8. března ochutnali ital-
ské speciality. K drůbeží polévce na italský způsob si mohli vybrat 
florentskou vepřovou pečeni, italské plněné cukety, kuře Ca- 
cciatore, boloňské špagety nebo lasagne. V dalších dvou týdnech 
se v menze připravovala jídla podle asijské a mexické kuchyně. 
Univerzitní menza je největší kuchyní v regionu. Denně připravuje 
jídlo pro 4 500 strávníků.

Univerzitní gastronomie se představila 
na Garden Food Festivalu

Mrkvový krém, jelení nebo hovězí guláš v pivním chlebu a stu-
dentské špecle s uzeným masem a zelím – takové je degustační 
menu, které univerzitní menza nabídla návštěvníkům prvního re-
gionálního festivalu dobrého jídla a pití. Tři sta porcí jeleního gu-
láše menza prodala během prvních tří hodin festivalu. Za víkend 
naservírovala 1 400 porcí. 

Svůj gastronomický talent představili také studenti v  soutěži 
o nejlepší studentskou polévku. Podle vlastního receptu je uvařilo 
10 studentů olomoucké univerzity. Specifická chuť pivní polévky 

Barbory Štréglové nadchla všechny porotce, studentka fyziotera-
pie tak obsadila 1. místo. Z  pestrého jídelníčku oslovila porotu 
také polévka z  červené čočky Barbory Adamcové, která získala 
2. místo. Na 3. příčce se umístila polévka Miso Shiru Stanislava 
Jakeše. 

Víkendový Garden Food Festival ve Smetanových sadech ote-
vřel své brány 16. května. 

Zahraniční studenti se seznámili  
s nabídkou kolejí a menz

Představit zahraničním studentům služby vysokoškolských ko-
lejí, seznámit je se zaběhlými pravidly a hlavně dát spolubydlícím 
z  různých zemí najevo, že jsou v Olomouci vítáni, si vzala za cíl 
Kolejní rada. Ve spolupráci s  vedením Správy kolejí a menz UP 
uspořádala na začátku listopadu 2015 první setkání. Organizátoři 
přivítali studenty ze Španělska, Portugalska, Francie, Maďarska, 
Číny, Kazachstánu, Slovenska a Řecka. Mluvili spolu o službách na 
kolejích, nabídce menzy, sportovních aktivitách Akademik sport 
centra a o možnostech vyžití v okolí areálu. 

Kolejní rada je orgánem studentské kolejní samosprávy na UP 
a poradním orgánem rektora. Zastupuje ubytované studenty při 
jednáních s vedením Správy kolejí a menz nebo vedením UP. 

Správa kolejí a menz UP v r. 2015
Správa kolejí a  menz UP procházela v  r. 2015 personální-

mi změnami na pozici ředitele/ředitelky. V  prosinci 2014 došlo 
k ukončení pracovního poměru stávající ředitelky SKM. Na počát-
ku roku bylo na pozici ředitele vyhlášeno výběrové řízení, které 
bylo ukončeno a vyhodnoceno v červnu 2015. Vítězným uchaze-
čem se stal Ing. Josef Suchánek, do funkce nastoupil 1. září 2015.  

Ing. Josef Suchánek je absolventem Vysoké školy báňské v Os-
travě. Dvanáct let působil v  managementu společnosti Makro 
Česká republika. 

Koleje a menzy  
Univerzity Palackého (SKM UP)
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KONCEPCE ROZVOJE SKM UP
Ředitel prezentoval návrh strategie rozvoje SKM UP na období 

příštích měsíců a  let, a to na zasedání Kolegia rektora a Akade-
mického senátu UP. Návrh strategie byl akceptován, jeho kon-
krétní kroky se odehrají zejména v r. 2016 a dále.

STATUT SKM UP
V prosinci 2015 vešel v platnost nový Statut SKM UP včetně 

organizačního řádu, jedna z nejdůležitějších norem platných pro 
SKM UP. Účinnost této normy byla datována k 1. 1. 2016.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V průběhu roku 2015 byly realizovány veřejné zakázky malého 

rozsahu v celkovém finančním objemu 7 mil. korun, z toho 5 mil. 
činily stavební zakázky a další část tvořily dodávky.

AKCE
Vybavenost kolejí a menz – doplnění a rozšíření služeb (výběr):
•   03/2015 – Vybavení bezbariérových pokojů a jejich dokončení 

na koleji J. L. Fischera.
•   04/2015 – Outdoorový betonový stůl na stolní tenis na koleji 

generála Svobody.

•   05/2015 – Venkovní gril s posezením v atriu koleje B. Václavka.
•   07/2015 – Instalace zabezpečovacích prvků a systémů na koleji 

generála Svobody a J. L. Fischera.
•   09/2015 – Wi-Fi síť na koleji J. L. Fischera.
•   09/2015 – Rozšíření výdeje jídel v menze Neředín.
•   Q4/2015 – Částečná rekonstrukce studentské restaurace Doga 

na koleji generála Svobody ve spolupráci s novým provozovate-
lem vzešlým z výběrového řízení.

•   Rekonstrukce kuchyněk a sociálních vybavení na kolejích v Ne-
ředíně, generála Svobody a dalších. 

•   Příprava projektového návrhu na generální rekonstrukci cent-
rální menzy 17. listopadu, která je v plánu na rok 2017.

Účast SKM UP na ubytovacích a stravovacích akcích:  
•   Academia Film Olomouc;
•   Maccabijské sportovní hry – mezinárodní sportovní akce;
•   Olomoucké barokní slavnosti;
•   Letní škola slovanských studií FF UP;
•   SDRUK – celostátní setkání knihovníků v Olomouci.

Účast SKM na důležitých akcích v  Olomouci – gastronomický 
servis:
•   Majáles 2015, Pevnost poznání;
•   Garden Food Festival 2015, výstaviště Flora Olomouc.
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Ubytovací a stravovací služby vysoké školy

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 4 820

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2015 4 622

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2015 4 622

Počet lůžkodnů v roce 2015 1 115 717

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 studentům 442 769

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 zaměstnancům vysoké školy 102 855

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2015 ostatním strávníkům 60 622

Využití lůžkové kapacity VŠ kolejí

Počet vydaných jídel dle skupin strávníků
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Stavby a rekonstrukce: 
univerzita ovlivňuje tvář města

Univerzitní navigační systém:  
premiéra na filozofické fakultě

Jednotný vizuální styl, usnadňující vnitřní a vnější komunikaci 
univerzity, se promítl do první aplikace univerzitního navigačního 
systému. Premiérová instalace orientačních prvků – informačních 
desek, rozcestníků a jmenovek – začala v únoru v budovách filo-
zofické fakulty v ulici Křížkovského 14 a 12. Aplikace by se také 
měly stát součástí projektových příprav nebo probíhajících rekon-
strukcí v ulici Na Hradě, Purkrabské, Křížkovského 10, v kampusu 
přírodovědecké fakulty v Holici, Pevnosti poznání a Geoparku na 
Envelopě. 

Handicapované dopraví  
na rektorát nový výtah

Univerzita se snaží zpřístupnit studium všem posluchačům 
bez rozdílu. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se 
proto od března dostanou pohodlně do všech prostor rektorátu. 
Pohyb bez bariér jim umožňuje nový výtah umístěný na třetím 
nádvoří. Rekonstrukce podle návrhu Ateliéru Polách & Bravenec 
trvala tři měsíce a stála více než 3 mil. korun. 

Stavba roku: dvě čestná uznání  
pro univerzitu

Rekonstrukce slavnostního sálu a dostavba pedagogické fakul-
ty získaly čestná uznání v soutěži Olomouckého kraje Stavba roku 
2014. Obnova slavnostního sálu si vyžádala 6 mil. korun. Autorem 
dominantní nástropní malby, zobrazující Dáreiovu rodinu před 
Alexandrem Velikým z  roku 1730, je Karel František Ferdinand 

Töpper. Rekonstrukce odhalila i fresky na stěnách, které byly za-
bíleny patrně v 19. stol., a zahrnula i úplnou obnovu podlahy. 

Čestné uznání obdržela i dostavba pedagogické fakulty za 200 
mil. korun. Součástí dostavby je moderní aula s 275 místy vyba-
vená dataprojektory i tlumočnickým systémem, dalším zajímavým 
technickým řešením je datacentrum, které zajišťuje dostatečný 
výpočetní výkon a úložnou kapacitu pro výzkumně-vzdělávací ak-
tivity. 

Univerzitní obchod otevřen!
V polovině dubna Univerzita Palackého slavnostně otevřela své 

nové Informační centrum a  obchod (UPoint) v  domě U  Černého 
psa na Horním náměstí. První zájemci a zákazníci vkročili do nových 
prostor s tóny skladby Heartbeats José Gonzaleze. Univerzitní ob-
chod nabízí řadu designových propagačních předmětů, včetně uni-
kátní módní univerzitní kolekce UniWearCity. UPoint bude plnit také 
úlohu relaxačního centra pro studenty i akademiky a informačního 
centra pro širokou veřejnost, včetně zahraničních návštěv. 

Univerzita popularizuje vědu  
v Pevnosti poznání

Univerzita Palackého potvrdila svůj zásadní podíl na populari-
zaci vědy v ČR. Během jubilejního 50. ročníku festivalu Academia 
Film Olomouc zahájila provoz interaktivního muzea vědy Pevnost 
poznání. Ve čtvrtek 16. dubna se uskutečnilo slavnostní otevření 
muzea pro zvané hosty, na němž se podílel rektor Jaroslav Miller 
i významný britský biolog Richard Dawkins. Architektonicky i his-
toricky ojedinělý prostor z 19. století se podařilo úspěšně trans-
formovat díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj. Pevnost 
poznání bude šířit vědu široké veřejnosti.

Stavby a rekonstrukce:  
univerzita ovlivňuje tvář města
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Vědeckotechnický park  
postavil třetí blok

Kanceláře, prostory pro podnikání i  specializovanou labora-
toř pro vývoj nových léků nabídne podnikatelům blok C Vědec-
kotechnického parku UP. Výstavba objektu za 50 mil. korun je 
reakcí na zvyšující se poptávku po službách pracoviště, které tvoří 
most mezi akademickou a komerční sférou a přispívá k hospo-
dářskému rozvoji regionu. Vědeckotechnický park motivuje lidi 
k podnikání a pomáhá jim při rozjezdu firmy. Klienti mohou také 
za výhodných podmínek využít know-how a přístroje univerzity. 

Projekt CenBiol přinesl lepší zázemí 
pro výuku i výzkum

Studenti i pedagogové biologických oborů přírodovědecké fa-
kulty získali modernější pracovny, laboratoře, herbárium i zvířet-

ník s pokusnými zvířaty. Umožnil to projekt CenBiol – Centrum 
biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice, jehož realizace skon-
čila 30. června. Projekt zapadá do komplexně pojaté a z velké čás-
ti již zrealizované obnovy holického areálu, v němž díky podpoře 
z evropských zdrojů vyrostly nové objekty a některé stávající pro-
šly opravou. Celková výše dotace činila 94,7 mil. korun. Z toho 85 
% hradila EU, 15 % přispěl státní rozpočet ČR.

Opravené budovy filozofické fakulty: 
architektonický skvost 

V bývalých kanovnických rezidencích vzniklo díky stomilionové 
dotaci špičkové výukové a vědecké pracoviště. Slavnostní otevře-
ní budov č. 12 a 14 v Křížkovského ulici se uskutečnilo ve středu 
20. května. Kvalitu studia a výsledků vědy a výzkumu podporují 
nově vzniklá špičková vědecká pracoviště: specializovaná labo-
ratoř psycholingvistiky a lexikostatistiky s unikátním technologic-

kým vybavením, první centrum pro experimentální politologii ve 
střední Evropě, tlumočnická laboratoř, překladatelské a jazykové 
učebny či nové knihovny. Opravy budov začaly 20. ledna 2014 
a trvaly 10 měsíců. Rekonstrukce se uskutečnila podle projektu 
Jiřího Tomečka a Břetislava Sýkory z firmy Ateliér A Olomouc. 

 

Proměna Zbrojnice:  
moderní studentská kavárna

Studentské bistro a kavárna, ale zároveň poradenské a komu-
nitní centrum začalo během letních prázdnin vznikat ve Zbrojni-
ci, v místech, kde bývala klasická restaurace. Noví provozovatelé 
chtějí nabízet především studenou kuchyni, sendviče, svačinky, 
raw a vegetariánskou stravu. K tomu kávu a rustikální pečivo. Zku-
šenosti nasbírali ve svých provozovnách Fishi Sushi a Fishi Café. 
Bistro s 60 místy se promění v chill zónu s polštáři a sedačkami, 
k  dispozici budou i  tablety. Interiéry navrhla architektka Petra 

Gajdová. Přilehlý salonek bude sloužit Studentskému kariérnímu 
centru UP.

Pedagogická fakulta: specializované 
laboratoře i nádvoří s pódiem 

Moderní pracoviště ve dvou zrekonstruovaných budovách 
v Purkrabské ulici využívají od zimního semestru 2015 ke vzdě-
lávacím i výzkumným aktivitám studenti i akademici pedagogické 
fakulty. K  dispozici mají nové laboratoře, pódium na nádvoří či 
prostory pro nácvik terapií a pro samostudium. Slavnostní ote-
vření budov se uskutečnilo 2. září. Došlo také k odstranění archi-
tektonických a  technických bariér pro studenty a akademiky se 
specifickými potřebami. 

Projekt Centrum pro výuku a výzkum UP – Purkrabská odstar-
toval 1. října 2011. Výdaje činily téměř 74 mil. korun. O přestavbu 
se postarala firma Metrostav. 

Slavnostní otevření rekonstruovaných budov 
filozofické fakulty v Křížkovského ulici.

STAVBY A REKONSTRUKCE
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Univerzita Palackého 
v mezinárodních vztazích

Univerzita Palackého se zaměřila na rozvoj internacionalizace zejména prostřednictvím podpory stu-
dijních programů v cizích jazycích, vyšším zapojením zahraničních akademických a výzkumných pra-
covníků i zvýšením počtu zahraničních mobilit studentů i akademických pracovníků. Velkou pozornost 
věnovala mezinárodní prezentaci, navazování a naplňování meziuniverzitních smluv o spolupráci. Jed-
ním z hlavních strategických cílů v r. 2015 bylo vytváření studijních programů v cizích jazycích.

UNIVERZITA PALACKÉHO V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH
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Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Bc. studium Mgr. studium Navazující  
magisterské studium

Ph.D. 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D   

Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 0 1 1

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 0 0 0 0 0 0 1 1

Lékařská fakulta 0 0 2 0 0 0 2 4

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51-53 0 0 2 0 0 0 2 4

Filozofická fakulta 0 0 0 0 2 0 1 3

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

společenské vědy, nauky a služby 61,67, 71-73 0 0 0 0 2 0 1 3

Právnická fakulta 0 0 0 0 0 0 2 2

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 2 2

Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 1 0 1 2

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 1 0 1 2

Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 0 5 5

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 5 5

Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 0 1 1

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV   

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 1 1

CELKEM  0 0 2 0 3 0 13 18
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Smluvní vztahy s partnerskými  
univerzitami

Univerzita navázala v roce 2015 smluvní vztahy se 14 novými 
partnerskými univerzitami v 8 zemích. Většina smluv obsahuje vý-
měny studentů a zaměstnanců, univerzita ovšem usilovala o zin-
tenzivnění spolupráce se smluvními partnery zejména v oblasti 
společného zapojení do vzdělávacích nebo výzkumných projektů. 
V r. 2015 se UP prezentovala na mezinárodních veletrzích v Indo-
nésii. V rámci projektu Study in the Czech Republic se zúčastnila 
konference asociace NAFSA v USA a konference Evropské asocia-
ce mezinárodního vzdělávání EAIE.

Konfuciova akademie
Svou činnost v roce 2015 dále rozvíjela Konfuciova akademie 

UP. Nabízela kurzy čínského jazyka pro veřejnost, studenty a za-
městnance univerzity. Nadále pokračovala výuka čínského jazyka 
na středních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlín-
ském kraji a na univerzitách v Praze a Zlíně. Akademie organizo-
vala mezinárodní zkoušky z čínštiny YCT, HSK a HSKK. V září 2015 
zahájila experimentální výuku čínského jazyka pro děti 5. tříd olo-
mouckých základních škol. Rozšířila svou činnost v akademickém 
prostředí, kdy pomáhala navázat kontakty s univerzitami v ČLR. 
Nadále rozšiřovala svou činnost na pobočce v Praze.

Mezinárodní vzdělávací  
programy a mobility

Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce a ná-
strojem podpory mobilit byl i v r. 2015 program Erasmus+. V r. 
2015 UP získala 13 projektů pro spolupráci s univerzitami ve 12 
převážně mimoevropských zemích. Díky těmto projektům by se 
v akademickém roce 2016/2017 mělo uskutečnit 129 mobilit stu-
dentů i zaměstnanců. Tímto počtem schválených projektů i mobi-
lit patří UP mezi nejúspěšnější univerzity v rámci ČR.  

V  r. 2015 byly realizovány další mobility ve dvou projektech 
programu Erasmus Mundus Akce 2 – EURICA pro spolupráci se 
zeměmi Střední a Jižní Ameriky a EUSA_ID pro spolupráci s Jiho-
africkou republikou. Ve studiu na UP pokračovaly dvě studentky 
v projektu EURICA a dvě další studium v r. 2015 zahájily. V projek-
tu EUSA_ID ve studiu pokračovali tři studenti z Jihoafrické republi-
ky a další čtyři studium zahájili. Tři studenti UP realizovali studijní 
pobyty v zemích Latinské Ameriky v projektu EURICA. 

Na univerzitě v  r. 2015 pracovalo 12 sítí programu CEEPUS; 
z toho 6 na FF UP, 1 na CMTF UP, 2 na PdF UP a 3 na PřF UP. Do 
sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and 
Informatics se spolu s PřF UP zapojila i PdF UP.

Mobilita studentů a akademických 
pracovníků podle zemí

Nejvyužívanějším programem pro mobilitu studentů i zaměst-
nanců je program Erasmus+. V rámci tohoto programu absolvo-
valo studijní pobyt 992 studentů UP, nejvíce v Německu, Španěl-
sku a Francii. Na pracovní stáže vyjelo 183 studentů, nejčastěji do 
Belgie, i díky spolupráci s OK4EU, do Velké Británie a Španělska. 
Přijato bylo 436 studentů, nejvíce z Polska, Slovenska a Španělska.

Na výukové pobyty na partnerské instituce vyjelo 689 aka-
demických pracovníků, nejčastěji na Slovensko, do Polska a  do 
Španělska. Školení, převážně na partnerských univerzitách, ab-
solvovalo 13 akademických i  vědeckých a  administrativních za-
městnanců univerzity. Pro mobility studentů i  akademických 
pracovníků většina fakult využívala také projektů v  rámci IRP 
a projektů ESF. Již dvacátým prvním rokem v roce 2015 pokračo-
val program Merrill, v  jehož rámci vyjelo na roční studijní pobyt 
v USA 8 studentů.

Rovněž Konfuciova akademie nabídla studentům v  ČR, kteří 
složili mezinárodní zkoušku HSK a HSKK, stipendijní pobyt na uni-
verzitách v ČLR. Díky tomuto programu obdrželo 8 studentů z ČR 
stipendium do ČLR na semestr nebo akademický rok, z  toho 3 
studenti byli z UP.

UNIVERZITA PALACKÉHO V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH
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Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

Univerzita Palackého v Olomouci 7. rámcový program EK CELKEM

CELKEM Z toho Marie-Curie Actions Ostatní

Počet projektů 3  6 9

Počet vyslaných studentů 37  2 39

Počet přijatých studentů   2 2

Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků 3  2 5

Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků   2 2

Dotace v tis. Kč 800 120 920

Univerzita Palackého v Olomouci Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání CELKEM

Erasm
us

Com
enius

G
rundtvig

Leonardo

M
onnet

M
undus

Tem
pus

D
alší

Ceepus

Aktion

M
ŠM

T

program
y

Počet projektů 28 1  2 1 8   4 1 2 14 61

Počet vyslaných studentů 1391       129 33 6 94 229 1882

Počet přijatých studentů 599     21  80 14  1 212 927

Počet vyslaných akademických pracovníků 154        7  30  191

Počet přijatých akademických pracovníků 22     1   2  21 14 60

Počet vyslaných ostatních pracovníků 33            33

Počet přijatých ostatních pracovníků 8            8

Dotace v tis. Kč 33 934 300 150 120 18 350 2 750 55 604
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Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

Fyzický počet zahraničních studentů

Akademičtí pracovníci cizinci, fyzický počet

Počet zahraničních studentů ze zemí s celkem alespoň 20 studenty za sledované období 
(mimo Slovensko s přibližně 1 000 studenty ročně)
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AFO 
50. ročník festivalu populárně-vědeckých filmů

AFO50 navštívilo rekordních  
5 800 diváků 

Díky AFO se Olomouc proměnila v  ojedinělé místo žijící po-
pularizací vědy. Atmosféra univerzitní Olomouce se ve dnech 
14.–19. 4. 2015 proměnila v  pestrý festivalový kotel plný před-
nášek, panelových diskusí a  projekcí stovek nejlepších českých 
a zahraničních snímků za osobní účasti jejich tvůrců. Programová 
nabídka 50. ročníku největšího evropského festivalu populárně-
-vědeckých filmů AFO přilákala do hanácké metropole téměř 6 
000 diváků a víc než 300 českých a zahraničních hostů. 

Největší divácký nápor festival zaznamenal především díky 
společnému dialogu dvou vlivných vědeckých osobností – brit-
ského evolučního biologa Richarda Dawkinse a  amerického  
teoretického fyzika Lawrence M. Krausse. Jejich intelektuální dis-
kuze proběhla v rámci tour debatního projektu Arizonské státní 
univerzity Origins Dialogue, který se do České republiky (a celé 
střední Evropy) dostal vůbec poprvé v historii. Inspirativní povídá-
ní o vesmíru, vědě a jejím uplatnění v pozemském životě zaplnilo 
kino Metropol k prasknutí a přilákalo tisíce jejich fanoušků. 

Vítězné filmy, udělené ceny
Do soutěžních sekcí festivalu bylo přihlášeno 530 snímků 

z celého světa s tím, že do užšího výběru Mezinárodní soutěže 

zvolila dramaturgická skupina festivalu 19 nejlepších počinů, do 
České soutěže pak 16 filmů, stejně jako do Soutěže krátkých 
filmů. V závěru AFO, během ceremoniálu, který svým osobitým 
způsobem moderoval Tomáš Hanák, bylo uděleno 7 statutár-
ních cen. 

Cenu RWE za nejlepší český populárně-vědecký dokumentár-
ní film si odnesl příběh o kontroverzním sociálním experimentu 
k  řešení romské otázky s  názvem Zatajené dopisy režiséra To-
máše Kudrny. Cenu za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký 
dokumentární film zase britský dokument o vzniku a vývoji logiky 
jménem Potěšení z logiky. 

Cena diváků patřila vtipnému a poučnému dokumentu Pidi- 
obři 3D, vizuálně strhující sondě do života malých hlodavců, 
exkluzivně natočené miniaturními 3D kamerami. Speciálně pro 
AFO ji nadaboval herec Jiří Lábus. Snímek má potenciál stát se 
milníkem v  oblasti populárně-naučného dokumentu. Cena za 
nejlepší krátký populárně-vědecký film putovala z Olomouce do 
Španělska za Superpočítače (Španělsko, 2014, režie Fernando 
Cucchietti). 

Slavný evoluční biolog a  zakladatel tzv. nového ateismu Ri-
chard Dawkins si ze slavnostního zakončení festivalu odnesl 
Cenu za osobní přínos popularizaci vědy, obdobného ocenění se 
dočkala také bostonská stanice PBS (Public Broadcasting Service) 
za dlouholetý dokumentární pořad Nova, který sledují diváci ve 
více než 100 zemích. 

50. ročník festivalu 
populárně-vědeckých filmů 
Academia Film Olomouc (AFO)
„Byl to naprosto výjimečný týden s  obrovským přesahem. Univerzita jako první v  České republice 
zprostředkovala výjimečný dialog dvou intelektuálních titánů. AFO se k padesátce dočkalo absolutní-
ho vrcholu a je skvělou vizitkou jak pro Olomouc, tak pro Univerzitu Palackého,“ uvedl vedoucí Centra 
popularizace UP a ředitel festivalu Matěj Dostálek. 

50.  ROČNÍK FESTIVALU ACADEMIA FILM OLOMOUC
U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V   R O C E  2 0 1 5



Programová nabídka 50. ročníku AFO 
přilákala do Olomouce téměř 6 000 diváků.
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Vzdělávání, kultura,  
sport a zábava 
pro studenty i Olomoučany

Daruj krev s rektorem
Studenti a  zaměstnanci univerzity chodili od 23. února na 

transfuzní oddělení fakultní nemocnice darovat krev. Vybídla je 
k tomu akce Daruj krev s rektorem, která byla součástí Akademic-
kých dnů UP. Krev si nechalo vzít 146 dobrovolníků, transfuzní 
stanice tak získala 69 litrů krve. Univerzitní harmonogram nejvíce 
zaplnili studenti fakulty tělesné kultury a pedagogické fakulty. 

Rektor rozdal ceny.  
Potvrdily kvalitu prací 

Více než 60 studentů a akademiků převzalo 25. února rektor-
ská ocenění za svou odbornou, uměleckou nebo sportovní činnost 
v r. 2014. Studentské Ceny rektora a Čestná uznání autorům mo-
nografií předal Jaroslav Miller při příležitosti oslav 69. výročí obno-
vení Univerzity Palackého. Počet přihlášených studentských prací 
a návrhů na ocenění sportovních výkonů převýšil praxi minulých 
let. Komise nakonec vybrala 24 úspěšných autorů prací a 11 nej-
lepších sportovců. Čestná uznání za odbornou monografii publi-
kovanou v letech 2013 a 2014 si odnesli autoři 31 titulů z oborů 
přírodních, lékařských, humanitních a společenských věd.

Slavnostní ceremoniál, který patří k tradičním vrcholům Akade-
mických dnů, zároveň připomněl události z 21. února 1946, kdy 
byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity. 

Odborníci diskutovali  
o městech s dobrou adresou

V dubnu se v Olomouci představily dvě putovní výstavy, které 
pod názvem Města s dobrou adresou přivezlo do ČR Velvyslanec-
tví Dánska. Přiblížily, jak neodmyslitelné je jízdní kolo jako prvek 
životního stylu, kultury a společenského života každého Dána.

Na stejnojmennou konferenci přijelo 200 zástupců českých 
měst, architektů a urbanistů a také státních institucí. Projekt na-
startoval diskuzi o kvalitě života v našich městech, o novém po-
hledu na městskou mobilitu, na veřejný prostor a dopravu. 

Sedm koncertů 7. ročníku festivalu 
MusicOlomouc

Na sedmi koncertech 7. ročníku festivalu MusicOlomouc za-
znělo na konci dubna přes 40 soudobých skladeb, z  toho šest 
ve světové premiéře. Dramaturgie nabídla kromě vystoupení 
českých či zahraničních ansámblů také zahajovací klavírní recitál 
olomouckého klavíristy a  skladatele Marka Keprta, obohacený 
o světelnou projekci. Vrcholem festivalu bylo vystoupení přední-
ho rakouského Österreichisches Ensemble für Neue Musik. 

MusicOlomouc je polystylový a polyžánrový festival otevřený ši-
rokému spektru soudobé hudby, jenž organizačně zajišťuje tým stu-
dentů katedry muzikologie FF UP a členové spolku MusicOlomouc. 

Vzdělávání, kultura,  
sport a zábava  
pro studenty i Olomoučany
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Univerzita podporovala cyklistiku
Univerzita Palackého pokračovala v  podpoře cyklistiky jako 

prostředku pro aktivní mobilitu. Během dubna a května se před 
všemi fakultami objevily u cyklostojanů pumpy, které jsou volně 
k dispozici pro všechny, kteří potřebují dofouknout kolo. Na vrát-
nici každé fakulty je k  zapůjčení sada lepení na kolo a  základní 
servisní nářadí. Stejně jako před rokem podporuje univerzita 
také registraci do bikesharingového projektu Rekola. 

Univerzitu rozhýbal Sportovní den
Rektorské volno 13. května využili akademici i studenti k pro-

tažení těla. Akademik sport centrum nabídlo na padesát aktivit. 
Rektor Jaroslav Miller spolu s dvacítkou lidí vyjel na cyklovyjížďku. 
Jejich cílem byl vrchol Velkého Kosíře. Běžecký Memoriál Jiřího 
Hronka nabídl trasy od pěti kilometrů po maraton. Organizátoři 
vydali 80 startovních čísel, na 42kilometrovou trať si trouflo 11 
z nich. Filozofická fakulta zorganizovala tradiční klání Pohár děka-
na. Trofej získal tým historiků před žurnalisty a politology. 

Pivní polévka vyhrála studentskou  
soutěž na Garden Food Festivalu

Na květnovém Garden Food Festivalu se ve Smetanových sa-
dech představilo 70 vystavovatelů. Na kulinářský piknik přijela 
šéfkuchařská elita, své umění předvedli i šéfkuchaři Zdeněk Pohl-
reich i Roman Paulus. Svůj gastronomický talent ukázala i univer-
zitní menza. Ve stánku vysokoškolské menzy se podával mrkvový 
krém, jelení i hovězí guláš v domácím chlebu, který kuchaři na-
pekli, a studentské špecle s uzeným masem a se zelím. Za víkend 
menza naservírovala 1 400 porcí. 

Ve studentské soutěži na Garden Food Festivalu, které se zú-
častnilo 10 studentů univerzity, nadchla porotce pivní polévka 
Barbory Štréglové. Ocenili také polévku z červené čočky Barbory 
Adamcové a polévku Miso Shiru Stanislava Jakeše. 

Univerzita spolupracovala na zajištění 
bezpečnosti chodců a cyklistů

V roce 2013 zahynulo na silnicích EU 7600 cyklistů a chodců. 
Česká republika se dlouhodobě řadí mezi ty země, v nichž je podíl 
chodců a cyklistů na úmrtích v dopravě jeden z nejvyšších. Do-

pravní psychologové pod vedením odborníků z Univerzity Palac-
kého v  praxi ověřovali faktory, které přispívají ke vzniku nehod 
mezi chodci a řidiči, zejména na přechodech pro chodce. 

Mentálně postižení sportovci prověřili 
síly před světovými hrami

Do Olomouce se na konci června sjeli sportovci s mentálním 
postižením, aby změřili síly na Sportovních hrách Českého hnutí 
speciálních olympiád. Na programu události, organizované stu-
denty FTK UP, byly soutěže v bocce, gymnastice a přizpůsobe-
ných sportech a disciplíny pro děti. Posláním hnutí je umožnit 
sport co nejvíce lidem s mentálním či kombinovaným postiže-
ním, přiblížit sport mentálně postižených široké veřejnosti a po-
ukázat na kvalitní výkony spojené s  radostí z pohybu v duchu 
fair-play.

Univerzita plná modrých stínů,  
akademickou půdu obsadili filmaři

Zhruba padesátičlenný štáb České televize natáčel na univer-
zitě a v  jejím bezprostředním okolí čtyřdílnou detektivku Modré 
stíny. Vznikala jako volné pokračování série Detektivové od Nej-
světější Trojice. Autor literární předlohy dr. Michal Sýkora z kated-
ry divadelních a filmových studií se tentokrát ponořil do korupce 
v univerzitním prostředí. Televizní štáb vedený režisérem Vikto-
rem Taušem začal svou olomouckou misi 24. června. Ve filmový 
plac se proměnil slavnostní sál rektorátu, Konvikt, ale i olomouc-
ké ulice Vídeňská a 8. května. 

Univerzita hostila  
České akademické hry

Sportovci z  vysokých škol měřili síly v  soutěžích 14. ročníku 
Českých akademických her v Olomouci. Ve 22 sportovních odvět-
vích se o medaile utkalo 1 400 vysokoškoláků, 200 z nich repre-
zentovalo pořádající Univerzitu Palackého. Hry oficiálně zahájilo 
slavnostní setkání představitelů zúčastněných univerzit, České 
asociace univerzitního sportu a olomouckého regionu, které se 
konalo 7. září v  kapli Božího těla. České akademické hry, které 
jsou největší vysokoškolskou sportovní událostí u nás, se na Ha-
nou vrátily po deseti letech. 

Štáb České televize natáčel v univerzitních prostorách 
detektivku Modré stíny. 
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Univerzita se zapojila  
do Dnů evropského dědictví 

Univerzita Palackého zpestřila Dny evropského dědictví o osm 
návštěvních míst. Návštěvníkům tak v  polovině září nabídla ko-
mentované prohlídky učeben, laboratoří i historických sálů, sou-
těže nebo výstavy. Přístupné byly některé fakulty, knihovna i Kon-
vikt. Řada lidí nahlédla i do jindy nepřístupných míst, například do 
pracovny rektora. Ke Dnům evropského dědictví se nově připojila 
i Pevnost poznání a projekt Zaparkuj. Na návštěvníky muzea čekali 
průvodci v autentických uniformách a formou interaktivního diva-
dla je seznamovali s historií opevnění a dělostřeleckého skladu. 

Na Noc vědců přišly davy  
zvídavých návštěvníků

Vědychtiví návštěvníci vzali zářijovou Noc vědců opět vážně. Po-
řádající fakulty i Pevnost poznání praskaly ve švech, pro poučení 
i zábavu si přišly tisíce dětí i dospělých. Užili si prohlídky, pokusy, 
optické přístroje, hry, kvízy, návrat netopýra do volné přírody nebo 
se podívali do historie a zjistili, jaké nemoci trápily obyvatele Olo-
mouce v 18. stol. Společným jmenovatelem aktivit na všech fakul-
tách bylo světlo. Smyslem Noci vědců je popularizace vědy a tech-
niky. Loni ji v Česku na 40 místech navštívilo téměř 35 tisíc lidí. 

Přespolní běh ovládli  
Vašinová a Schuster

Univerzita Palackého získala v říjnu nové přeborníky v přespol-
ním běhu. Loňské prvenství mezi ženami obhájila Petra Vašinová 
z fakulty tělesné kultury, v mužích dominoval přírodovědec Marek 
Schuster. Vašinová tříkilometrovou trať vedenou po atletickém 
stadionu a  Bezručových sadech zvládla v  čase 11:49. Nejlepší 
muž zaběhl téměř pětikilometrovou trať v  čase 14:14. Vítězové 
obdrželi medaile, diplomy a finanční odměnu. Přeboru se zúčast-
nilo přes 200 účastníků: 129 závodníků a 72 běžkyň. 

Projekt E-Bezpečí:  
nejlepší v republice

Vzdělávací aktivity pro rodiče i děti zaměřené na bezpečné vy-
užívání internetu, řešení problémů se šikanou na sociálních sítích 

nebo provoz online poradny – to jsou nejdůležitější aktivity peda-
gogů z Univerzity Palackého, kteří jsou zapojeni do projektu E-Bez-
pečí. Že má jejich práce smysl a skvělé výsledky, potvrdila „zlatá“ 
medaile, kterou získali v  říjnu v národním kole prestižní soutěže 
s názvem Evropská cena prevence kriminality za rok 2015. Projekt 
E-Bezpečí tak bude Českou republiku prezentovat v Lucembursku. 

Pevnost poznání zvala  
do éry socialismu

Muzeum vědy Pevnost poznání připravilo populárně-naučný 
projekt Podzim komunismu, který hlavně mladší generaci přiblí-
žil každodennost „šedého období“ Československé socialistické 
republiky v  letech 1960–1990. Součástí říjnového projektu byla 
výstava socialistických hraček, projevy, filmy i možnost vyzkouše-
ní branné výchovy. K projektu se připojilo také Muzeum umění 
Olomouc, které otevřelo výstavu československého a  polského 
designu 60. let 20. stol. s názvem Dohnat a předehnat. 

Univerzita Palackého podpořila  
lidi bez domova

Už potřetí se filozofická fakulta zapojila do charitativní akce 
Noc venku. Uprostřed listopadu tak měli zájemci z řad veřejnosti 
možnost přespat ve stanu nebo pod širým nebem. Ti, kteří pře-
spali venku, obdrželi certifikát. Součástí programu bylo vystou-
pení improvizační skupiny O.LI.V.Y. a  divadelního spolku Úlet, 
koncerty Ghost of You a Kittchen, promítání filmu Nenasytná Tif-
fany, výtvarná dílna a přednáška o bezdomovectví. Cílem akce je 
seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví a získat pro-
středky, které jsou využity k podpoře potřebných.

Studenti z celého světa  
v roli diplomatů

Na univerzitě se na konci listopadu odehrál prestižní meziná-
rodní model OSN v  organizaci katedry politologie a  evropských 
studií. Téměř 300 studentů z různých koutů světa si na vlastní kůži 
vyzkoušelo, jak probíhá jednání OSN se vším, co k němu patří. Kro-
mě vyžadované etikety a striktně dodržovaného průběhu jednání 
se museli zabývat aktuálními problémy světa. V r. 2016 Olomouc 
předá model do rukou univerzity v japonském městě Kobe. 

Ať žije majálesový  
král a narval!

Pátý ročník majálesu nabídl v  pěti dnech a  na pěti scénách 
kulturní i sportovní vyžití, a to nejen pro studenty univerzity. Pět 
dní pátého ročníku obsáhlo recesi, které vládl narval – pátý nej-
ohroženější druh. A s číslem pět byl spojen i nový král – kanoista 
Richard Hála – žezla se ujal 5. května. Korunu mu předal odstu-
pující Jaromír Švejdík z kapely Priessnitz. Poté se průvod vydal na 
Korunní pevnůstku, kde při prvních tónech kapely Come and Play 
začalo hodnocení masek. Posuzovali je oba králové a předseda 
akademického senátu Jiří Langer. Majálesoví nadšenci se setkali 
s ukázkou irských tanců, pro rozvoj planety si zahráli fotbal, účast-
nili se pikniku se zahraničními studenty, tematických výstav či 
zhlédli francouzskou komedii Co jsme komu udělali. Majáles zajiš-
ťovala skupina 60 dobrovolníků a na celkové náklady ve výši 400 
tisíc korun se složily univerzita, hejtmanství a olomoucká radnice. 

Veletrh vědy a výzkumu „rozsvítil“  
pevnůstku i přírodovědeckou fakultu

Veletrh vědy a výzkumu, který se v červnu odehrál v areálu Pev-
nosti poznání a na přírodovědecké fakultě, zahrnul 80 stánků. Ve-
letrh se inspiroval Mezinárodním rokem světla, proto jeho mottem 
bylo Uděláme vám v tom jasno. Největší zájem projevili návštěvníci 
o maskování poranění, prezentaci virtuální reality, chilli papričkáře 
nebo bubliny studentů Gymnázia Jakuba Škody. Na přírodovědec-
ké fakultě si školáci i předškoláci mohli vyzkoušet tajné písmo, vy-
luštit křížovky pro alchymisty, rýžovat minerály, poznávat horniny, 
rostliny či řešit různé kvízy a  hádanky. Botanici připravili stánek, 
u nějž se návštěvníci seznamovali s pěstovanými houbami. 

Táboření v Pevnosti poznání  
přilákalo 200 fanoušků vědy

Oči, uši, nos nebo hmat byly hlavními badatelskými nástroji 
nejmladších vědců, kteří se v  srpnu střídali na letním vědeckém 
táboře v Pevnosti poznání. V interaktivním muzeu vědy se utábo-
řilo 30 dětí ve věku od 6 do 12 let. Organizátoři pro ně připravili 
program s názvem Na vlně smyslů zaměřený na smyslové vnímání 
a seznámení s životem handicapovaných. Chtěli dětem ukázat, jak 
to vypadá v momentě, kdy člověk nevidí nebo neslyší, a který kom-
penzační smysl při tom využívá. V inspirativním prostředí muzea se 

letní vědecké tábory konaly poprvé. Navázaly na předchozí ročníky 
oblíbeného prázdninového táboření na přírodovědecké fakultě. 

Univerzita Palackého připravila plán 
humanitární pomoci pro uprchlíky

Univerzita sestavila na začátku září odborný tým, který bude 
moct využívat jak státní a  veřejná správa, tak například Charita 
nebo jiné neziskové organizace. Škola nabídla pomoc například 
při sociální práci, v  psychologickém poradenství, tlumočnictví, 
v právní oblasti nebo třeba při výuce českého jazyka. Stranou ne-
zůstali ani studenti. Desítky z nich se už přihlásily do dobrovolnic-
kého programu. Univerzita Palackého také vyhlásila sbírku hraček 
pro děti a her pro dospělé, které odvezla do Maďarska.

Dětská univerzita začala imatrikulací 
na pedagogické fakultě

Dětská univerzita v  září odstartovala slavnostní imatrikulací 
v aule pedagogické fakulty. Poprvé se část „semestru“ konala také 
v muzeu vědy Pevnost poznání. Novinkou v bohatém programu 
bylo přiblížení kultury a jazyka Španělska. Do této jižní země děti 
nahlédly prostřednictvím hudby, soutěží a dalších digitálních ma-
teriálů. Dětská univerzita je určena zvídavým dětem od 8 do 12 
let, které se chtějí seznámit s nejrůznějšími vědními obory Univer-
zity Palackého. Absolvují zdarma deset interaktivních přednášek 
a na památku obdrží diplom. 

Akce projektu Zaparkuj  
přilákaly 10 000 lidí

Filmové projekce, tancovačky, benefiční akce nebo majáles 
– pod tím vším je podepsána iniciativa za oživení olomouckých 
parků Zaparkuj. Dva roky trvající projekt do olomouckých sadů 
přitáhl tisíce lidí. Možnost zhlédnout filmy v  prostředí parků 
měli Olomoučané desetkrát. Poslední projekce se uskutečni-
la 17. září ve Smetanových sadech, kde se divákům představil 
francouzský snímek Samba, příběh nelegálního senegalského 
imigranta v Paříži. Za projektem Zaparkuj stojí univerzita, město 
Olomouc a výstaviště Flora Olomouc. Jejich cílem je oživit par-
ky a  veřejný prostor prostřednictvím kulturních, sportovních 
a vzdělávacích akcí. 
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Rok 2015 
pohledem děkanů

Jaký byl rok 2015  
(nejen) pro Univerzitu Palackého?

Jaroslav Miller, rektor: 
V akademickém světě považuji za důležité, že Univerzita Palackého v roce 2015 rostla po všech stránkách, 
především ve vědecké (řada nových objevů) i pedagogické (nově akreditované obory) oblasti a zlatým hřebem 
bylo udělení ERC grantu profesoru Michalu Otyepkovi. Obrovský úspěch pro Michala i pro UP. V neakademic-
ké oblasti je pro mne zásadní skutečnost, že Evropa zůstala ostrůvkem stability v rozbouřeném světě, kéž by 
tento stav trval i v roce 2016. Klimatická dohoda z Paříže má stejnou důležitost. V osobním životě mám radost 
z narození neteře a přeji jí, aby se narodila do bezpečného a bezkonfliktního světa. 

Peter Tavel, děkan cyrilometodějské teologické fakulty: 
Když opominu to, že jsme certifikovali metodiku DIPEx (poslední kněz, kterému se podařilo získat patent, byl 
Jozef Murgaš v roce 1904 za bezdrátovou telegrafii), za nejdůležitější událost roku 2015 považuji hlavně to, že 
i navzdory mému bláznivému děkanování CMTF ještě existuje. Na svoje pero, kterým podepisuji dokumenty, 
slibuji, že v dalším roce již nebudu s tímto potenciálem stability naší „boží fakulty“ hazardovat.

Jaroslav Vomáčka, děkan fakulty zdravotnických věd: 
Žádnou významnější událost v roce 2015 bych nechtěl prezentovat jako nejdůležitější. Co však v rámci své 
akademické dráhy považuji za významné, je obrovský zájem o studium našich oborů a největší nárůst zá-
jmu o studium i v rámci univerzity. To vše na pozadí poklesu demografické křivky obyvatel. Jsem potěšen 
i nárůstem měřitelných vědecko-výzkumných aktivit na FZV UP. I když jde o relativně malá čísla, snad i to 
svědčí o pozitivním posunu v emancipačním procesu FZV na UP. V osobním životě bych vyzdvihl to nejdůle-
žitější, a to je relativní zdraví, bez něhož nelze žádné aktivity či cíle realizovat.  
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Zbyněk Svozil, děkan fakulty tělesné kultury: 
Pro mě je velmi důležité, že i v tomto roce se podařilo udržet finanční rovnováhu a stabilitu celé fakulty. Po-
dařilo se prodloužení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v programu Kinantropologie. FTK 
má potvrzené další prodloužení důležitých oborů, jako je Rekreologie a Trenérství a sport. Zásadní změnou 
v této oblasti je získání akreditace NMgr. oborů vyučovaných v anglickém jazyce, a to Physical Activity and Ac-
tive Living a Adapted Physical Activity. FTK je v oboru Tělesná výchova a sport hodnocena jako nejlepší, stejně 
jako je již opakovaně vyhlášena Fakultou roku v hodnocení studentů. Podařilo se ukončit první etapu výstavby 
Aplikačního centra BALUO a zahájit výstavbu spojovacího koridoru mezi testovací halou a testovacím bazé-
nem. Také se podařilo získat pět výzkumných projektů GA ČR, pokračujeme ve výzkumných projektech s USA. 
Za mimoakademické úspěchy považuji na dnešní dobu pozitivní a dělné klima na fakultě. 

Milana Hrušáková, děkanka právnické fakulty: 
Největší událostí akademického roku je pro mě jednoznačně historicky první habilitační řízení na právnické 
fakultě. Krátce po získání akreditace v oboru Občanské právo se nám podařilo vyprodukovat docenta vysoké 
odborné úrovně. Navíc se rozběhla další habilitační řízení našich akademických pracovníků na jiných právnic-
kých fakultách. Dvě jsou na Slovensku již dotažená do konce a další spějí k úspěšnému cíli. V osobním životě 
si pak užívám narození prvního vnoučete. Netušila jsem, že tato událost se mnou tak zacvičí. Čtyřměsíčnímu 
Igorovi v každé volné chvíli přednáším o právech dítěte, je rozkošný.  

Ivo Frébort, děkan přírodovědecké fakulty: 
Pro mě je to konference Green for Good III, kterou v červnu pořádalo na přírodovědecké fakultě Centrum regi-
onu Haná ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací. Konference přivedla do Olomouce britského 
chemika Johna Picketta a řadu dalších světových odborníků a umožnila nám se zase trochu více ukázat světu. 

Jiří Lach, děkan filozofické fakulty: 
Za nejdůležitější považuji, že je v podstatné části Evropy mír.

Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty: 
Rok 2015 vnímám jako celkem úspěšný v životě fakulty. Zvlášť mne jako děkana potěšila úspěšnost v reakre-
ditačním řízení, kdy fakulta prokázala kvalitu svých studijních programů a  oborů, které tak z  rozhodnutí 
Akreditační komise ČR může realizovat do roku 2021. Jsem hrdý na své kolegyně a kolegy, kteří svou prací 
prokázali kvalitu vysokoškolského vzdělávání učitelů i dalších pedagogických či nepedagogických pracovníků 
na Pedagogické fakultě UP. Velký přínos pro tento úspěch měl profesní růst akademických pracovníků fakulty, 
který je dán nejen realizovanými doktorskými studii, ale zejména právy habilitačních a inauguračních řízení, 
která se rovněž v roce 2015 podařilo fakultě obhájit v oboru Pedagogika. Dále pak kroky vedoucími k posílení 
internacionalizace fakulty – v roce 2015 jsme akreditovali 38 studijních oborů v cizím jazyce a uzavřeli nové 
smlouvy se zahraničními univerzitami. Kromě pedagogické práce je s životem fakulty úzce spojena i vědec-
ko-výzkumná a tvůrčí činnost. V této oblasti fakulta vytvořila v minulých letech nadstandardní prostředí vy-
budováním přístavby hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí z prostředků EU a rozpočtu ČR a ze stejného 
programu dokončila v  roce 2015 citlivou rekonstrukci historického objektu bývalého Žerotínského paláce 
v ulici Purkrabská.  

Milan Kolář, děkan lékařské fakulty: 
Osobně nerozlišuji mezi akademickým a neakademickým světem a tyto dvě oblasti se v mé mysli i praktickém 
životě velmi úzce prolínají. Rok 2015 byl pro mne rokem, kdy končilo mé první funkční období děkana lékařské 
fakulty a současně důležitou životní etapou, kdy jsem kandidoval do druhého funkčního období. Skutečnost, 
že jsem byl dne 21. dubna 2015 zvolen děkanem na druhé funkční období, resp. že jsem dostal důvěru aka-
demické obce naší fakulty, považuji v mém životě za nejvýznamnější událost roku 2015. Vědomí, že mohu 
dokončit započatou práci z prvního funkčního období je pro mne velkou poctou, ctí a současně i závazkem, 
který jsem přijal s velkou pokorou. Z celého srdce si přeji, aby LF UP v roce 2016 nadále prosperovala a aby 
se na ní úspěšně prolínaly tři kvalitní oblasti – perfektní výuka, úspěšné vědecko-výzkumné aktivity a špičková 
léčebně-preventivní činnost. Současně bych byl rád, kdyby všichni učitelé a studenti považovali fakultu za svou 
srdeční záležitost, na kterou jsou právem hrdi. Jsem přesvědčen, že motto LF UP „mente et corde“ se bude 
nadále naplňovat v plném rozsahu.  
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Hospodářský výsledek  
Univerzity Palackého

Jak univerzita v roce 2015  
hospodařila?
Univerzita Palackého hospodařila jako jedna účetní jednotka. Pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů 
a výnosů se člení na 19 součástí, z toho 8 fakult. Hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 58 223 tis. Kč byl na základě schválení Aka-
demického senátu UP (AS UP) rozdělen do Fondu provozních prostředků (47 643 tis. Kč), Fondu rozvoje investičního majetku (9 586 tis. 
Kč) a Fondu odměn (994 tis. Kč). 

Hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 19 278 tis. Kč byl přerozdělen na základě výsledku jednání AS UP a po schválení 
výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 MŠMT.

Hospodářský výsledek (HV) za rok 2015 v tis. Kč

Součásti VŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem

Fakulta zdravotnických věd 150 0 150

Lékařská fakulta -76 3 509 3 433

Filozofická fakulta 2 104 1 273 3 377

Přírodovědecká fakulta 782 306 1 088

Pedagogická fakulta 4 0 4

Fakulta tělesné kultury 461 -2 484 -2 023

Cyrilometodějská teologická fakulta 0 5 5

Právnická fakulta 27 0 27

Správa kolejí a menz 8 479 4 457 12 936

Rektorát 0 0 0

Knihovna 2 0 2

Vydavatelství 266 68 334

Centrum výpočetní techniky -203 3 -200

Zbrojnice 2 0 2

Vědeckotechnický park -203 3 -200

Akademik sport centrum 5 37 42

Projektový servis 1 118 0 1 118

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami 0 0 0

Centrální prostředky 157 -974 -817

C e l k e m 13 075 6 203 19 278

JAK UNIVERZITA HOSPODAŘILA?
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