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AKTUALIZACE 
 

dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na 

rok 2010 
 
 
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 
nebo další tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP) na rok 2010 
vychází z: 
 dlouhodobého záměru UP na období let 2006-2010, 
 výsledků dílčí SWOT analýzy činností na UP a 
 cílů uvedených v aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2009, jedná-li se o 

dlouhodobější cíle a úkoly UP překračující jednoletý horizont. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIORITY UP NA ROK 2010 
 
I. Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů 
i v rámci programů reprodukce majetku (tzv. programového financování) 
 
Popis priority 
Základním východiskem pro aktualizaci dlouhodobého záměru v oblasti investičního rozvoje 
UP v roce 2010 je Investiční program UP na období 2009–2015, který zahrnuje základní 
investiční potřeby univerzity. 
 
Analýza současného stavu 
Rozvoj materiálně technické základny UP byl v roce 2009 zabezpečen programem reprodukce 
majetku, tzv. programovým financováním, ze zdrojů operačním programů EU a vlastními 
zdroji (FRIM). V tomto roce se podařilo z větší části naplnit cíle popsané v aktualizaci 
dlouhodobého záměru na rok 2009. Šlo jednak o investiční akce a jednak o inovace přístrojů, 
strojů a zařízení. 

V rámci programového financování byla dokončena stavba Přírodovědecké fakulty – 
Envelopa.  

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byly 
připraveny a podány žádosti o dotace na investiční výstavbu objektů Lékařské fakulty, 
Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné kultury. V rámci Operačního programu Životní 
prostředí (OP ŽP) byly podány tři žádosti o dotace na zateplení vybraných 15 objektů UP. 

Z vlastních zdrojů byly financovány opravy, rekonstrukce, přípravy technické 
dokumentace. Podrobná analýza stavu rozpracovanosti akcí na jednotlivých součástech UP je 
uvedena níže:  
 
I. Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) 

1. Aktualizace projektové dokumentace pro budovu Univerzitní č. 22, která bude 
dokončena do 31.12.2009 a hrazena z FRIM 2009. 

2. Příprava PD pro rekonstrukci dvou podlaží v budově Na Hradě 5. Připravuje se VŘ, 
předpoklad do 31. 12. 2009 aktualizovat studii a předjednat záměr na dotčených 
orgánech státní správy, hrazeno z FRIM 2009. 

3. Individuální příprava projektu a případné zahájení rekonstrukce auly. 
4. Projektová příprava, případně stavební zahájení komunikačního propojení budov Na 

Hradě a Univerzitní 22. Dořešení oddělení energetických soustav. Projektová 
dokumentace na propojení budov bude řešena při aktualizaci studie v rámci akcí 
Filozofické fakulty v roce 2009.  

 
II. Lékařská fakulta (LF) 

1. Pokračování v přípravě technické dokumentace a případné zahájení výstavby v rámci 
těchto projektů: 

a) dostavba Teoretických ústavů LF,  
b) Olomoucké biomedicínské centrum, 
c) Ústav translační medicíny, 
d) rekonstrukce stávající budovy Teoretických ústavů LF. 

Jedná se o projekty v rámci OP VaVpI, v roce 2010 budou ve FRIM CP vyčleněny 
finanční prostředky na pokračování realizace projektů, které budou schváleny. 

2. Technická příprava rekonstrukce budovy děkanátu LF, tř. Svobody 8 pro účely 
zkvalitnění a rozšíření výuky zubního lékařství na LF.  



Jedná-li se o prostory ve III. NP, je nutno rozhodnout mezi potřebami LF a FZV.  
3. Provedení dílčích oprav a revize v budově tř. Svobody 8 po přestěhování PřF do nové 

budovy. 
Akce probíhá, termín ukončení 15.10.2009 (I a II.NP), hrazeno z FRIM 2009. 

4. Nezbytné rekonstrukce (opravy) Centrálního zvěřince v budově Teoretických ústavů 
LF. 

 
III. Filozofická fakulta (FF) 

1. Prioritou je rekonstrukce budovy Křížkovského 10, na níž je vydáno stavební 
povolení, a která byla zařazena do režimu programového financování (vč. auly). 
Dokončení rekonstrukce budovy II. NP, realizace závisí na dotaci z MŠMT. 

2. Projektová příprava rekonstrukce budovy Na Hradě. 
Záměrem je do 31. 12. 2009 aktualizovat studii a předjednat ji na dotčených orgánech 
státní správy (objekt je v památkové zóně), hrazeno z FRIM 2009. 

3. Nezbytné úpravy v budově Křížkovského 10 po přestěhování PřF do nové budovy. 
Akce se realizuje dle požadavků FF, hrazeno z FRIM 2009. 

 
IV. Přírodovědecká fakulta (PřF) 

1. Pokračování v přípravě technické dokumentace a případné zahájení výstavby v rámci 
projektů OP VaVpI. 
Jedná se o projekty OP VaVpI, v roce 2010 budou ve FRIM CP vyčleněny finanční 
prostředky na pokračující projekty. 

2. Dokončení interiérů nové budovy PřF na Envelopě a uvedení celé budovy do provozu 
na začátku roku 2009. 
Objekt byl předán do užívání, probíhá příprava veřejné zakázky na mobilní nábytek. 

3. Vybavení interiérů nové budovy informačního centra v Holici. 
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů. 

4. Tř. Svobody 26 – provedení stavební úpravy prostor uvolněných po přemístění 
pracovišť PřF do nové budovy, rekonstrukce elektroinstalace. 
Akce probíhá, termín ukončení je plánován ke dni 20.10.2009, hrazeno z FRIM 2009. 

5. Pokračování ve výkupu pozemků od soukromých majitelů v areálu Holice.  
Vklad práva k pozemkům p.č. 1721/23 a 1721/26 k.ú. Holice zapsán Katastrálním 
úřadem ke dni 4. 8. 2009, hrazeno z FRIM CP 2009. 

6. Zateplování některých budov PřF v Holici (B, C, D) na třídě Svobody č. 26 a budovy 
optiky na Envelopě v rámci energetického programu EU. 
Příprava realizace akcí, projekty byly předány 18. 6. 2009 na Státní fond životního 
prostředí v Olomouci. 

7. Zajištění projekční dokumentace až do úrovně stavebního povolení pro projekty 
VaVpI v Holici a na Envelopě. 
Viz bod IV/1. 

8. Rekonstrukce technické infrastruktury a energocentra v Holici. 
Akce nebyla zařazena do FRIM CP 2009 (pokud se jedná přípravy sítí a energocentra 
pro objekty VaVpI, jedná se o prioritu č.1) 

9. Rekonstrukce starých budov B, C, D a skleníků v Holici. 
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů.    

 
 
 
 
 



V. Pedagogická fakulta (PdF) 
1. Dále revidovat a aktualizovat dokument „Program rozvoje MTZ“ podle aktuálních 

záměrů pracovišť UP. 
2. Optimalizovat dislokaci jednotlivých pracovišť s ohledem na historické, dopravní, 

vědecké, studijní i ekonomické aspekty. 
3. Snížení plošných deficitů pro potřeby výuky a výzkumu v souladu s plánovanou 

koncepcí realizace projektů EU.  
4. Odstraňovat nevyhovující technický stav některých budov nebo zlepšení provozních 

podmínek a potřeb jednotlivých pracovišť. 
5. Vytvoření finančních a technických podmínek pro realizaci investiční výstavby 

plánované a financované ze strukturálních fondů EU, zejména OP VaVpI a OP ŽP. 
 
Z pohledu PdF jsou prioritami: 
 Dokončení výměny oken a dveří v budově na Žižkově náměstí č. 5 (pokud nebude 

realizována z projektů OP ŽP) 
 Bude řešeno v závislosti na výsledku schválení projektů OP ŽP. 
 Kompletní renovace fasády včetně zateplení objektu a snížení tak značných tepelných 

ztrát objektu, odstranění tepelných mostů a zateplení střešní krytiny na Žižkově 
náměstí č. 5 (pokud nebude realizována z projektů OP ŽP) 
Bude řešeno v závislosti na výsledku schválení projektů OP ŽP. 

 Převedení dříve uvolněných prostor pro CMTF na ul. Purkrabská č. 2 a 4 zpět pod 
působnost PdF nebo obdobně kapacitní řešení v jiném objektu UP  
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů. 

 Řešení havarijního stavu objektu ve dvorním traktu budovy na ul. Purkrabská (tzv. 
Albínka)  
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů. 

 Optimalizace využití prostor Uměleckého centra UP a snížení jeho provozně 
ekonomické náročnosti  
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů. 

 Vybudování Výzkumně vzdělávací areálu PdF ve dvorním traktu budovy na Žižkově 
náměstí (pokud nebude realizováno z projektů OP VaVpI) 

 Bude řešeno v závislosti na výsledku schválení projektů OP VaVpI. 
 

VI. Fakulta tělesné kultury 
1. Pokračování v přípravě technické dokumentace projektu VaVpI. 

Jedná se o projekty VaVpI, v roce 2010 budou ve FRIM CP vyčleněny finanční 
prostředky na pokračující projekty. 

2. Dokončení projektové dokumentace a zahájení stavební rekonstrukce Centra 
kinantropologického výzkumu. 

3. Nákup pozemku pro výcvikové středisko Pastviny. 
Nutno dořešit účel pozemku v případě odkoupení celé plochy s lesem, jednání 
probíhají, hrazeno z FRIM 2009. 

4. Rekonstrukce ubytovny personálu PD ve výcvikovém středisku Pastviny. 
Nerealizováno, akce nebyla zařazena do FRIM 2009 z ekonomických důvodů. 

5. Revize ev. rekonstrukce výtahu v Neředíně. 
SOD na rekonstrukci výtahu je podepsána, hrazeno z FRIM 2009.  

6. Provedení opravy střechy – pracovny pedagogů Neředín.  
Provizorní oprava provedena, ve fázi jednání je spoluúčast na opravě střechy. 

 
 



VII. Právnická fakulta (PF) 
1. Pokračování v přípravě projektové dokumentace, případné zahájení stavebních prací 

na rekonstrukci budov A a B v rámci OP ŽP. 
Projekty byly předány 18. 6. 2009 na Státní fond životního prostředí v Olomouci.  

2. Dokončení projektové dokumentace a nezbytné inženýrské činnosti pro výstavbu  
nové budovy PF. 
Nerealizováno – není rozhodnuto o koupi nebo o výstavbě nové budovy. 

3. Provedení rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách PF. 
Ukončena rekonstrukce v objektu A, pokračování záměru v budově B bude 
realizováno v závislosti na finančních prostředcích, hrazeno z FRIM 2009. 

4. Provedení opravy povrchů v předprostoru obou budov PF. 
Akce se realizuje jako „Rekonstrukce komunikace kolem PF“, hrazeno z FRIM 2009. 

5. Provedení výměny oken a vstupních dveří obou budov PF (nebude-li financováno 
z OP ŽP).  
Příprava akce může být zařazena do plánu až po výsledku žádosti o poskytnutí dotaci 
z programu MŽP. 

 
VIII. Fakulta zdravotnických věd 

1. Pokračování v jednáních s vedením Fakultní nemocnice Olomouc o vyřešení 
majetkoprávních vztahů za účelem získání budovy Kliniky chorob kožních 
a pohlavních, Kliniky pracovního lékařství a Kliniky tělovýchovného lékařství pro 
fungování FZV. 

2. Nalézání a uvolňování finančních prostředků na koupi výše uvedené budovy a její 
rekonstrukci tak, aby bylo možno realizovat výše uvedené body. 
V závislosti na řešení bodu VIII/1. 

3. Zajištění souhlasu MŠMT pro zahájení projektové dokumentace a zahájení projektové 
přípravy rekonstrukce dohodnutých objektů. 
V závislosti na řešení bodu VIII/1. 

 
IX. Centrální jednotky  

a. Zahájení oprav a rekonstrukcí reprezentačních místností Rektorátu UP. 
Vyhotovena dokumentace restaurátorského průzkumu a záměru památkové obnovy 
maleb slavnostního sálu v I.NP budovy Křížkovského 8. 

b. Vybudování „stavební archivu“ Rektorátu UP. 
PD na tuto akci vyhotovena, hrazeno z FRIM 2009.  

c. Adaptace prostor RUP po přestěhování PřF do nové budovy. 
Probíhá příprava podkladů a VŘ na studii, hrazeno z Rozvojového programu. 
 

d. Rekonstrukce budovy VTP v Holicích. 
Podklady k VŘ na PD byly zavěšeny na web UP, náklady hrazeny z FRIM VTP.  

e. Oprava místností restaurační části Sportovní haly (projekt – oprava východní části 
Sportovní haly – II. etapa kuchyně a restaurace se salonkem – aktualizace rozpočtu z r. 
2007. 

Popis cílů pro rok 2010 
Univerzita Palackého má osm fakult, které jsou dislokovány v různých částech města 
Olomouce. Snahou UP je respektovat funkční vazby i organizační strukturu výukových a 
vědeckých pracovišť. Strategickým záměrem univerzity je proto transformovat tyto lokality 
v integrované územní celky s charakterem univerzitních kampusů, a to při zachování základní 
organizační struktury UP. Pro další rozvoj UP je jednoznačný požadavek na koncentraci 
věcně a obsahově souvisejících oborů a studijních programů do menšího počtu lokalit. 



Respektování tohoto požadavku se uplatnilo při plánování investičních akcí, které řeší 
rozšíření stávajících prostor, nezbytné rekonstrukce stávajících prostor či výstavbu 
v bezprostřední blízkosti daného kampusu (koncentrace pracovišť). 

Jedním z problémů UP je současný stav objektů v historickém centru města, v jeho 
památkově chráněné rezervaci a v památkové zóně. Tyto objekty jsou ve velmi špatném 
technickém stavu, z větší části potřebují celkovou rekonstrukci, která je vzhledem k tomu, že 
jde o památkově chráněné budovy, značně náročná a rovněž velmi komplikovaná z hlediska 
možnosti úpravy dispozic v souladu s metodikou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a požadavků Odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce. 

V oblasti služeb studentům je třeba zajistit vhodné podmínky pro ubytování a 
stravování.  
 
Priority jsou rozčleněny podle zdrojů financování:  
 
1. Stavby již financované nebo plánované ze Státního rozpočtu ČR: 
Dokončení stavební akce „UPOL – Přírodovědecká fakulta – ENVELOPA“ v souladu 
s rozpisem rozpočtu programu ev. č. 23334T 110 (dodávka mobilního nábytku a vyhodnocení 
celé akce). 
 
2. Stavby investičně zajišťované z fondů EU 
a) OP VaVpI (správce programu MŠMT) 
Zahájení realizace investiční výstavby v případě schválení dotačních titulů OP VaVpI. 
V rámci prioritní osy 2, výzvy 1.2 Regionální VaV centra OP VaVpI, byly podány v termínu 
do 30. 4. 2009 na MŠMT tyto projektové žádosti: 

I. Národní centrum výzkumu a podpory pohybové aktivity a zdravého životního stylu 
(NAVPA) – FTK ve spolupráci s LF a PřF – v prvním kole hodnocení nepřijato. 
Fakulta zpracuje úpravy, bude připraveno do další výzvy. 

II. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – PřF – v prvním kole 
hodnocení nepřijato. Fakulta zpracuje úpravy, bude připraveno do další výzvy. 

III. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – PřF – projekt 
byl zařazen do dalšího kola hodnocení – mezinárodní evaluace. 

IV. Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) – LF projekt byl 
zařazen do dalšího kola hodnocení – mezinárodní evaluace. 

Do další výzvy prioritní osy 2 Lékařská fakulta UP spolupracuje na přípravě projektu „Ústav 
translační medicíny“ s Fakultní nemocnicí Olomouc. 
 
V rámci prioritní osy 4 budou podány žádosti o dotaci pro tyto projekty: 

I. Rozvoj infrastruktury pro vědu, výzkum a výuku – LF (dostavba Teoretických 
ústavů). 

II. Výzkumně-vzdělávací areál Pedagogické fakulty UP – PdF. 
V prioritní ose 4 je třeba počítat s dofinancováním z vlastních zdrojů. 
 
b) OP ŽP (správce programu MŽP) 
Zahájení realizace zateplování budov UP v případě schválení dotačních titulů z OP ŽP. 
 
V roce 2009 byly podány 3 žádosti o dotace. Výsledek hodnocení bude znám v lednu 2010. 
Jedná se o zateplení budov UP, výměnu oken a dveří a zateplení střech nebo půd u vybraných 
objektů. Budovy byly rozděleny do tří níže uvedených skupin – projektových žádostí: 



I. Energetické úspory UPOL 1 – Vysokoškolská kolej a menza-objekt č. 17 
a vysokoškolské koleje Šmeralova 6-objekt č. 18, Šmeralova 12-objekt č. 19, 
Šmeralova 8-objekt č. 20, Šmeralova 10-objekt č. 21 a Na Zákopě 26-objekt č.22; 

II. Energetické úspory UPOL 2 – PřF – tř. 17. listopadu 50a-objekt č. 6, tř. Svobody 
26-objekt č. 2, LF – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3-objekt č. 12, PF – tř. 
17. listopadu-objekt č. 13 a č. 14; 

III. Energetické úspory UPOL 3 – PřF budova B-objekt č.3, LF – děkanát-objekt č. 11, 
PdF – objekt č.15, PřF – Katedra optiky-objekt č. 23. 

 
V případě schválení dotačních titulů z OP ŽP je třeba počítat s dofinancováním z vlastních 
zdrojů. 
 
c) Akce řešené v rámci ostatních programů 
 

I. Revitalizace veřejného prostranství v Holici. 
Revitalizace parků a veřejných ploch UP Olomouc. 
Tyto projekty budou realizovány ve spolupráci UP se statutárním městem Olomouc. 

II. Příprava a realizace výtahu v objektu Křížkovského 8, 
Rozvoj Stavebního a investičního servisu a v rámci tohoto rozvoje rekonstrukce 
prostor III. NP v objektu Křížkovského 8.  
Realizace v rámci možnosti čerpání z jiných zdrojů MŠMT.  

 
3. Investiční akce hrazené z vlastních zdrojů  
UP má v plánu v roce 2010 financovat opravy a rekonstrukce investičního majetku z vlastních 
zdrojů. Jejich plánování vycházelo z reálných potřeb fakult a ostatních součástí UP a bude 
upřesňováno v průběhu roku 2010 podle aktuálních potřeb a ekonomických možností. 
Současný přehled je následující: 
 
I. CMTF 

1. Dokončení stavebního řízení – budova Univerzitní č. 22. 
2. Pokračování v přípravě realizace akce „Úprava nádvoří budovy 

Univerzitní 22“.  
3. Zajištění stavebního povolení a úprava III. NP, včetně výměny oken, 

dle aktualizované projektové dokumentace.  
 
II. LF 

1. Zahájení realizace případných projektů OP VaVpI (2. a 4. prioritní 
osa). 

2. Participace na ekologických projektech při zateplení Teoretických 
ústavů a budovy tř. Svobody 8. 

3. Opravy interiéru a odstraňování revizních závad v prostorách 
Teoretických ústavů. 

4. Pokračování v adaptaci části prostor v objektu na tř. Svobody 8 
převzatých od PřF. 

 
III. FF 
 

1. Rekonstrukce budovy Křížkovského 10 – II. etapa – žádost o zařazení do režimu 
programového financování MŠMT . 

2. Redislokace pracovišť FF (v návaznosti na uvolňování prostor PřF).  



3. Projektová příprava rekonstrukce budovy Na Hradě 5. 
4. Rekonstrukce auly UP/FF UP dle zadání let 2008 a 2009 (k dispozici je platné 

stavební povolení). 
 
IV. PřF 

1. Pokračování v přípravě technické dokumentace a případné zahájení výstavby v rámci 
projektů OP VaVpI.  

2. Rekonstrukce budovy Vývojových laboratoří a dílen.  
3. Třída Svobody 26 – rekonstrukce elektroinstalace.  
4. Dofinancování zateplení budovy B PřF v Holici, na třídě Svobody č. 26 a budovy 

optiky a VLD na Envelopě v rámci energetického programu EU.  
5. Provedení rekonstrukce technické infrastruktury a energocentra v Holici. 
6. Zakrytování vzduchotechniky na střeše nové fakulty na Tř. 17. listopadu 12 

(požadavek Odboru památkové péče – termín červenec 2010).  
 

V. Pedagogická fakulta  
1. Pravidelně revidovat a aktualizovat dokument „Program rozvoje MTZ“ podle 

aktuálních záměrů pracovišť UP. 
2. Optimalizovat dislokaci jednotlivých pracovišť UP s ohledem na historické, dopravní, 

vědecké, studijní i ekonomické aspekty. 
3. Snižovat plošné deficity pro potřeby výuky a výzkumu v souladu s plánovanou 

koncepcí realizace projektů EU.  
4. Odstraňovat nevyhovující technický stav u některých budov nebo zlepšovat provozní 

podmínky a potřeby jednotlivých pracovišť. 
5. Vytvářet finanční a technické podmínky pro realizaci investiční výstavby plánované a 

financované ze strukturálních fondů EU, zejména OP VaVpI a OP ŽP. 
 
Z pohledu PdF jsou prioritami: 
a. Podpora projektové činnosti při přípravě a realizaci projektu Výzkumně vzdělávacího 

areálu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dvorním traktu 
budovy na Žižkově náměstí (a to i pokud nebude realizováno z projektů OP VaVpI). 

b. Optimalizace využívání prostor Uměleckého centra UP a snížení jeho provozně 
ekonomické náročnosti. 

c. Zahájení přípravných prací pro renovaci objektu na ul. Purkrabská spojené s řešením 
havarijního stavu objektu ve dvorním traktu budovy (tzv. Albínka). 

d. Dokončení výměny oken a dveří v budově na Žižkově náměstí č. 5 (pokud nebude 
realizována z projektů OP ŽP). 

e. Kompletní renovace fasády včetně zateplení objektu a snížení tak značných tepelných 
ztrát objektu, odstranění tepelných mostů a zateplení střešní krytiny na Žižkově 
náměstí č. 5 (pokud nebude realizována z projektů OP ŽP). 

f. Realizace převodu prostor CMTF na ul. Purkrabská pod působnost PdF. 
 
VI. Fakulta tělesné kultury 

1. Pokračování v přípravě realizace projektu VaVpI.  
2. Aktualizace a zahájení rekonstrukce Centra kinantropologického výzkumu, 

Neředín.  
3. Oprava, rekonstrukce ubytovny zaměstnanců včetně vybavení na VS Pastviny. 
4. Modernizace skladu lodí a rekonstrukce mola na VS Pastviny.  
5. Modernizace sociálních zařízení a saun na VS Pastviny. 
6. Řešení vstupu do budovy děkanátu, oprava zádveří. 



7. Rekonstrukce sociálního zařízení na NA Neředín a Hynaisova. 
8. Dokončení nákupu pozemku pro výcvikové středisko Pastviny – II. fáze. 

VII. Právnická fakulta 
1. Pokračování v přípravě projektové dokumentace, zahájení stavebních prací na 

rekonstrukci budov A a B v rámci OP Energetické úspory – MŽP. 
2. Realizace koupě budovy na Envelopě od SŽDC.  
3. II. etapa opravy komunikací v předprostoru budovy B.  
4. Provedení výměny oken a vstupních dveří budovy A i B na Envelopě (nebude-li 

financováno z OP ŽP). 
 
VIII. Fakulta zdravotnických věd 

1. Dořešení majetkoprávních vztahů za účelem získání vhodných prostor v areálu FN 
Olomouc pro fungování fakulty. 

2. Rekonstrukce výše uvedených prostor. 
3. Pokračování v adaptaci části prostor v objektu na tř. Svobody 8 (převzatých od 

Přírodovědecké fakulty), které budou určeny k užívání FZV. 
 

IX. Ostatní součásti UP: Centrální jednotky 
1. Zahájení oprav a rekonstrukcí reprezentačních místností Rektorátu UP. 
2. Dokončení „Stavebního archivu“ Rektorátu UP. 
3. Dokončení adaptace prostor RUP po vystěhování FF (v rámci dislokace spojené se 

zahájením provozu objektu PřF na Envelopě). Jedná se o následující místnosti: 2.05 
přípravna + 2.06 kinosál, Katedra asijských studií m.č. 3.19 kancelář, 3.24 učebna, 
3.25 pracovna, 3.26 pracovna, 3.27 pracovna, 3.28 učebna, Katedra bohemistiky 3.17 
pracovna, Katedra romanistiky 3.16 kancelář, Bioinstitut 2.07 sklad, 2.08 WC, 2.09 
zádveří, 2.10 kancelář, 2.11 učebna, 2.12 pracovna. 

4. Oprava místností restaurační části Sportovní haly, které jsou v nevyhovujícím 
technickém stavu.  

 
X. Správa kolejí a menz 

1. Oprava a technické zhodnocení kolejní budovy Šmeralova 6. 
 

Kontrolovatelné výstupy:  
 Zahájení realizací staveb. 
 Realizované stavby. 
 Realizovaná zařízení a přístrojové vybavení. 
 Dodržování stanovených priorit a termínů. 
 Příprava a podání žádosti o dotace z OP. 
 Vyhotovení studie. 
 Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro 

stavební povolení, dokumentace pro výběrové řízení, dokumentace realizační vč. 
případných inženýrských činností. 

 Plánované ukončení akce. 
 

 Předpokládané zdroje: 
 Operační programy, především OP VaVpI, OP ŽP a další. 
 Programové financování. 
 Rozvojové programy. 
 Fond rozvoje vysokých škol. 
 Vlastní zdroje vysokých škol (FRIM a další). 



 Cizí zdroje. 
 
II. Podpora mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání 
 
Popis priority a analýza současného stavu 

UP hodlá i v roce 2010 pokračovat v přijaté strategii internacionalizace, a to nejen 
v oblasti studijní, ale také v oblasti výzkumné. 

UP se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitňování bilaterálních vztahů s partnerskými 
vysokými školami v Evropě i mimo Evropu s důrazem na zvýšení konkurenceschopnosti 
studentů a absolventů v době studia i po jeho ukončení. Rovněž se soustřeďuje na výměnu 
akademických (pedagogických i vědeckých) pracovníků zapojených v týmech řešících 
výzkumné projekty.  

V souladu s Dlouhodobým záměrem na roky 2006–2010 rozvíjí UP svou 
marketingovou strategii. Zaměřuje se na spolupráci s tiskem, rozhlasem a televizí na 
regionální i celorepublikové úrovni a neopomíná ani na navazování užší spolupráce 
s podnikatelskou sférou za účelem aplikace výsledků výzkumů v praxi a vyhledávání 
pracovních míst pro absolventy. Významným prvkem marketingu, resp. jeho výsledků je 
kooperace s Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc (dále jen SMO).  
   
Popis cílů pro rok 2010 
 
V oblasti internacionalizace UP bude i nadále: 
 podporovat rozvoj mobilit v rámci bilaterálních vztahů navázaných s partnerskými 

univerzitami v Evropě a severní Americe a prostřednictvím navázaných kontaktů a 
rozpracovaných projektů dokončí přípravné fáze jednání s partnery v Asii a Jižní 
Americe; 

 prohlubovat kontakty se zahraničními vysokými školami v sousedních zemích 
zejména Německu a Rakousku a rozvíjet spolupráci v zemích východní Evropy a 
Asie; 

 zajišťovat stabilizaci studentů přijíždějících na UP a účastnících se pobytu v rámci 
mezinárodních mobilit;  

 zefektivňovat zahraniční mobilitu učitelů v souvislosti s provázáním na zahraniční 
vztahy UP a její reprezentaci; 

 v souladu s navázanou a ověřenou mezinárodní spoluprací podávat k akreditaci 
cizojazyčné bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy; 

 realizovat programy Joint degree a Erasmus Mundus a akreditovat studijní programy 
Joint degree a Double degrese. 

Dále UP dokončí realizaci ECTS Label. 
 
V oblasti vnějších vztahů a marketingu bude UP i nadále: 
 zkvalitňovat marketingovou strategii, tzn. podávat v pravidelných intervalech 

veřejnosti prostřednictvím masmédií informace o klíčových počinech v oblasti vědy, 
výzkumu a vzdělávání; 

 propojovat informační a marketingovou strategii s Olomouckým krajem a SMO; 
 realizovat mezinárodní festival Academia film Olomouc, a to i přes obtížnou 

hospodářskou a ekonomickou situaci; současně prostřednictvím vnitřních norem 
(Statut AFO, organizační řád AFO) dbát o nastavení transparentních stupňů řízení 
v rámci organizace, průběhu a financování AFO a klást důraz na propojení činností 
s Olomouckým krajem a SMO v rámci AFO, 



 zkvalitňovat informovanost zájemců z komerční sféry o spolupráci s pracovišti UP, a 
to prostřednictvím oddělení komunikace UP ve spolupráci s Vědecko-technickým 
parkem UP;  

 nabízet vybraným potencionálním zaměstnavatelům spolupráci na tvorbě nově 
zaváděných studijních programů a oborů, jakož i oponenturu stávajících studijních 
programů a oborů v rámci jejich restrukturalizace a inovace; 

 zkvalitňovat webové stránky UP spolu s jejich propojením na významné instituce 
v Olomouci a v Olomouckém kraji; 

 rozšiřovat portfolio propagačních materiálů o suvenýry a propagační předměty 
v souladu se zájmy a cíly UP, zejména v souvislosti s aplikací jednotného vizuálního 
stylu, který má být dokončen v nadcházejícím roce; 

 zavádět informační systém v cizích jazycích. 
 
Kontrolovatelné výstupy: 
 společné projekty a partnerské smlouvy; 
 předložení žádosti o udělení ECTS Label; 
 akreditované studijní programy Joint degree, Double degree a realizované studijní 

programy v rámci Erasmus Mundus; 
 realizované společné projekty UP a SMO v rámci zadání ze strany SMO a 

Olomouckého kraje, 
 vzrůst sponzorovaných aktivit ze strany ekonomického sektoru; 
 realizace v Radě hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje; 
 realizace AFO, aktivní účast zástupců města a kraje; 
 kontrola cizojazyčných mutací systému STAG; 
 dokončená cizojazyčná verze webových stránek UP; 
 nová podoba www.upol.cz, aktivní linky na instituce v Olomouci a Olomouckém 

kraji; 
 dokončený manuál jednotného vizuálního stylu UP. 

 
Předpokládané zdroje: 
 institucionální a účelové prostředky ze státního rozpočtu; 
 rozvojové projekty;      
 vlastní zdroje UP. 

 
III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací, její příprava, postup a 
realizace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účelové a institucionální 
financování. Mezinárodní spolupráce. Podpora přípravy projektů do 
operačních programů.  
 
Popis priority a analýza současného stavu 
Stěžejními dokumenty v oblasti výzkumu a vývoje je Reforma systému výzkumu, vývoje a 
inovací a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015 a v ní stanovené 
„Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2011“.     
 
Rozvoj na UP bude v souladu s národními prioritami, a to především v oblastech: 

a. biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje (zemědělský výzkum, životní 
styl a zdraví); 

b. molekulární biologie a biotechnologie (se zaměřením na oblast biomedicíny, 
biotechnologií a šlechtění); 

http://www.upol.cz/


c. materiálový výzkum (v oblasti optoelektroniky, nanomateriálů a nových materiálů pro 
lékařství, farmacii); 

d. informační společnost; 
e. rozvoj české společnosti (historické vědy, ekonomika, právo).   

 
UP je ve výše uvedených prioritních směrech řešitelem dvanácti výzkumných záměrů a čtyř 
výzkumných center, jejichž realizace bude probíhat i v roce 2010, avšak v již změněných 
podmínkách institucionálního financování VaV. V oblasti účelové podpory patří k největším 
poskytovatelům MPO, MZ, MZe a GA ČR. V oblasti mezinárodní spolupráce patří ke 
standardním spolupracujícím pracovištím výzkumné instituce a VŠ především z Francie, 
Německa, Rakouska, Dánska, Číny, Polska, USA a Japonska.  
 
Popis cílů pro rok 2010 
UP pro postupnou realizaci reformy a další rozvoj výzkumu a vývoje v roce 2010: 
 připraví systém rozdělování institucionální podpory VaV na základě evaluace na 

úrovni fakult, přičemž bude vycházet z informačního systému a pravidel financování 
VaV; 

 zavede a zoptimalizuje Pravidla rozdělování podpory na specifický výzkum 
(studentská grantová soutěž) prostřednictvím Projektového servisu UP. 

 
Kontrolované výstupy: 
 návrh systému rozdělování institucionální podpory na úroveň fakult, 
 pravidla pro rozdělování podpory na specifický výzkum. 

 
V oblasti podpory projektové a grantové činnosti zaměstnanců: 
 bude UP podporovat projektovou a grantovou činnost akademických, vědeckých 

a administrativních zaměstnanců vedoucí k získávání institucionální a účelové 
podpory a zapojení do projektů 7. rámcového programu, Evropského sociálního fondu 
a dalších tuzemských i mezinárodních aktivit, a to cestou vyškolených projektových 
manažerů projektového servisu UP, jakož i pokračovat ve vytvořeném systému 
kontroly přípravy a realizace projektů; 

 se UP zapojí do konsorcií vytvořených s jinými VŠ, veřejnými výzkumnými 
institucemi a podniky (včetně klastrů) za účelem přípravy projektů zabezpečujících 
infrastrukturu výzkumu a vývoje (např. elektronické zdroje, databáze, sdílení dat a 
výsledků VaV); 

 prostřednictvím svého informačního zázemí (webové stránky, Žurnál UP, Žurnál+) 
bude informovat o výsledcích řešení jednotlivých projektů s cílem zvýšit propagaci 
aktivit UP v oblasti VaV směrem k tuzemským i zahraničním subjektům; 

 podpoří vědecká periodika na vnitřní úrovni i jejich propagaci v zahraničí.      
 
V oblasti projektů bilaterální a multilaterální spolupráce bude UP usilovat o rozšíření 
spolupráce s dalšími partnerskými zeměmi a institucemi prostřednictvím aktivního 
vyhledávání vhodných partnerů pro projekty programů KONTAKT, INGO, COST, AKTION.  
  
Kontrolovatelné výstupy: 
 přihlášky projektů a nově realizované projekty; 
 periodické, roční a závěrečné zprávy projektů; 
 informace o přijatých a realizovaných projektech na oficiálních webových stránkách 

UP; 
 nově vzniklá či rozšířená konsorcia a klastry.   



Předpokládané zdroje: 
 institucionální a účelové prostředky ze státního rozpočtu (včetně potřeb dofinancování 

projektů) pro realizaci cílů v oblast rozvoje VaV; 
 finanční prostředky z OP VpI pro rozvoj infrastruktury komunikačních technologií, 

výukových prostředků, laboratoří pro výzkum a výuku; 
 finanční prostředky OP VK pro posílení rozvoje lidských zdrojů pro VaVpI. 

 
IV. Spolupráce s aplikační sférou 
 
Popis priority a analýza současného stavu 
Národní politika výzkumu a vývoje pro období 2009–2015 si vytýčila jako jeden ze svých 
hlavních cílů zvýšit podíl aplikovaných výstupů řešení výzkumných projektů. UP již některé 
výsledky zrealizovala, slabou stránkou však zůstává nevyužití veškerých kapacit UP v 
uvedené oblasti. Místem kontaktu s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu je VTP a jeho 
Podnikatelský inkubátor (dále jen PI), jejichž dobudování bylo realizováno z prostředků 
programu Prosperita. V návaznosti na předkládané projekty do OP VaVpI zpracovala UP 
koncepci ochrany práv průmyslového vlastnictví a iniciovala vznik klastru z oblasti 
biomedicíny MedChemBio. Své investiční a rozvojové záměry koordinuje UP se SMO 
v rámci zpracování IPRM. Další slabá stránka UP zatím spočívá v nedostatečné spolupráci 
s aplikační sférou v oblasti zadávání témat magisterských či doktorských studijních prací. 

 Jako silná stránka UP se jeví rozvoj inovace studijních programů podle požadavků 
praxe, a to především s podporou finančních prostředků z projektů OP VK. 
 
Popis cílů pro rok 2010 
V této oblasti UP bude: 
 analyzovat potřeby regionálních partnerů a potenciálních zaměstnavatelů v regionu 

směrem ke společným výzkumným tématům; 
 společně s odborníky z praxe, které zapojí do výuky a vedení kvalifikačních prací, 

vyhledávat témata pro magisterské a doktorské práce a inovovat studijní programy; 
 nadále spolupracovat s místními, městskými a krajskými zastupitelstvy při přípravě 

projektů, organizování odborných i školicích akcí; za tímto účelem jsou zaměstnanci 
UP členy komisí SMO i Olomouckého kraje; 

 pokračovat v rozvoji služeb a aktivit VTP a PI v návaznosti na požadavky kraje 
a města prostřednictvím Rady VTP, jejímiž členy jsou zástupci SMO, Olomouckého 
kraje, Hospodářské komory a CzechInvestu; 

 pokračovat v předkládání projektů do OP Podnikání a inovace a Prosperita, a to včetně 
zpracování projektů pro externí zájemce; 

 aktualizovat a rozšiřovat katalog přístrojů a služeb o nové přístroje a metodické 
postupy (včetně varianty v anglickém jazyce); 

 uvádět do praxe studentů a zaměstnanců koncepci ochrany práv průmyslového 
vlastnictví formou opakovaných seminářů a školení; 

 rozšiřovat spolupráci s podnikatelskou sférou i veřejným sektorem za účelem dalšího 
rozvoje PI, klastrů a spin-off společností a čerpání sekundárních zdrojů; 

 aktivně zapojena do činnosti klastru MedChemBio, jehož vznik iniciovala; 
 stimulovat podnikání studentů a zaměstnanců UP konzultacemi, semináři, 

poradenskou činností; 
 rozšiřovat spolupráci s dalšími Vědecko-technickými parky v ČR a v rámci příhraniční 

spolupráce.  
 
 



Kontrolovatelné výstupy: 
 inovované studijní programy podle požadavků a potřeb regionu; 
 doporučená témata bakalářských, magisterských, doktorských prací podle požadavků 

spolupracujících institucí; 
 odborné a školicí akce; 
 předložené a řešené projekty realizované na zakázku nebo ve spolupráci se 

soukromým sektorem; 
 kontrola podnikatelských subjektů zapojených v PI, kontrola spolupráce se subjekty 

vzešlými z PI, zapojení do klastrů a spin-off projektů; 
 katalog přístrojů a služeb.   

 
Předpokládané zdroje: 
 účelové prostředky (projekty OP VK, Prosperita, MPO, projekty příhraniční 

spolupráce); 
 rozvojové projekty; 
 vlastní zdroje UP. 

 
V. Podpora personálního rozvoje vysokých škol (tzn. podpora 
talentovaných studentů, profesorská řízení, habilitační řízení, 
postgraduální studium) 
 
Popis priority a analýza současného stavu 
Počet akreditovaných oborů doktorských studijních programů na UP meziročně roste, řada 
programů využila možnosti prodloužení na standardní čtyřletou dobu studia. Silnou stránkou 
UP je rostoucí zájem o studium i mezi zahraničními studenty a z tohoto důvodu vzrůstá i 
požadavek na akreditaci dalších studijních programů v anglickém jazyce. Nové podmínky na 
trhu práce kladou na absolventy požadavky na jejich větší flexibilitu, aktivitu, jazykové 
dovednosti a širší vědní záběr. To vyžaduje zvyšování jazykových i jiných akademických 
dovedností u vyučujících (zejména mladých akademických pracovníků) i personální 
stabilizaci na pozicích docentů a profesorů. 
 
Popis cílů pro rok 2010 
Proto UP v této oblasti: 
 podpoří organizování studentských vědeckých konferencí studentů magisterských i 

doktorských studijních programů v rámci UP, ale i na národní, resp. mezinárodní 
úrovni; 

 podpoří účast studentů na národních i mezinárodních oborových soutěžích; 
 pomocí prostředků z podpory na specifický výzkum zapojí studenty doktorských 

studijních programů do výzkumných aktivit a v rámci výzkumných týmů vytvoří 
podmínky pro jejich udržení na VŠ; 

 podpoří další vzdělávání akademických i administrativních pracovníků s důrazem na 
posílení jejich schopnosti podílet se na výuce a projektové činnosti v cizím jazyce; 

 vytvoří podmínky pro podporu habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem 
(studijní volno, studijní literatura, stáž na pracovišti).   

 
Kontrolovatelné výstupy: 
 akreditace doktorských studijních programů v anglickém jazyce; 
 konference SVOČ; 
 účast studentů na soutěžích; 
 projekty řešené z prostředků specifického výzkumu; 



 nová habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem; 
 obhájené kvalifikační práce v rámci řešení výzkumných a rozvojových projektů. 

 
Předpokládané zdroje: 
 rozvojové projekty; 
 grantové prostředky (především OP VK); 
 vlastní zdroje UP.  

 
VI. Podpora sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu 
do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování  
 
Popis priority 
Dlouhodobým cílem UP je zlepšení podmínek sociálně, ekonomicky a zdravotně 
znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování. 
V tomto směru se UP svou činností nevymyká obdobným záměrům jiných vysokých škol.  

Péče o handicapované však patří v posledních letech mezi priority UP a je v rámci ČR 
poskytována na špičkové úrovni, což UP považuje za svou silnou stránku. Na PdF a FTK 
pracují specializovaná poradenská pracoviště pro handicapované studenty celé UP. Stejně 
jako v roce 2008 a 2009, tak i ve všech předchozích letech byly uplatněny rozvojové projekty 
zaměřené na podporu a integraci zdravotně handicapovaných studentů do studia a 
vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu u uchazečů z různě znevýhodněných sociálních 
skupin. Poskytována byla poradenská, konzultační a terapeutická podpora pro uchazeče, 
posluchače a jejich učitele, načítání a digitalizace textu pro osoby se zrakovým postižením, 
asistenční služby pro jedince s postižením motoriky, tvorba individuálních studijních plánů, 
technická podpora a další. Systematicky je postupováno v odstraňování technických bariér 
(plošiny). 
 
Analýza současného stavu 
 
1. Poradenství  
UP poskytuje komplex poradenských služeb určených studentům, akademickým 
pracovníkům, absolventům i uchazečům o studium. Poradenství se realizuje na detašovaných 
pracovištích fakult a zahrnuje širokou škálu oblastí: studijní, psychologické, duchovní, právní 
a profesní poradenství. Na UP nechybí ani Centrum pro pomoc handicapovaným 
a poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Poskytování poradenských služeb je 
bezplatné a realizuje se na třinácti pracovištích UP. 
 
2. Péče o handicapované 
V rámci České republiky jsou tyto služby ojedinělé svou šíří, protože na rozdíl od jiných 
vysokých škol UP (respektive Centrum pomoci handicapovaným na PdF, dále jen Centrum) 
zprostředkovává poradenské služby všem kategoriím postižených, tj. osobám:  
 s narušenou komunikační schopností; 
 se zrakovým postižením; 
 se sluchovým postižením;  
 s poruchou hybnosti; 
 se specifickými poruchami učení a chování; 
 s více vadami.  

Handicapovaným studentům UP je tak poskytován vysoce odborný, kvalitní a komplexní 
poradenský, technický a terapeutický servis. Ve spolupráci se studijními odděleními 



jednotlivých fakult jsou poradenské služby poskytovány i pro jednotlivé vyučující; UP také 
spolupracuje se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují. 
Prioritou UP je poradenská pomoc handicapovaným studentům, popřípadě uchazečům o 
přijetí ke studiu. Přijímací pohovory probíhají s komplexním zajištěním tlumočnických a 
průvodcovských služeb. Jsou rovněž poskytovány speciálně formálně upravené testové 
materiály, popřípadě doporučovány takové formy průběhu přijímacího pohovoru, aby 
nepoškodily osobní identitu zdravotně postižených a nebyly příčinou jejich případné 
diskriminace (týká se těch uchazečů, kteří upozornili na svou diagnózu v přihlášce, popřípadě 
Centrum v náležitém předstihu kontaktovali). 

I činnost spočívající v péči o handicapované považuje UP za svou silnou stránku, které 
se i v dalších letech hodlá věnovat s maximálním úsilím.    
 
Popis cílů pro rok 2010 
V roce 2010 je plánováno další rozšíření již tak kvalitních služeb handicapovaným studentům 
UP. Konkrétně se bude jednat o: 
 průvodcovské služby těžce zrakově postiženým (nevidomým) klientům;  
 simultánní tlumočnické a průvodcovské služby těžce sluchově postiženým klientům 

(neslyšícím); 
 konzultační činnost týkající se studijních záležitostí klientů; 
 převod studijních materiálů z černotiskového tisku do Braillova písma; 
 asistenční činnost v rámci péče o klienty s vyšším omezením hybnosti; 
 možnost zapůjčení protetických pomůcek; 
 využití speciálně upraveného počítačového software usnadňujícího čtení; 
 připojení k internetu s hlasovým výstupem; 
 legislativní pomoc handicapovaným studentům; 
 využití logopedických programů a pomůcek; 
 možnost využití odborné výkladové literatury. 

Dále je v roce 2010 plánováno průběžné rozšiřování poradenských služeb jak pro studenty, 
tak i pro akademické pracovníky, absolventy a uchazeče o studium. 
 
Kontrolovatelné výstupy: 
 efektivní činnost Centra pomoci handicapovaným (viz cíle pro rok 2010), 
 další rozšíření mezifakultní spolupráci v oblasti péče o handicapované, 
 další odstraňování bariér pro handicapované studenty a uchazeče o studium na UP, 
 efektivnější podoba vyhledávače studijních programů a oborů pro uchazeče o studium 

na UP na oficiálních webových stránkách UP, 
 rozvoj absolventského portálu „UPOL“, 
 rozšiřování nabídky poradenských služeb pro studenty, absolventy a uchazeče o 

studium. 
 
Předpokládané zdroje:  
 centralizovaný rozvojový projekt;  
 projekty ESF; 
 vlastní zdroje UP. 

 
VII. Podpora dalšího vzdělávání 
 
Popis priority a analýza současného stavu 
Aktivity v oblasti celoživotního a distančního vzdělávání na UP (včetně Univerzity třetího 
věku, dále jen U3V) koordinuje oddělení pro podporu dalšího vzdělávání, v jehož kompetenci 



je především vytváření koncepčních a metodických materiálů v oblasti dalšího vzdělávání, 
podpora kombinovaných a distančních forem studia na fakultách UP, koordinace mezifakultní 
spolupráce v oblasti zavádění kombinovaných a distančních forem studia, koordinace 
zavádění a rozvoje distanční formy vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů 
a programů celoživotního vzdělávání, podpora rozvoje e-learningu na UP a podpora 
a organizační zázemí U3V. 

Velká pozornost je celoživotnímu vzdělávání věnována zejména na FF (např. formou 
tradičního festivalu vzdělávání AEDUCA). Dále jsou aktivity v oblasti celoživotního 
vzdělávání na UP realizovány na pracovištích CMTF, PdF, FTK a PF. 
 Při UP funguje nejstarší U3V v ČR, která organizačně zajišťuje realizaci zájmového 
vzdělávání seniorů v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání a v návaznosti na strategii 
OSN v oblasti edukační činnosti pro seniory. U3V je nedílnou součástí vzdělávacích, 
vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit UP. Cílem U3V je zájmové vzdělávání 
populace 50+ na nejvyšší možné úrovni, kultivace jejich schopností, znalostí a dovedností, 
nabídka smysluplných volnočasových aktivit, rozvoj počítačové a internetové gramotnosti 
starší populace, animace seniorů a podpora mezigenerační solidarity a mezigeneračního 
dialogu.  
 Organizace, realizace a výsledky dalšího vzdělávání patří mezi silné stránky UP.     
 
Popis cílů pro rok 2010 
Hlavní cíle pro rok 2010 jsou následující: 
 zpracovat další koncepční a metodické materiály v oblasti dalšího vzdělávání;  
 koordinovat mezifakultní spolupráci v oblasti zavádění kombinovaných a distančních 

forem studia, podpora těchto forem studia na fakultách UP; 
 koordinovat zavádění a rozvoj distanční formy vzdělávání v rámci akreditovaných 

studijních programů a programů celoživotního vzdělávání; 
 podporovat a rozvíjet U3V jako významnou složku životních aktivit seniorů 

prostřednictvím zvýšení nabídek studia z široké oblasti společenských vztahů; 
 rozvíjet U3V na detašovaných pracovištích (Vyšší odborná škola a obchodní akademie 

ve Valašském Meziříčí, Vyšší odborná škola v Uherském Hradišti); 
 rozšiřovat možnosti celoživotního vzdělávání pro nejširší veřejnost zejména za účelem 

zvýšení zaměstnatelnosti pracovních sil, a to především dle potřeb regionu; 
 usilovat o takový vývoj informačních systémů pro podporu distančního vzdělávání, 

zejména LMS Uniforu, který povede k jejich větší otevřenosti, flexibilitě 
a použitelnosti při výuce na fakultách; 

 připravovat vznik platformy pro sdílení vzdělávacích obsahů (objektů) mezi fakultami 
a jinými vysokými školami. 

Celoživotní vzdělávání rozvine v roce 2010 i nově zřízená FZV, a to prostřednictvím 
decentralizovaného rozvojového projektu zaměřeného na vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků. 
 
Kontrolovatelné výstupy: 
 rozšíření nabídky distanční a kombinované formy studia, a to i s využitím e-learningu; 
 pravidelná činnost Koordinační rady pro kombinovanou a distanční formu studia na 

UP jako poradního orgánu rektora v oblasti neprezenčních forem výuky; 
 vytváření koncepčních dokumentů a metodických pokynů pro zajištění přiměřeně 

jednotného postupu fakult v oblasti realizace kombinované a distanční formy studia na 
UP; 

 rozšíření mezifakultní spolupráce a také spolupráce s jinými vysokými školami 
v oblasti přípravy elektronických opor výuky; 



 vytvořeného plně funkčního propojení systému STAG s LMS Unifor; 
 příprava dvou projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Prioritní osa 

2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské 
vzdělávání; 

 rozšíření nabídky U3V; 
 uspořádání konference AEDUCA. 

 
Předpokládané zdroje: 
 decentralizovaný rozvojový projekt; 
 centralizovaný rozvojový projekt; 
 vlastní zdroje UP. 

 
VIII. Odstraňování slabých stránek a/nebo podpora silných stránek UP 
 
1. Spisová služba (zřízení datové schránky v souladu s novou právní úpravou)    
 
Analýza současného stavu 
Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů (aktuálně již ve znění pozdějších předpisů). Na základě 
výše uvedeného zákona bude adrese UPOL vytvořena jedna datová schránka. V důsledku 
povinností daných citovaným zákonem vzroste počet elektronických dokumentů, které budou 
vstupovat do adresy UPOL. Proto je nutné co nejdříve vyřešit napříč všemi fakultami 
metodicky a následně i techniky tyto okruhy problémů:  
 vybírání elektronických dokumentů z datové schránky; 
 směrování elektronických dokumentů ke koncovým uživatelů; 
 evidování elektronických dokumentů; 
 sledování stavu vyřízení; 
 vkládání elektronických dokumentů do datových schránek; 
 dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů. 

 
UP si v roce 2009 nechala zpracovat externím subjektem úvodní analýzu, v níž je shrnut 
kvantitativní a kvalitativní popis současného způsobu vedení spisové služby na všech 
fakultách. Dokument popisuje důvody, proč je nutné současný stav změnit, definuje seznam 
funkčních a nefunkčních požadavků na elektronickou spisovou službu, hodnotí dopady 
elektronické služby na stávající IT architekturu UPOL, definuje rizika záměru a jejich 
eliminaci a provádí kvalifikovaný odhad finanční a časové náročnosti věcného záměru. 
 
Popis cílů pro rok 2010 
Hlavním cílem pro rok 2010 je zavedení elektronické formy spisové služby pro vybrané typy 
dokumentů na UP, a to včetně dokumentů digitalizovaných systémem elektronické podatelny 
(E-podatelna). Elektronická spisová služba zahrnuje dvě spolu úzce související odborné 
oblasti. První z nich je přijímat a odesílat dokumenty v elektronické podobě od/na právnické a 
fyzické osoby prostřednictvím datových schránek, což souvisí s nabytím účinnosti zákona 
č. 300/2008 Sb. Druhou oblastí je vnitřní oběh dokumentů. Velké množství obíhajících 
dokumentů pro řízení a organizaci školy, projektové a technické dokumentace navazující i na 
systémy typu ERP, call centra, podatelny atd., vede k nutnosti zavést systém pro řízené 
ukládání elektronických dokumentů, jejich evidenci, konverzi, rozdělování, archivaci 
a skartaci.  
  
Kontrolovatelné výstupy: 



 analýza metadat jednotlivých typů dokumentů; 
 vývoj a instalace ESS pro DS, integrace na LDAP a CM; 
 školení klíčových uživatelů a zavedení pilotního provozu spisové služby. 

 
Předpokládané zdroje:  
 Rozvojový projekt; 
 Vlastní zdroje UP. 

 
2. Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 
V uvedené oblasti hodlá UP podporovat silné stránky a odstraňovat slabé stránky tím, že 
bude: 
 dále rozvíjet datovou síť UPONET, zvyšovat bezpečnost a propustnost sítě postupnou 

výměnou zastaralých aktivních prvků páteřní sítě (jedná se zejména o zavádění 10 GB 
ethernetu a na vybraná místa směrovačů IP v6), rozšiřovat a upravovat lokální sítě 
podle požadavků pracovišť a modernizovat centrální servery pro řízení univerzitního 
informačního systému, včetně modernizace a rozšiřování datových úložišť (jedná se 
zejména o vybudování disaster recovery lokality (nová serverovna) jak s kopiemi 
hlavních datových prostorů tak i výpočtního výkonu pro zabezpečení funkce 
stěžejních aplikací UP i při výpadku hlavní lokality CVT. Pokračovat v budování 
mobilního a offsite přístupu k univerzitní datové síti, a to rozšířením bezdrátového 
přístupu v návaznosti na projekt EDUROAM, inovací VPN řešení na bázi portletů 
WWW prohlížeče a zapojením vybraných aplikací na ověřování přístupu 
prostřednictvím federace EDUID; 

 pokračovat v budování nových počítačových učeben a modernizaci stávajících; 
 pokračovat v budování Portálu UP zejména s důrazem na intranetové služby; 
 pokračovat v zavádění nových komponent univerzitního informačního systému a 

specializovaných aplikací pro podporu řízení školy a organizace studia s využitím 
moderních portálových technologií a datových úložišť pro dokumenty (např. systému 
pro řízení oběhu dokumentů, elektronickou podatelnu, přístup k elektronické formě 
studijních opor apod.) Vše bude navazovat na zavádění Document Management 
Systemu; 

 mapovat požadavky uživatelů na další rozvoj univerzitního informačního systému 
(zejména doplnění systému STAG) a při dalším rozvoji vycházet ze zjištěných 
informací. 

 
Předpokládané zdroje: 
 rozvojový projekt; 
 vlastní zdroje UP. 

 
3. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
V uvedené oblasti UP: 

- bude rozvíjet všechny formy mobilit studentů a zaměstnanců prostřednictvím 
spolupráce se zahraničními vysokými školami a vědeckými institucemi a zvýšením 



frekvence výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků; současně bude 
podporovat rozvoj stipendijních programů pro nadané studenty z rozvojových zemí; 

- bude získávat významné zahraniční odborníky pro zapojení do výuky v cizích jazycích; 
- odstraní přetrvávající slabou stránku realizací ECTS Label. 

 
4. Podpora sociálně, ekonomicky a zdravotně znevýhodněných při vstupu do studia, 
během studia a bezprostředně po jeho absolvování 
Dlouhodobým cílem UP je zlepšení podmínek sociálně, ekonomicky a zdravotně 
znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování. 
V tomto směru se UP svou činností nevymyká obdobným záměrům jiných vysokých škol a 
hodlá tuto svou silnou stránku i v dalších letech zkvalitňovat. 
 
5. Podpora personálního rozvoje UP 
Slabou stránkou, kterou UP po několik minulých let vykazuje, je nedostatek docentů a 
profesorů v mladším a středním věku. Za tím účelem jsou každý rok vyčleněny finanční 
prostředky v rámci rozvojových projektů.    

Za slabou stránku považuje UP rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci 
doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, kteří zůstávají na 
UP.  
 
6. Podpora dalšího vzdělávání 

Jak bylo výše uvedeno, je další vzdělávání jednou ze silných stránek UP, která má být i 
v roce 2010 finančně podporována z rozvojových projektů i vlastních zdrojů UP.  
 
7. Oblast rozvoje strategického řízení, rozvíjení znalostí a dovedností managementu i 
vedení UP je přetrvávající slabou stránkou UP, která byla dosud odstraňována individuální 
účastí zaměstnanců na přednáškách a seminářích pořádaných vnějšími agenturami. V roce 
2008 byl za účelem systematického vzdělávání zaměstnanců schválen rozvojový projekt, jehož 
cíle jsou v letošním roce naplňovány prostřednictvím organizace kurzů s tématy (oblastmi) 
v něm uvedenými, a to přímo v prostorách UP.          
 
8. Podpora moderních komunikačních metod výuky 
V jistém smyslu slova lze za slabou stránku UP považovat aktuálním podmínkám 
neodpovídající systém tvorby digitálních studijních textů. UP hodlá tvorbu těchto moderních 
studijních opor rozšířit a využít jich pro samostatnou kreativní práci studentů, na zlepšování 
studijních podmínek studentů se specifickými potřebami a na vytváření podmínek pro 
implementaci prvků distančního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních 
technologií ve výukovém procesu. Předpokládané zdroje: vlastní zdroje UP. 
 
9. Další plánované aktivity pro rok 2010 
V roce 2008 začala UP vkládat kvalifikační práce do Národního registru VŠKP a současně 
začala využívat systém na odhalování plagiátů (v rámci centralizovaného rozvojového 
projektu MU „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů“). V roce 2009 dochází 
k rozšíření těchto aktivit i o možnost kontroly seminárních prací (opět prostřednictvím 
centralizovaného rozvojového projektu MU „Odhalování plagiátů v seminárních pracích“). 



V roce 2010 je plánován další rozvoj těchto aktivit a větší propagace a metodická 
pomoc pro vyučující zejména komfortnějším vkládáním seminárních prací.  

V roce 2010 je také plánován další rozvoj Courseware jako nadstavby STAGu, který 
bude sloužit pro efektivní předávání informací od jednotlivých vyučujících pro studenty jejich 
předmětů.  
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