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A K T U A L I Z A C E

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

na rok 2009

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojo-
vé, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci (dále též 
jen „UP“) na rok 2009 vychází z
–  dlouhodobého záměru UP na období 2006–2010,
–  výsledků dílčí SWOT analýzy činností na UP a
–  částečně též z úkolů daných aktualizací dlouhodobého záměru na rok 2008, jed-

ná-li se o dlouhodobější cíle UP překračující jednoletý horizont.

I.  Internacionalizace a další zvyšování konkurenceschopnosti 
vysokých škol

V této oblasti UP1 
–  prověří bilaterální vztahy navázané s partnerskými univerzitami v Evropě a Se-

verní Americe; prostřednictvím navázaných kontaktů a rozpracovaných projektů 
dokončí přípravné fáze jednání s partnery v Asii a Jižní Americe, zmapuje a posílí 
kontakty v sousedních zemích, zejména Německu a Rakousku, a dále se pokusí na-
vázat či prohloubit kontakty se zeměmi bývalé Jugoslávie v rámci již poskytované 
humanitární a rozvojové pomoci,

–  vytvoří předpoklady pro zabezpečení stabilizace studentů přijíždějících na UP 
a účastnících se pobytu v rámci mezinárodních mobilit, přičemž zabezpečí konti-
nuitu vzrůstajícího trendu, stejně jako zefektivní zahraniční mobilitu učitelů v sou-
vislosti s provázáním na zahraniční vztahy UP a její reprezentaci,

–  dokončí realizaci ECTS Label,
–  v souladu s navázanou a ověřenou mezinárodní spoluprací vytvoří předpoklady 

pro etablování a následnou akreditaci cizojazyčných studijních programů, progra-
mů Joint degree a Erasmus Mundus.

V rámci internacionalizace bude UP nadále využívat možností nabízených progra-
mem Erasmus týkajících se zahraničních stáží jejich studentů.

1  Uvedené činnosti budou zajišťovány především prostřednictvím zahraničního oddělení UP a přísluš-
ných proděkanů fakult. Garantem je prorektor pro záležitosti vnějších vztahů.
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II. Kvalita a excelence akademických činností

V této oblasti UP bude
–  směřovat k tomu, aby fakulty, které již k tomu mají vytvořené zázemí, byly koncipo-

vány jako tzv. research fakulty, a dále k tomu, aby ostatní fakulty postupně k tomu-
to cíli směřovaly vytvářením, stabilizací stávajících a rozvojem dalších jednotlivých 
vědecky profilovaných pracovišť,

–  stabilizovat počty studentů na jednotlivých fakultách; změny v oborové struktuře 
studijních programů a případný selektivní nárůst studentů u nových perspektiv-
ních oborů provádět v závislosti na požadavcích trhu práce a rozvoji vědy,

–  podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků (habilitace, profesorská ří-
zení) s finančním zajištěním zejména z rozvojových projektů,

–  podporovat talentované studenty a absolventy doktorských studijních programů, 
nabízet jim možnosti zaměstnání a studijní nebo pracovní pobyty na renomova-
ných tuzemských a zahraničních pracovištích, mimo jiné i v kontextu implementa-
ce elektronické databáze,

–  podporovat vznik a existenci studentských vědeckých spolků s finančním zajiště-
ním zejména z rozvojových projektů,

–  nabízet spolupráci hostujícím zahraničním profesorům a vytvářet podmínky pro 
jejich participaci na výuce v cizích jazycích,

–  nadále rozvíjet strukturu studijních programů, podporovat horizontální a vertikál-
ní integraci výuky, inovaci a prostupnost v rámci UP i sítě tuzemských, popřípadě 
zahraničních vysokých škol, to vše při respektování výjimek dvoustupňové struk-
tury magisterského vzdělávání v příslušných studijních programech,

–  rozšiřovat možnosti celoživotního vzdělávání pro nejširší veřejnost zejména za úče-
lem zvýšení zaměstnatelnosti pracovních sil, a to především dle potřeb regionu. Za 
tím účelem bude UP prostřednictvím oddělení pro podporu dalšího vzdělávání:
a)  průběžně rozšiřovat nabídku distanční a kombinované formy studia, a to i s vy-

užitím e-learningu,
b)  využívat e-learningu i v rámci celoživotního vzdělávání,
c)  usilovat o vytváření koncepčních dokumentů a metodických pokynů pro zajiš tění 

přiměřeně jednotného postupu fakult v oblasti realizace kombinované a distanč-
ní formy studia na UP a k tomu využívat finančních prostředků z Operačního 
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále jen „VK“),

d) rozšiřovat mezifakultní spolupráci a také spolupráci s jinými vysokými školami 
v oblasti přípravy elektronických opor výuky a k tomu využívat finančních pro-
středků z programů VK,

e)  nadále podporovat a rozvíjet U3V jako významnou složku životních aktivit seni-
orů prostřednictvím zvýšení nabídek studia z široké oblasti společenských vzta-
hů, a to s finančním zajištěním zejména z rozvojových projektů, 

f)  usilovat o takový vývoj informačních systémů pro podporu distančního vzdělá-
vání2 , který povede k jejich větší otevřenosti, flexibilitě a použitelnosti při výuce 
na fakultách,

g) připravovat vznik platformy pro sdílení kompatibility vzdělávacích modulů 
mezi fakultami a jinými vysokými školami,

2  Zejména LMS Unifor.
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h) v oblasti tvorby digitálních studijních textů preferovat vytváření těchto textů do-
stupných v síti UP s využitím činnosti Audiovizuálního centra UP, čímž se sou-
časně zvýší využitelnost moderních komunikativních metod výuky s důrazem 
na samostatnou kreativní práci studentů, na zlepšování studijních podmínek 
handicapovaných studentů a na vytváření podmínek pro implementaci prvků 
distančního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií 
ve výukovém procesu.

UP zřídí Koordinační radu pro kombinovanou a distanční formu studia jako stálý poradní 
orgán rektora v oblasti neprezenčních forem výuky.

III. Kvalita a kultura akademického života

V této oblasti UP bude
–  nadále rozšiřovat a zefektivňovat informovanost zájemců o studium a (především) 

studentů prvních ročníků o studiu na UP a dále o vnitřních a vnějších aktivitách UP 
prostřednictvím tištěných materiálů, osobních setkání3 a dalších forem,4 

–  pokračovat ve vydávání vnitřních periodik na úrovni celé UP i úrovni fakult, pravi-
delně dávat širší prostor akademickým pracovníkům, zaměstnancům i studentům 
k prezentaci zejména vědeckých, výzkumných a kulturních aktivit na UP, 

–  spolupracovat se středními školami při získávání studentů pro studium méně atrak-
tivních, zejména některých přírodovědných a technických oborů, které mají na UP 
vysokou kvalitu a o jejichž absolventy má mimořádný zájem technická a školská 
praxe, 

–  rozšiřovat formy spolupráce s fakultními školami a zařízeními, prohlubovat vzá-
jemné kontakty se školami a dalšími institucemi směřující ke zvýšení uplatnitelnos-
ti absolventů na trhu práce, 

–  mapovat stav a testovat širší využití zajištění přijímacího řízení prostřednictvím 
třetích osob u vybraných studijních oborů, a to v souvislosti s využitím výsledků 
státních maturit pro přijímací řízení,

–  nadále rozšiřovat nabídku poradenských služeb zejména pro studenty a zahájit pří-
pravné kroky pro zřízení portálu pracovních příležitostí pro přímý vstup možných 
zaměstnavatelů nabízejících zaměstnání absolventům UP, čímž rozšíří činnost pora-
denských center UP i ve spolupráci s Úřadem práce,

–  nadále vytvářet podmínky pro studenty se zdravotním postižením nebo znevýhod-
něním, jakož i se znevýhodněním sociálním či kulturním, a to i s finančním zajiště-
ním z rozvojových projektů, 

–  prostřednictvím Akademik sport centra UP i ve spolupráci s třetími osobami vytvá-
řet předpoklady pro mimostudijní život studentů.5 

Nadále bude UP navazovat spolupráci s absolventy a posilovat vzájemnou komu-
nikaci prostřednictvím Portálu a databází absolventů.

3  Např. prostřednictvím Dne otevřených dveří či zasedání Akademické obce UP.
4  Např. Street Law na PF.
5  Společenské, kulturní, sportovní akce a výchova ke zdravému životnímu stylu.
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IV.  Rozvoj a uplatnění inovačního potenciálu výzkumu, 
vývoje a tvůrčí činnosti

V této oblasti UP bude
–  podporovat rozvoj infrastruktury komunikačních technologií, výukových prostřed-

ků, laboratoří pro výuku a výzkum zejména prostřednictvím Operačních programů 
„Věda a výzkum pro inovace“, „Podnikání a inovace“ a „VK“; pro rekonstrukci Vě-
deckotechnického parku UP (dále též jen „VTP“) využívat prostředky z programu 
„Prosperita“,

–  podporovat projektovou a grantovou činnost akademických pracovníků a admi-
nistrativních zaměstnanců v rámci zapojení do projektů 7. Rámcového programu, 
Evropského sociálního fondu a dalších tuzemských i mezinárodních aktivit, a to 
cestou vyškoleného týmu projektových manažerů Projektového servisu UP, jakož 
i pokračovat ve vytvořeném systému kontroly přípravy a realizace projektů,

–  podporovat rozvoj VTP a Podnikatelského inkubátoru a využívat je jako kontaktní 
místo zajišťující styk zájemců z komerční sféry s univerzitními pracovišti a dále pro 
následující činnosti: 
a)  realizace aplikačních výstupů výzkumu,
b)  příprava projektů do „Operačního programu Podnikání a inovace“ a „Prosperi-

ta“, a provádění nabídek činnosti pro externí zájemce, 
c)  dopracování koncepce ochrany duševního vlastnictví a její uvedení do praxe za-

městnanců UP cestou opakovaných seminářů, 
d) realizace užšího vztahu s podnikatelskou sférou cestou propagace pracovišť po-

mocí katalogu přístrojů a služeb, informovanosti o možnostech komerční spo-
lupráce s pracovišti UP včetně potenciální komercionalizace výstupů projektů. 
Ve spolupráci s odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje, Magistrátem 
statutárního města Olomouce, Hospodářskou komorou a Czechinvestem aktiv-
ně vyhledávat možnosti UP k zapojení do existujících a vznikajících znalostních 
klastrů – za tímto účelem je zřízen i poradní orgán – Rada VTP se zástupci jmeno-
vaných subjektů,

e) stimulace podnikání (včetně spin-off firem) studentů a zaměstnanců UP konzul-
tacemi, semináři a poradenskou činností. 

UP dále
–  zainteresuje na projektech předkládaných UP také ústavy AV ČR, Fakultní nemocni-

ci, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Hospodářskou komoru, Moravskou 
vysokou školu Olomouc a další vysoké školy v regionu, jakož i soukromé obchodní 
společnosti a jiné právnické osoby.6

Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu bude i nadále v souladu s prioritami stanovený-
mi Aktualizovanými dlouhodobými základními směry výzkumu v ČR, a to zejména 
v prioritách
a) udržitelný rozvoj (biologické a ekologické aspekty, zemědělský výzkum, životní 

styl a zdraví),
b) molekulární biologie (se zaměřením na oblast biomedicíny, biotechnologií a šlechtění),

6  Např. profesní komory a církevní instituce. 
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c) materiálový výzkum (v oblastech optoelektroniky, nanomateriálů a nových ma-
teriálů pro lékařství, farmacii),

d) informační společnost a
e) společenskovědní výzkum.

V. Informační systémy UP

Informační systémy UP poskytují jednak informace pro realizaci hlavní činnosti 
UP (výzkum a vzdělávání) a současně jsou rovněž nástrojem pro její efektivní řízení 
a správu.

V této oblasti UP bude

a)  prostřednictvím Centra výpočetní techniky UP 
–  dále rozvíjet datovou síť UPONET, zvyšovat bezpečnost a propustnost sítě po-

stupnou výměnou zastaralých aktivních prvků páteřní sítě, rozšiřovat a upravo-
vat lokální sítě podle požadavků pracovišť a modernizovat centrální servery pro 
řízení univerzitního informačního systému včetně modernizace a rozšiřování da-
tových úložišť,

–  pokračovat v budování mobilního přístupu k univerzitní datové síti, a to rozší-
řením bezdrátového přístupu v návaznosti na projekt EDUROAM a portálového 
řešení,

–  pokračovat v budování nových počítačových učeben a pracovišť (PC kiosky) 
a v modernizaci stávajících, 

–  pokračovat v budování Portálu UP, zvláště se zaměřením na intranetové služby,
–  v návaznosti na analýzu potřeb uživatelů a v součinnosti s nimi pokračovat v za-

vádění nových komponent univerzitního informačního systému a specializova-
ných aplikací pro podporu řízení školy a organizace studia s využitím moderních 
portálových technologií a datových úložišť pro dokumenty7 – to vše bude nava-
zovat na zavádění Document Management Systemu,

–  mapovat požadavky uživatelů na další rozvoj univerzitního informačního systé-
mu a při dalším rozvoji vycházet ze zjištěných informací.

UP dále zajistí stabilizaci počítačové sítě a počítačového vybavení v Uměleckém 
centru UP na základě implementace a integrace síťových služeb v rámci Active Di-
rectory.

7  Např. systém pro řízení oběhu dokumentů, elektronická podatelna, přístup k elektronické formě stu-
dijních opor. 
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b)  prostřednictvím Knihovny UP 
–  a jejího nového automatizovaného knihovního systému rozvíjet spolupráci při 

vytváření souborného katalogu ČR a umožňovat přístup do knihovního systému 
přes Portál UP,

–  pokračovat v zapojování knihovního systému k veřejně přístupným zdrojům na 
internetu,

–  vyjednávat nové a zajišťovat realizaci stávajících celouniverzitních konsorciál-
ních přístupů do požadovaných elektronických informačních zdrojů (Scopus, 
JSTOR aj.),

–  pokračovat ve zveřejňování publikačních aktivit akademických pracovníků UP 
prostřednictvím osobní bibliografické databáze sloužící k výkazové činnosti 
(podklady pro RIV, evaluace, akreditace atd.),

–  pokračovat ve zveřejňování plných textů v Acta Universitatis Palackianae Olo-
mucensis na webových stránkách univerzity.

c)  prostřednictvím Vydavatelství UP
–  přispívat svou činností k účinnější prezentaci publikovaných výsledků pedago-

gické a vědecké činnosti UP, a to zejména:
a) aktivní účastí na národních i mezinárodních knižních veletrzích, na nichž 

v rámci doprovodných programů představí nejvýznamnější díla vydaná 
v uplynulém období,

b)  představováním nových děl na stránkách novin a odborných časopisů formou 
anotací, odborných recenzí, nabídkových inzerátů,

c)  prezentací zvlášť významných děl formou veřejného uvedení publikace na 
knižní trh s autorským čtením za přítomnosti veřejnosti a masmédií,

d) ucelit a ve spolupráci s úsekem pro vnější vztahy dotvořit fond propagačních 
materiálů a zajistit jejich distribuci.

Na základě Závěrečné zprávy z procesního auditu pracovišť, účelových zařízení 
a Rektorátu UP bude zpracován návrh „rozvoje tiskových technologií v rámci UP“, 
čemuž bude předcházet audit polygrafického střediska včetně odborného posouze-
ní cenotvorby ve vydavatelství.

V souladu s rozvojem a zvyšováním odborné úrovně akademických pracovníků 
a administrativních zaměstnanců se bude vydavatelství soustavně aktivně podílet 
na vytváření všeobecného povědomí o duševním vlastnictví v nejširším smyslu slo-
va. V rámci profesionalizace zaměstnanců UP bude zajišťována účast na přednáš-
kách a seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami, popř. budou odborníci 
v uvedené oblasti zváni na UP.8

Účelová zařízení a provozní úseky hodlá UP rozvíjet tak, aby byly zárukou efektiv-
ního poskytování služeb a implementovaly klientský přístup. Za tím účelem budou 
vypracovány zásady klientského přístupu pro administrativní, technické a provozní 
zaměstnance s následnou implementací na jednotlivá pracoviště. 

8  K tomu dále srov. oblast VII, odrážka třetí.
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VI. Řízení, organizace a podpůrné procesy

V této oblasti UP 
–  dokončí zpracování nového Katalogu zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd, 

a to za účelem aktualizace, resp. zjednodušení obecných charakteristik jednotlivých 
pracovních míst, 

–  nastaví v souladu s obsahem Katalogu zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd 
motivační systém a tím i stabilizaci lidských zdrojů, 

–  bude usilovat o profesionalizaci akademických pracovníků, vedoucích i ostatních 
zaměstnanců, a to prostřednictvím systematického i příležitostného odborného 
vzdělávání v souladu s potřebami pracovišť s dílčím finančním zajištěním z rozvo-
jových projektů, 

–  bude naplňovat v souladu s postupnou profesionalizací zaměstnanců příslušná 
ustanovení zákoníku práce9 upravující kontrolu činnosti řízených zaměstnanců, ja-
kož i jejich trvalé kvalifikačních předpoklady pro výkon práce, 

–  bude dbát na tvorbu nových vnitřních předpisů a norem v souladu s aktuálním 
zněním obecně závazných právních předpisů a na aktualizaci stávajících předpisů 
a norem, a to v souladu s vnitřní normou UP10 a v ní daných povinností zpracova-
telů těchto norem,

–  provede úpravu webových stránek v oblasti vnitřních norem s cílem zjednodušit 
vyhledávání příslušné normy,11 

–  bude využívat integrované řídicí systémy, nalézat optimální poměr integrace a de-
centralizace v oblasti řídicích a rozhodovacích činností a v tomto smyslu kontrolo-
vat a udržovat aktuální organigram v ARIS.

Dále UP 
–  zahájí přípravné práce na realizaci vybraných doporučení ze Závěrečné zprávy 

z procesního auditu pracovišť, účelových zařízení a Rektorátu UP,
–  implementuje vybraná řešení s cílem optimalizace vykonávaných procesů,
–  implementuje vybraná řešení s cílem transparentního rozdělení pravomocí a odpo-

vědností v řízení a provádění procesů,
–  rozhodne o procesech (resp. činnostech v procesech), jejichž zajišťování je z hlediska 

hospodárnosti efektivnější provádět vlastními silami a které outsourcingem; za tím 
účelem bude zpracována analýza vnitřních rezerv jako zdroje financování s cílem 
nastavit snižování provozních nákladů (materiálových, režijních, osobních aj.), 

–  bude pokračovat v detailním zpracování významných podpůrných procesů z pro-
cesní mapy za účelem centralizace některých hospodářsko-správních činností, 

–  v souladu se shora uvedeným vydá nový organizační řád RUP, který se stane pod-
kladem pro zpracování organizačních řádů fakult, popř. též dalších součástí UP.

 9  Ust. § 301–302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
10  Směrnice rektorky B3-05/2-SR.
11  Vnitřní normy budou členěny nejen podle jejich charakteru (směrnice, rozhodnutí, metodický pokyn, 

příkaz), ale též podle věcné stránky, resp. oblasti, která je jimi upravena (např. normy organizační, 
normy studijní, normy ekonomické).
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VII. Financování a investiční rozvoj 

Program investičního rozvoje na období 2009–2015

„Investiční program UP na období 2009–2015“ zahrnuje zásadní investiční potřeby 
a požadavky UP jak na investiční zdroje z programů Evropské unie, tak na finanční 
prostředky ze Státního rozpočtu ČR. V tomto komplexním programu jsou aktualizo-
vány pasporty všech budov v sídle univerzity, propočteny plošné potřeby jednotli-
vých fakult s ohledem na výuku, pedagogy, administrativu, vědu, informační služby 
a ostatní (archivy, sociální zázemí apod.). Připravený materiál je MŠMT předkládán 
jako součást Dlouhodobého záměru UP a bude základním východiskem pro každoroč-
ní aktualizace dlouhodobého záměru a čerpání finančních prostředků cestou MŠMT. 
Při zpracování investičního programu vychází UP z návrhu deklarovaného MŠMT za-
hrnout do plánu investiční výstavby projekty směrované k financování ze Státního 
rozpočtu ČR i z fondů EU. Tomu odpovídá i členění rozvojových záměrů UP. 
1. Stavby již financované nebo plánované ze Státního rozpočtu ČR
2. Stavby investičně zajišťované z fondů EU

A) Věda a výzkum pro inovace (správce programu MŠMT)
B) Ekoprojekty (Energetické úspory – správce programu MŽP)

3.  Opravy a rekonstrukce z vlastních zdrojů (FRIM). Tato část bude upřesňována do 
konce kalendářního roku 2009 podle aktuálních potřeb a ekonomických možností. 
Současný přehled je následující:

I.  Cyrilometodějská teologická fakulta
1. Aktualizace projektové dokumentace pro budovu Univerzitní č. 22.
2. Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci dvou podlaží v budově 

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

dov Na Hradě a Univerzitní 22. Dořešení oddělení energetických soustav.

II.  Lékařská fakulta
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.

2. Technická příprava rekonstrukce budovy Děkanátu LF, tř. Svobody 8, pro účely 
zkvalitnění a rozšíření výuky oboru Zubního lékařství na LF.

3. Provedení dílčí oprav a revize v budově tř. Svobody 8 po přestěhování PřF do 
nové budovy.

4. Nezbytné rekonstrukce (opravy) Centrálního zvěřince v budově Teoretických 
ústavů LF.
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III. Filozofická fakulta
1. Prioritou je rekonstrukce budovy Křížkovského 10, na niž je stavební povolení 

a která byla zařazena do režimu programového financování (vč. auly).
2.  Projektová příprava rekonstrukce budovy Na Hradě.
3.  Nezbytné úpravy v budově Křížkovského 10 po přestěhování PřF do nové bu-

dovy.

VI. Přírodovědecká fakulta
1. Pokračování v přípravě technické dokumentace a případné zahájení výstavby 

v rámci projektů VaVpI.
2. Dokončení interiérů nové budovy PřF na Envelopě a uvedení celé budovy do 

provozu na začátku roku 2009.
3. Vybavení interiérů nové budovy informačního centra v Holici.
4. Třída Svobody 26 – provedení stavební úpravy prostor uvolněných po přemís-

tění pracovišť do nové budovy, rekonstrukce elektroinstalace.
5. Pokračování ve výkupu pozemků od soukromých majitelů v areálu Holice. 
6. Zateplování některých budov PřF v Holici (B, C, D) na třídě Svobody č. 26 a bu-

dovy optiky na Envelopě v rámci energetického programu EU.
7. Zajištění projekční dokumentace až do úrovně stavebního povolení pro projekty 

VaV v Holici a na Envelopě.
8. Provedení rekonstrukce technické infrastruktury a energocentra v Holici.
9. Provedení rekonstrukce starých budov B, C, D a skleníků v Holici.

V.  Pedagogická fakulta
1. Dále revidovat a aktualizovat dokument „Program rozvoje MTZ“ podle aktuál-

ních záměrů pracovišť UP.
2. Optimalizovat dislokaci jednotlivých pracovišť s ohledem na historické, do-

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

nou koncepcí realizace projektů EU. 
4. Odstraňování nevyhovujícího technického stavu některých budov nebo zlepše-

ní provozních podmínek a potřeb jednotlivých pracovišť.
5. Vytvořit finanční a technické podmínky pro realizaci investiční výstavby pláno-

vané 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 ne-

bude realizována z projektů OP ŽP).
 Kompletní renovace fasády včetně zateplení objektu a snížení značných tepel-

ných ztrát objektu, odstranění tepelných mostů a zateplení střešní krytiny na 
Žižkově náměstí č. 5 (pokud nebude realizována z 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.
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 Řešení havarijního stavu objektu ve dvorním traktu budovy na ul. Purkrabská 
(tzv. Albínka).
 Optimalizovat využití prostor Uměleckého centra UP a snížit jeho provozně 

ekonomickou náročnost.
 Vybudování Výzkumně-vzdělávacího areálu PdF ve dvorním traktu budovy na 

Žižkově náměstí (pokud nebude realizováno z projektů OP VaVpI).

VI. Fakulta tělesné kultury
1. Pokračování v přípravě technické dokumentace projektu VaVpI.
2. Dokončení projektové dokumentace a zahájení stavební rekonstrukce Centra 

kinantropologického výzkumu.
3. Nákup pozemku pro výcvikové středisko Pastviny.
4. Rekonstrukce ubytovny personálu PD ve výcvikovém středisku Pastviny.
5. Revize, ev. rekonstrukce výtahu v Neředíně.
6. Provedení opravy střechy – pracovny pedagogů Neředín. 

VII. Právnická fakulta
1. Pokračování v přípravě projektové dokumentace, případné zahájení staveb-

ních prací na rekonstrukci budov A a B v rámci OP ŽP.
2. Dokončení projektové dokumentace a nezbytné inženýrské činnosti pro vý-

stavbu nové budovy PF. 
3. Provedení rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách PF.
4.  Provedení opravy povrchů v předprostoru obou budov PF. 
5.  Provedení výměny oken a vstupních dveří obou budov PF (nebude-li financo-

váno z OP ŽP). 

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 lékař-
ství 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.

3. Zajištění souhlasu MŠMT pro zahájení projektové dokumentace a zahájení 
projektové přípravy rekonstrukce dohodnutých objektů.

IX.  Centrální jednotky 
1. Zahájení oprav a rekonstrukcí reprezentačních místností Rektorátu UP.
2. Vybudování „stavebního archivu“ Rektorátu UP.
3. Adaptace prostor RUP po přestěhování PřF do nové budovy.
4. Rekonstrukce budov VTP.
5. Oprava místností restaurační části Sportovní haly (Projekt – oprava východní 

části Sportovní haly – II. etapa kuchyně a restaurace se salonkem – aktualizace 
rozpočtu z r. 2007).
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VIII. Vnější vztahy

V této oblasti UP bude nadále
–  zkvalitňovat marketingovou strategii – v pravidelných intervalech podávat veřej-

nosti prostřednictvím masmédií informace o klíčových počinech v oblasti vědy, 
výzkumu a vzdělávání, a to za účelem posílení obrazu UP jako univerzity s celo-
státním a mezinárodním významem, 

–  realizovat mezinárodní festival Academia film Olomouc s tím, že současně pro-
střednictvím vnitřních norem12 bude dbát o nastavení transparentních stupňů říze-
ní v rámci organizace, průběhu a financování AFO, 

–  zkvalitňovat informační a propagační materiály o UP a rozšiřovat jejich portfolio 
o suvenýry a propagační předměty v souladu se zájmy a cíli UP.

V provázanosti na oblast III. Kvalita a kultura akademického života a oblast 
IV. Rozvoj a uplatnění inovačního potenciálu výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti UP 
dále
–  nastaví strategii kooperace s orgány statutárního města Olomouc a Olomouckého 

kraje za účelem vzájemné vědecké, vzdělávací, umělecké a ekonomické podpory 
nejen na projektové bázi,

–  rozšíří spolupráci s podnikatelskou sférou i veřejným sektorem za účelem dalšího 
rozvoje podnikatelského inkubátoru, klastrů a spin-off firem a čerpání sekundár-
ních zdrojů, 

–  zkvalitní informovanost zájemců z komerční sféry o spolupráci s pracovišti UP pro-
střednictvím oddělení komunikace,

–  zahájí jednání s dalšími potenciálními regionálními i mimoregionálními zaměstna-
vateli absolventů s cílem umožnit studentům povinné praxe či krátkodobé stáže 
nacházející odraz nejen v teoretické a praktické výuce, ale rovněž v kvalifikačních 
pracích; za tím účelem bude vyhodnocena i dosavadní činnost Střediska pedagogic-
kých a odborných praxí na PdF, 

–  nabídne vybraným potenciálním zaměstnavatelům spolupráci na tvorbě nově za-
váděných studijních programů a oborů, jakož i oponenturu stávajících studijních 
programů a oborů v rámci jejich restrukturalizace a inovace; ve stejném duchu bude 
spolupracovat i s absolventy UP,

–  připraví grafický manuál jednotného vizuálního stylu UP a alespoň částečně jej 
bude realizovat,

–  učiní přípravné kroky k zavedení informačního systému v cizích jazycích.

12  Statut AFO. Organizační řád AFO.
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IX. Ostatní cíle

UP bude dále 
–  důsledně dbát o naplňování příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o fi-

nanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
–  nezávisle a objektivně přezkoumávat a vyhodnocovat prostřednictvím oddělení in-

terního auditu a kontroly (tj. vlastními zaměstnanci tohoto oddělení nebo jejich spo-
luprací s třetími osobami na smluvním základě) všechny operace v rámci vnitřního 
kontrolního systému, zejména audity uvedené v zákoně o finanční kontrole.13 

13  Podle § 28 odst. 4 zákona o finanční kontrole se jedná o:
a) finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně 

zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
b) audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně 

vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
c) audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací 

i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.
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