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Plán realizace Strategického záměru UP pro rok 2017 (dříve Aktualizace
Dlouhodobého záměru UP pro rok 2017) svou strukturou navazuje
na Strategický záměr UP na období 2016–2020 (dříve Dlouhodobý záměr
UP na období 2016–2020). Je třeba jej interpretovat v souladu s tímto
uceleným dokumentem. V souladu se zákonem o vysokých školách
a Statutem UP vychází Plán realizace Strategického záměru UP z dílčích
strategických záměrů a plánů realizace strategických záměrů fakult
a jednotlivých univerzitních součástí.

Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci vede studenty svých studijních programů
k odborným kompetencím, ale také k tvořivosti, získávání komunikativních,
sociálních a personálních kompetencí a morálních hodnot. Své studenty a budoucí
absolventy podporuje v jejich uplatnění v profesním i občanském životě.
V roce 2017 budou v návaznosti na účinnost novely zákona o vysokých školách
dokončeny novelizace vnitřních předpisů a norem a finalizovány nové vnitřní
předpisy a normy související s novelou zákona o vysokých školách a monitoringem
kvality vzdělávání. Bude zahájena příprava procesů vedoucích k podání žádosti
o institucionální akreditaci. Dále bude finalizována metodika hodnocení kvality
vzdělávání dle jednotlivých stupňů řízení v souladu s mezinárodními standardy
(ESG). UP se také zaměří na zkvalitňování studijních programů a oborů
a studentských praxí, včetně zahraničních stáží. Bude rozvíjena šíře nabídky i obsah
kurzů CŽV. Po vzoru srovnatelných západoevropských univerzit se bude UP snažit
rozšířit nabídku krátkodobých programů a letních škol zejména pro zahraniční
studenty. Bude pokračovat analýza neúspěšného ukončení studia (drop-out)
v jednotlivých typech studijních programů a na jednotlivých fakultách UP.
RUP
• Pokračování analýzy duplicitních studijních programů, vyhodnocení dílčích
výstupů analýzy.
• Pokračování v tvorbě nových procesů pro hodnocení kvality v oblasti
vzdělávání.
• Podpora vzniku nových krátkodobých programů/modulů v cizích jazycích.
• Příprava motivačního programu pro pracovníky a hostující pedagogy.
• Zmapování počtu studijních programů a studijních modulů obsahujících
praxe nebo stáže; v rámci rozvoje centrální evidence praxí budou vytvořeny
nástroje na zjištění ukazatelů.
• Rozvoj Portálu CŽV směrem ke komplexní evidenci programu CŽV, včetně
přípravy nástrojů pro předávání statistických dat o CŽV v souladu s platnými
předpisy; rozšiřování nabídky zájmově i profesně orientovaných kurzů CŽV.
• Prosazování konceptu letních škol UP.
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Poskytování podpůrných a poradenských služeb pro studenty se specifickými
potřebami (asistenčních, průvodcovských, tlumočnických, poradenských,
zpřístupnění studijních materiálů, zapůjčování pomůcek atd.).
Zpřístupnění studijního prostředí na UP (zajištění přístupnosti webových
stránek CPSSP a UP, zajištění označení dalších prostor UP popisky
v Brailleově písmu).
Zajištění propagace studia na UP pro uchazeče se specifickými potřebami na
středních školách.
Zvyšování informovanosti studentů se specifickými potřebami o podpůrných
a poradenských službách, které univerzita poskytuje.
Zvyšování kompetencí akademických a ostatních pracovníků v přístupu
ke studentům se specifickými potřebami.
Optimalizace a modernizace e-learningových nástrojů spojená s postupnou
integrací současně využívaných e-learningových platforem.
Vzdělávání pracovníků UP v oblasti transferu technologií na VTP UP (projekt
OP VVV Tým transferu technologií na UP – kurz Znalostní minimum
o ochraně duševního vlastnictví a komercializace).
Vzdělávání pracovníků UP a studentů v podnikatelských kompetencích.

CMTF UP
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Investice do infrastruktury – přístrojové a technologické vybavení pro výuku.
Inovace studijních programů s výhledem na jejich budoucí akreditace.
Součinnost s UP zaměřená k získání institucionální akreditace.
Soustředění se na získávání dalších odborníků z řad profesorů a docentů
pro zajištění oborů Sociální pedagogika a Mezinárodní sociální
a humanitární práce.
Aktuální příprava nejméně dvou habilitací a jednoho profesorského řízení
u stávajících pedagogů.
Získání nejméně jednoho nového pedagoga ze zahraničí.
Získávání nových kontaktů v rámci dalšího zkvalitňování tuzemských
i zahraničních praxí studentů oborů Charitativní a sociální práce
a Mezinárodní sociální a humanitární práce.
V rámci doktorského studijního programu Sociální a spirituální
determinanty zdraví se fakulta zaměří na stáže v zahraničí, hlavně na LF UPJŠ
v Košicích a na LF v Groningenu – nejméně 100 studentodnů.
Navýšení počtu studentů na zahraničních pobytech a stážích v rámci programu
Erasmus+.
Zkvalitnění podmínek studijních stáží na Papežské lateránské univerzitě
v Římě pro studenty oboru Katolická teologie a prohloubení spolupráce
s touto univerzitou.
Rozvoj profesních i zájmových programů CŽV – příprava dalšího zájmového
kurzu CŽV zaměřeného na spirituální oblast, nárůst počtu absolventů CŽV,
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rozvoj profesního kurzu CŽV Nemocniční kaplan, rozvoj U3V další nabídkou
kurzů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze.
Rozvoj nově otevřeného navazujícího magisterského programu Sociální
pedagogika.
Rozvoj doktorského studijního programu Teologia sistematica e filosofia
cristiana v italštině.
Další rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního programu v oboru Sociální
a spirituální determinanty zdraví, v České republice jediného svého druhu.
Zapojení magisterských a doktorských studentů CMTF UP i jiných fakult UP
do mezinárodního vědeckého a výzkumného týmu v rámci institutu OUSHI
a metodiky DIPEx.
Publikační činnost studentů DSP – v programu Teologie min. jeden
recenzovaný článek na studenta, v programu Humanitní studia min. jeden
Jimp na studenta.
Participace na existujících celouniverzitních poradenských a podpůrných
službách pro studenty se specifickými potřebami.
Organizování úspěšných writing weeks pro tuzemské i zahraniční studenty
DSP, kteří se aktivně začleňují do badatelských týmů a projektů GA ČR.
Organizování dalšího ročníku úspěšného workshopu Velehradské dialogy
v rámci DSP Praktická teologie.

LF UP
• Další zkvalitnění studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
• Příprava žádosti o akreditaci studijního programu Veřejné zdravotnictví.
• Příprava na eventuální navýšení počtu studentů programu Všeobecné
lékařství na základě celospolečenského požadavku.
FF UP
• Optimalizace oborového zajištění vědecky aktivními a pedagogicky
inovativními odborníky. Internacionalizace akademického personálu.
• Kvantitativní a kvalitativní rozvoj studentských praxí.
• Podpora vzniku kurzů CŽV a jejich prezentace.
• Podpora univerzitní politiky v oblasti eliminace duplicitních studijních
programů na fakultě.
• Rozvoj excelentních oborů podepřených kvalitním vědeckým výkonem.
• Podpora malých a v ČR minimálně zastoupených oborů: judaistiky,
nederlandistiky, ukrajinistiky, vietnamistiky, koreanistiky, arabistiky,
indonésistiky.
• Orientace projektů SGS na dlouhodobé vědecké cíle kateder a zvýšení
participace studentů na VaV.
• Podpora psychologické poradny, spolupráce se Studentským kariérním
a poradenským centrem.
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Rozvoj letních škol, workshopů a dalších vzdělávacích akcí pro studenty
a uchazeče.

PřF UP
• Rozvoj péče o pracovníky a absolventy PřF UP, vyhodnocení uplatnění
absolventů fakulty v praxi. V návaznosti na toto uplatnění úprava počtů
přijímaných studentů na oborech, které mají své absolventy v databázi ÚP
či uplatněné na trhu práce ve zcela jiných oblastech, než pro které získali
vysokoškolské vzdělání. Využití aktivit plánovaných ve výzvě ESF projektů
v rámci programu OP VVV s podporou oborů zaměřených na praxi a posílení
trhu práce.
• Zvyšování kvality doktorských studijních programů; přednostní vypisování
témat disertačních prací vedených kvalitními školiteli na pracovištích
s vysokým vědeckým výkonem. Maximální využití podpory projektů
garantujícího pracoviště k zajištění stáží i navýšení stipendií či zajištění mezd
doktorandů. Důsledné využití možnosti integrace a sdílení kapacit
výzkumných center PřF UP (RCPTM, CRH) na oborech, které mají na tato
centra návaznost (obory Fyzika, Chemie, Biologie), pro výchovu doktorských
studentů i pro realizaci kvalifikačních prací studentů v Bc. i Mgr. studiu.
• Využívání výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť
v aplikační sféře pro lepší praktickou uplatnitelnost studentů v praxi.
• Podpora nadaných studentů SŠ a žáků ZŠ prostřednictvím projektů Badatel,
Přírodovědný a matematický klokan, Věda je zábava, realizací přehlídek SOČ
na PřF UP, SŠ olympiád v předmětech vyučovaných na PřF UP, GIS Day ad.
Pro střední, případně i základní školy vytváření podmínek pro spolupráci
vycházející ze zkušeností s fakultními školami, se kterými má PřF UP smlouvu,
a vyhledávání dalších vhodných škol v regionu.
• Zavedení přijímacích zkoušek ve všech studijních programech, které
na fakultě neúměrně zvyšovaly procento nadlimitních studentů. Optimalizace
počtu přijímaných studentů tak, aby se snížil počet nefinancovaných studentů
pod 5 % z celkového počtu.
• Zvyšování pravděpodobnosti úspěšného ukončení studia (snížení
propadovosti) a kvality absolventů uplatnitelných na trhu práce zachováním
náročných požadavků na přijímané uchazeče o studium.
• Podporování studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kteří
dosahují dobrých studijních výsledků, formou zvláštního stipendia ze
stipendijního fondu fakulty.
• Tvorba vhodných studijních podmínek pro studenty vracející se po přerušení
studia z rodičovské dovolené.
• Trvalé vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti studentů. Vyloučení
nedodržování povinností učitelů vyplývajících ze SZŘ kontrolou výuky
a dodržováním pravidel při vypisování zkušebních termínů (platí i pro zápočty
a kolokvia).
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Tvorba nabídky a rozvoj kvality programů CŽV při zachování rozumného
počtu těchto uchazečů a absolventů (fakulta nemá tradici CŽV, s výjimkou
doplňkového vzdělávání studentů na odborných studiích na PřF UP).
Poskytování programů CŽV regulované podle poptávky v regionu.
Ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a dalšími pracovišti UP
působit na posílení kybernetické bezpečnosti a kybernetické gramotnosti
studentů a zaměstnanců UP.

PdF UP
•

•
•
•

Realizace opatření usnadňujícího přechod mezi akreditovanými studijními
programy pro období 2010–2016 a jejich inovovaným pojetím pro období
2016– 2021 v rámci nasazování do studijní agendy. Vytvoření databáze
studijních disciplín a personálních listů.
Zvyšování kvality studia vytvořením interních kvalifikačních rámců, evaluace
a inovovaného pojetí profesního portfolia.
Vytvoření koncepce nástroje pro identifikaci aktuálních potřeb škol
a školských zařízení.
Zvýšení kvality celoživotního vzdělávání prostřednictvím přípravy akreditací
nových studijních programů, oborů a kurzů v CŽV s důrazem na požadavky
odborné praxe.

FTK UP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšení počtu úspěšně dokončených habilitačních řízení.
Zvýšení počtu studentohodin na praxi v AC BALUO.
Zvýšení počtu vzdělávacích, naučných a popularizačních programů.
Rozvíjení a tvorba studijních programů v České republice jedinečných nebo
minimálně zastoupených.
Zvýšení počtu studentů navazujících magisterských programů a doktorského
studijního programu realizovaných v cizím jazyce.
Rozšiřování bezbariérového prostředí fakulty na pedagogické a vědecké
činnosti fakulty.
Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu
odborníků se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci.
Sjednocení evidence pedagogických a odborných praxí.
Další vzdělávání zaměstnanců v nových kurzech CŽV.
Modernizace infrastruktury pro výuku.
Realizované projekty
Název
Rozvoj doktorského studijního programu
Kinantropologie na FTK UP v Olomouci

Podaný v rámci výzvy
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně
zaměřených studijních programů
(PO2 SC5)
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Technická a technologická infrastrukturní
podpora bakalářských a magisterských studií
na Univerzitě Palackého v Olomouci
Obnova a modernizace IT infrastruktury UP
Modernizace budov FTK UP v OlomouciNeředíně
Modernizace výzkumné infrastruktury pro
vzdělávací účely na FTK UP v Olomouci

č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké
školy (PO2 SC1)
č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké
školy (PO2 SC1)
č. 02_16_017 pro Výzkumné
infrastruktury pro vzdělávací účely –
budování či modernizace (PO1 SC3)

PF UP
• Příprava vytvoření systému garantovaných stáží na PF UP i u externích
subjektů, zapojení odborníků z praxe do běžné výuky, spolupráce s absolventy
při umisťování stážistů.
• Adaptace studijního prostředí fakulty na legislativní změny – novelizace
prováděcí směrnice děkanky k SZŘ UP v návaznosti na novelizaci SZŘ,
adaptace studijních procesů s cílem implementovat postupy podle správního
řádu.
• Příprava na novou akreditaci magisterského programu Právo a právní věda
v novém legislativním prostředí – analýza připravenosti fakulty na plnění
podmínek institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Právo
(ve spolupráci s centrální úrovní UP), příprava na novou akreditaci programu
Právo, zhodnocení nově definovaného profilu absolventa a jeho naplnění
ve stávající podobě studijního programu.
• Tvorba podkladů pro zhodnocení dosavadní podoby programu Právo
a příprava koncepce jeho nové akreditace – pokračování ve sběru dat:
studentské evaluace, data ze studijních databází, informace od absolventů
a zaměstnavatelů. Pokračování ve vyhodnocení dat: plnění cílů studijního
programu, naplnění profilu absolventa, identifikace problémů a návrhy
možných změn ve studijním programu. Pokračování v tvorbě koncepce rozvoje
studia v jednotlivých osách studijního programu (katedry). Pokračování
činnosti poradního orgánu (reakreditační komise) – tvorba koncepce inovace
a transformace systému výuky na PF UP k naplnění stanovených priorit:
vytvoření prostoru pro individuální přístup s cílem zohlednění individuálních
potřeb studentů; motivace studentů k užší profilaci již v době studia, umožnění
studentům modelovat vzdělání vzhledem k potřebám trhu; posílení praktické
profilace dovednostního učení a rozvoje hodnotového rámce právních profesí,
a tím zjednodušení přechodu do praxe po ukončení studia; analýza podmínek
pro studentský výzkum, zapojení do soutěží, zahraničních výjezdů a dalších
nepovinných aktivit.
• Příprava systému opatření ke snižování studijní neúspěšnosti (drop-out);
analýza a vyhodnocení míry zajištění transparentního, motivujícího
a bezpečného studijního prostředí na fakultě s důrazem na studijní
dovednosti; time management a zvládání stresu spojeného se studiem.
Zintenzivnění evaluace ze strany studentů.
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FZV UP
• Příprava nových studijních programů.
• Příprava a pilotní realizace části výuky společného kmene bakalářských
nelékařských studijních programů.
• Modernizace přístrojového vybavení a didaktických pomůcek pro stávající
a nově vznikající studijní programy.

Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
UP se v roce 2017 zaměří na rozšiřování nabídky studijních oborů a předmětů v cizích
jazycích a zkvalitnění těch stávajících, včetně případné spolupráce se zahraničními
partnery, což povede k posílení pozice UP mezi zahraničními zájemci o studium. Bude
zavádět a nadále podporovat studijní programy Joint/Double/Multiple/Dual Degree.
Dále se bude snažit o rozšíření nabídky letních škol a krátkodobých programů. Bude
se snažit zvyšovat počty zahraničních studentů a akademických pracovníků, jež bude
aktivně podporovat při adaptaci na nové prostředí. To přispěje k větší
konkurenceschopnosti univerzity mezi českými i evropskými univerzitami.
RUP
• Rozšíření a zatraktivnění nabídky studia v cizích jazycích hlavně
na magisterské a doktorské úrovni, a to i ve spolupráci se zahraničními
partnery, s širším mezioborovým přesahem.
• Zlepšení a rozšíření zahraniční propagace studijních programů/modulů
v cizích jazycích.
• Podpora krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů na UP.
• Využití možností nabízených v rámci výzev, zejména v rámci evropských
programů se zvláštním zřetelem na OP VVV.
• Zvýšená míra a inovace propagace studijních programů v českém jazyce
v jazykově příbuzných zemích.
• Administrativní
podpora
pro
vytváření
studijních
programů
Joint/Double/Multiple/Dual Degree.
• Navazování spolupráce VTP UP se zahraničními centry pro transfer
technologií a využití získaných poznatků při výuce kurzu Znalostní minimum
o ochraně duševního vlastnictví a komercializace a nabídka jeho výuky
i v anglickém jazyce.
CMTF UP
• Prohloubení spolupráce s Український Католицький Університет ve Lvově
a příprava spolupráce v rámci programu Erasmus+.
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Rozšíření nabídky předmětů v anglickém jazyce ve studijním programu
Mezinárodní sociální a humanitární práce ve spolupráci se zahraničními
partnery.
Zvýšení počtu studentů v doktorském studijním programu Teologia
sistematica e filosofia cristiana ve specializaci Teologia dogmatica.
Zvýšení počtu hostujících akademiků.
Vytvoření doktorského studijního programu Sociální a spirituální
determinanty zdraví v anglickém jazyce.
Rozšíření nabídky studijních stáží na Lateránské univerzitě v Římě pro
studenty oboru Teologie.
Příprava studijního programu Double Degree ve spolupráci s Teologickou
fakultou Université de Fribourg (Švýcarsko).

LF UP
• Pokračování přípravy žádosti o akreditaci Educational Commission for
Foreign Medical Graduates (ECFMG).
FF UP
• Rozvoj programu Humanities, vytváření nových cizojazyčných modulů.
Rozšíření počtu navazujících magisterských a doktorských studijních
programů v anglickém jazyce, podpora dlouhodobých pobytů zahraničních
akademiků na fakultě, podpora nových příležitostí zahraničních studií pro
studenty FF UP (zejména mimo EU).
• Vytváření motivačních nástrojů pro katedry FF UP s ohledem na zavádění
progamů Joint Degree, Double Degree a dvojího vedení disertačních prací
(cotutelle).
• Podpora a realizace marketingových aktivit fakulty cílených na posluchače
ze zahraničí.
PřF UP
• Aktivní zapojení do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce
v oblasti vědy a výzkumu, zejména do programů Horizon 2020.
• Zvyšování prestiže fakulty a UP prostřednictvím organizace mezinárodních
vzdělávacích a odborných vědeckých konferencí v Olomouci. V roce 2017 např.
organizace mezinárodní biotechnologické konference Green for Good IV.
• Dlouhodobá podpora zahraničních studentů doktorských studijních
programů v rámci Fischerova stipendia na úrovni 10 pozic na akademický rok.
• Aktivní využívání dalších vhodných zdrojů pro zajištění doktorského studia
na národní i mezinárodní úrovni.
• Stabilizace zahraničních postdok pracovníků prostřednictvím projektu IP
a dalších vhodných zdrojů a jejich zapojení do výuky.
• Posilování odborných a jazykových dovedností doktorandů prací
ve společných týmech se zahraničními postdok pracovníky.
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•
•
•

Podpora vytváření společných programů Joint a Double Degree
s renomovanými zahraničními pracovišti.
Cílená podpora pro vytvoření a zabezpečení anglických programů
v navazujícím magisterském studiu.
Vytvoření nabídky anglických kurzů pro přijíždějící zahraniční studenty
ve výměnných programech, např. Erasmus+ apod.

PdF UP
• Další podpora vytváření a realizace modulů a studijních programů v cizích
jazycích a rozvoj stávajících.
• Analýza a možnosti přípravy Joint/Double/Dual Degree programů.
• Další podpora spolupráce s akademickými i neakademickými pracovníky
ze zahraničí. Rozvoj stávajících aktivit se zahraničními partnery v oblasti
internacionalizace.
• Navázání nových mezinárodních smluv se zahraničními partnery, realizace
a optimalizace těch stávajících.
• Podpora kvality studia vzdělávání z aspektu internacionalizace.
FTK UP
• Propagace navazujících magisterských studijních programů v angličtině.
• Inovace nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty.
• Rozvoj spolupráce na navazujícím magisterském studijním programu
v návaznosti na Joint Degree Erasmus Mundus in Adapted Physical
Activities.
• Příprava Joint Degree programů.
Realizované projekty
Název
Podpora internacionalizace na FTK UP

Podaný v rámci
IP UP na rok 2017

PF UP
• Rozvoj studijních programů v cizím jazyce – zkvalitňování a rozvoj
akreditovaných studijních programů v cizím jazyce (Master in International
and European Law, Theoretical Legal Sciences [Ph.D. in European
and International Law]).
• Příprava koncepce a zavedení cizojazyčných programů LL.M. (samostatně
i ve spolupráci se zahraničními partnery).
• Příprava k vytvoření Multiple Degree programů ve spolupráci se zahraničními
partnery.
FZV UP
• Příprava akreditačního spisu anglického studijního programu Fyzioterapie.
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Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
UP bude v roce 2017 klást důraz na komplexní zvyšování kvality vědecké a tvůrčí
činnosti pomocí následujících dílčích cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava akreditace modernizovaných i nových doktorských studijních
programů.
Podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků.
Podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů, zvyšování jejich odborných
kompetencí.
Vytváření podmínek pro materiální i personální zkvalitnění výzkumných týmů
a jejich internacionalizaci.
Analýza vědeckých výstupů a hlavních výzkumných směrů.
Podpora publikační a vydavatelské činnosti včetně open access.
Příprava jednotného systému hodnocení kvality a excelence výzkumné a tvůrčí
činnosti.
Podpora přípravy projektů v rámci českých i zahraničních dotačních titulů.

CMTF UP
• Mezioborová spolupráce vědeckých pracovišť CMTF UP, LF UP a FN
a klinických pracovišť v ČR.
• Rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami (Harvard, Oxford, Dublin,
Trier).
• Spolupráce s orgány státní správy (Ministerstvo zdravotnictví), WHO atd.
• Spolupráce s neziskovými subjekty (Charita ČR, Člověk v tísni, Hovory
o zdraví aj.).
• Investice do infrastruktury: přístrojové a technologické vybavení v oblasti
výzkumu determinant zdraví.
• Udržení vynikající pozice fakulty mezi teologickými fakultami v ČR.
• Úsilí o nárůst RIV bodů.
• Institut mezikulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu
a výzkumu (IMEVD) a Institut sociálního zdraví (OUSHI) se zaměří na další
rozvoj a spolupráci se zahraničními partnerskými pracovišti.
• Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty bude
pokračovat ve spolupráci s Centrem biblických studií a specialisty z Českého
egyptologického ústavu FF UK a KTF UK.
LF UP
• Příprava akreditací nových doktorských studijních programů podpořených
z OP VVV.
• Podpora aktivní účasti fakulty v projektech směřujících k vědecké excelenci
a mobilitě (OP VVV i další programy poskytovatelů v ČR i zahraničí).
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FF UP
• Podpora kvalitativního růstu vědecké činnosti s ohledem na tvorbu
excelentních výsledků a na principy metodiky hodnocení 2017+.
• Zvýšení počtu publikací vedených v databázích WOS, Scopus, ERIH.
• Podpora zahraniční vědecké spolupráce (publikace v zahraničí, mezinárodní
vědecké týmy, mezinárodní prezentace výsledků VaV, navazování vědecké
a publikační spolupráce se zahraničními odborníky).
• Rozvoj Vydavatelství FF UP, podpora fakultní vydavatelské činnosti.
• Podpora interdisciplinární spolupráce na FF UP ve vědě a vědecké výchově.
• Zvyšování společenského dopadu tvůrčích aktivit fakulty.
PřF UP
• Dlouhodobá motivace pracovišť a pracovníků k tvorbě excelentních výsledků
s důrazem na principiální domácí původ výsledku prostřednictvím
Ceny děkana a systémem přidělování finančního příspěvku na rozvoj
výzkumné organizace na pracoviště.
• Koordinovaná příprava návrhů projektů OP VVV, včetně projektů ITI.
• Důsledné uplatňování kvality jako hlavního ukazatele pro vnitrofakultní
rozdělování příspěvku na vzdělávací činnost, příspěvku na rozvoj výzkumné
organizace a interních grantů.
PdF UP
• Rozpracování hlavních výzkumných témat fakulty.
• Aktivní vyhledávání výzkumných výzev a jejich reflexe, podpora předkládání
návrhů projektů.
• Podpora zapojení pracovníků a studentů do mezinárodních výzkumných
týmů.
• Propracování systému zahraničních vědecko-výzkumných stáží studentů
doktorských studijních programů.
• Vytvoření systému a stanovení podmínek pomoci vědním a tvůrčím oborům,
které mají potenciál růstu kvality.
• Vytvoření programů finanční podpory pro nově vznikající vědecké týmy.
• Zvýšení kvality publikačních výstupů, důraz na publikování v mezinárodních
vědeckých periodikách zařazovaných do databází.
• Reflexe kvality vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků i studentů,
zejména doktorských studijních programů.
FTK UP
• Příprava projektů pro dobudování a modernizaci Centra kinantropologického
výzkumu.
• Podpora zahraniční vědecké spolupráce.
• Příprava projektů zaměřených na kvalitní vědeckou a tvůrčí činnost
a mezinárodní mobility.
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Realizované projekty
Název
Modernizace výzkumné infrastruktury
pro vzdělávací účely na FTK UP v Olomouci
Rozvoj doktorského studijního programu
Kinantropologie na FTK UP v Olomouci
Excelentní výzkumný HBSC tým
pro zdraví a inovace
Moderní technologie v prevenci zdravotně
rizikových faktorů životního stylu českých
adolescentů

Podaný v rámci výzvy
č. 02_16_017 pro Výzkumné
infrastruktury pro vzdělávací účely –
budování či modernizace (PO1 SC3)
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně
zaměřených studijních programů
(PO2 SC5)
č. 02_15_003 Podpora excelentních
výzkumných týmů
č. 02_16_019 Excelentní výzkum

PF UP
• Zvyšování kvality vědeckých výstupů (monografie, studie, vědecké konference
pořádané fakultou) – zaměření na excelenci výstupů akademických
pracovníků, podpora zvýšení publikování vědeckých monografií, ocenění
vědeckých výstupů pracovníků fakulty (Čestné uznání děkanky PF UP).
Příprava k vytvoření excelentních národních a mezinárodních týmů, podpora
organizace a posílení rozvoje oborových a zejména mezioborových projektů,
zvýšení podpory zahraničních výzkumných cest, zvyšování spolupráce
s externími vědeckými pracovišti (Ústav státu a práva Akademie věd ČR).
Pokračování v tvorbě kvalitního zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond,
pozice
asistentů
výzkumu),
včetně
administrativního
zázemí.
Internacionalizace konferencí, open access výstupů z konferencí,
zintenzivnění kroků vedoucích k zařazení konferenčních výstupů
do mezinárodních databází.
• Zkvalitňování odborných periodik (Acta Iuridica Olomucensia (AIO),
International and Comparative Law Review (ICLR)) – posílení zvýšení
mezinárodní relevance (u ICLR), provedení nezbytných kroků pro zavedení
časopisů do mezinárodních databází (Scopus, WOS), zkvalitňování recenzního
řízení publikovaných příspěvků. Pokračování ve zpřístupňování časopisů –
přechod na úplnou open access politiku. Rozšíření zapojení studentů do práce
redakcí fakultních časopisů AIO a ICLR, posílení motivace studentů
k publikování prací ve fakultních časopisech AIO a ICLR.
• Podpora habilitací akademických pracovníků – zvýšení podpory zahraničních
výzkumných cest, pokračování v tvorbě kvalitního zázemí pro výzkum
(databáze, knižní fond, pozice asistentů výzkumu), včetně administrativního
zázemí, příprava akreditace habilitačního řízení v oblasti trestního práva
a evropského práva, příprava akreditace profesorského řízení v oblasti
občanského práva.
• Podpora transferu akademických znalostí do praxe (transfer know-how,
odborné studie) – vyhledávání možností transferu právních znalostí do praxe.
• Podpora studentské vědecké odborné činnosti – výchova k vědecké práci,
zvýšení kvantity společně s kvalitou studentské vědecké a publikační činnosti.
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•

Zintenzivnění podpory podávání žádostí o vědecké granty, vyhodnocení
inovované koncepce projektů IGA, zintenzivnění podpory mezigenerační
vědecké spolupráce, pokračování v opatřeních směřujících k podpoře
publikační činnosti studentů (např. stipendia), rozvoj podpory excelentních
výstupů studentů, včetně podpory aktivních vystoupení studentů
na zahraničních konferencích. Doplňování knihovního fondu fakulty,
doplňování a aktualizace elektronických databází, zlepšení zázemí
pro samostudium (např. nová knihovna). Zahraniční výzkumné cesty, zázemí
pro výzkum (databáze, knižní fond, pozice asistentů výzkumu), rozšíření
propojení studia a studentského výzkumu – nově vytvořený přístup k pozici
pomocných vědeckých sil s cílem transformace na pozici „research“ asistenta.
Posílení motivace ke studiu v doktorském studijním programu a zintenzivnění
jeho propagace.
Zvýšení kvality doktorského studia – vytváření a stabilní sítě školitelů
a neformálních mentorů, pokračování přípravy na reakreditaci doktorského
studijního programu, pokračování přípravy na akreditaci doktorského
studijního programu ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR.

FZV UP
• Zrušení omezení doktorského studijního programu Ošetřovatelství.
• Další rozvoj Centra vědy a výzkumu.
• Zvyšování kvality vědeckých výstupů, podpora publikování excelentních
článků v nejvyšších kategoriích.

Cíl 4. Komercializace výsledků vědy a výzkumu
Cílem UP v této oblasti v roce 2017 bude rozvoj spolupráce s komerční sférou
a vytváření spin-off firem.
RUP
• Rozvoj komerčního a smluvního výzkumu na VTP UP v oblasti aditivní výroby
(3D tisk), počítačového modelování v prostředí ANSYS – projekt VTP UP:
rozšíření specializovaných kompetenčních pracovišť.
• Podpora a řízení projektů typu proof-of-concept ve VTP UP.
• Podpora fakult a výzkumných center při komercializaci výsledků VaV.
• Příprava systému hodnocení kvality a excelence.
CMTF UP
• CMTF UP (OUSHI) bude směřovat k získání pozice, která ji v budoucnu
umožní komerční využití aplikovaného výzkumu.
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FF UP
• Vytváření spin-off firem: zejména Katedra obecné lingvistiky, Katedra historie
– archeologie.
• Systematická inovace stávajících studijních programů směrem k praxi.
PřF UP
• Další rozvoj spolupráce s podnikovou sférou v rámci činnosti vědeckovýzkumných center CRH a RCPTM, a to v rámci projektů Národního
programu udržitelnosti I a prostřednictvím řešení dalších společných
projektů aplikovaného výzkumu, jako např. TA ČR, NAZV, a experimentálního
vývoje, např. MPO a OP PIK.
• Rozvoj výsledků, které jsou předmětem duševního vlastnictví, a úsilí o jejich
komercializaci.
• Zapojení se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikovaného
výzkumu.
PdF UP
• Koordinace spolupráce s aplikační sférou, navazování kontaktů a vyhledávání
komerčních využití výsledků výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti.
FTK UP
• Zefektivnění procesů a činností AC BALUO. Zvýšení počtu zakázek a podíl
příjmu z komercializace na rozpočtu fakulty.
• Aktivity spojené s vybudováním Národního olympijského centra podpory
zdravého životního stylu a pohybové aktivity.
• Posílení spolupráce s komerční sférou, zejména prostřednictvím přípravy
projektů (např. v rámci výzvy OP VVV Předaplikační výzkum).
• Zvýšení počtu realizovaných projektů smluvního výzkumu.
• Zvýšení počtu odborníků v aplikační sféře.
• Příprava projektů pro optimalizaci pohybových programů pro širokou
veřejnost.
Realizované projekty
Název
Tým transferu technologií
na Univerzitě Palackého v Olomouci

Podaný v rámci výzvy
č. 02_16_014 (PO2 SC5)
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Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
Pro zajištění otevřeného a vstřícného prostředí i pro odstraňování bariér
při navazování a rozvoji mezinárodních aktivit ve vzdělávání, vědě, výzkumu a tvůrčí
činnosti všech složek univerzity je nezbytný internacionální aspekt uplatňovaný
ve všech oblastech její činnosti. UP se bude v roce 2017 soustředit na rozvoj
jazykových kompetencí akademických i neakademických pracovníků a podporovat
zahraniční mobilitu studentů, akademických i vědeckých pracovníků. Důraz bude
kladen na posílení péče o zahraniční studenty a zaměstnance formou činností pro
další rozvoj otevřeného internacionálního studijního a pracovního prostředí. UP se
zaměří také na zvýšení rozsahu a kvality své webové prezentace a dokumentů v cizích
jazycích (především v angličtině).
RUP
• Posilování a rozvoj jazykových kompetencí akademických i neakademických
pracovníků UP na všech úrovních.
• Rozšíření počtu relevantních dokumentů dostupných on-line v angličtině.
• Centralizace zdravotních služeb pro zahraniční pracovníky UP.
• Průběžné vyhodnocování práce se zahraničními absolventy (Alumni
program).
• Centralizace zahraničních aktivit UP v budově na třídě Svobody 8.
• Zahájení práce na standardizaci ubytovacích kapacit UP pro zahraniční
akademické a vědecké pracovníky.
• Rozšíření počtu aplikací na Portálu UP v angličtině.
• Spuštění nových webových stránek VaV v angličtině.
• Posílení spolupráce se studentskými organizacemi.
• Posílení poradenské a podpůrné činnosti pro zahraniční studenty a vyučující.
• Rozšíření nabídky extrakurikulárních aktivit.
• Prodejní a propagační webová platforma vědecko-výzkumných výsledků UP
vůči aplikační sféře ze zahraničí v anglickém jazyce.
• Příprava systému hodnocení kvality a excelence.
CMTF UP
• Rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce u akademických pracovníků
v rámci jazykových kurzů zaměřených na výuku v cizím jazyce a komunikaci
se studenty.
• U vybraných pracovníků bude zajištěna ověřitelnost prostřednictvím
mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů úrovně B2 a vyšší.
• Probíhající jazykové kurzy pro administrativní a technické pracovníky budou
více zaměřeny na ověřitelnou znalost cizího jazyka (úroveň B1).
• V rámci přípravy nových webových stránek bude zkvalitněna struktura
a obsahy v anglickém jazyce.
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LF UP
• Zkvalitňování studijních programů General Medicine a Dentistry.
• Zajištění členství LF UP v Evropské asociaci škol veřejného zdravotnictví
(Association of Schools of Public Health in the European Region - ASPHER)
a založení pracovní skupiny Visegrádské čtyřky (V4) v rámci ASPHER se
zahajujícím předsednictvím LF UP.
FF UP
• Podpora jazykového vzdělávání, odborných překladů a tlumočení konferencí;
podpora individuálních a katederních projektů zaměřených na zahraniční
spolupráci.
• Zvyšování jazykových kompetencí neakademického personálu, spuštění
portálu jazykových služeb.
• Zpracování koncepce zahraniční spolupráce s ohledem na humanitní obory.
• Kvalitní zázemí pro zahraniční akademické pracovníky (systém adaptace aj.).
• Asistence novým zahraničním studentům a vyučujícím při orientaci
ve strukturách a procesech UP.
PdF UP
• Posílení jazykových a dalších kompetencí akademických i neakademických
pracovníků.
• Posílení a rozvoj strategických partnerství se zahraničními institucemi.
• Vytváření dvojjazyčných (vícejazyčných) mutací vybraných dokumentů
a norem fakulty.
• Podpora participace a společného setkávání zahraničních studentů během
studia.
• Podpora a další rozvoj mezinárodních mobilitních programů a projektů
zaměřených na započitatelné výměnné pobyty.
• Příprava a realizace dalšího kola International Week pro studenty
a akademické i neakademické pracovníky ze zahraničních vysokých škol.
FTK UP
• Implementace dvojjazyčného prostředí v nových a renovovaných budovách.

Realizované projekty
Název
Rozvoj doktorského studijního programu
Kinantropologie na FTK UP v Olomouci

Podaný v rámci výzvy
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně
zaměřených studijních programů (PO2
SC5)

PF UP
• Podpora mobility českých a zahraničních studentů – zvýšení podpory
mezinárodní mobility studentů (studium i pracovní stáže), navýšení počtu
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•

zahraničních studentů (v rámci programu Erasmus+, cizojazyčných programů
a letních škol), posílení a další rozvoj spolupráce se zahraničními partnery
v rámci programu Erasmus+.
Vytváření mezinárodního prostřední – zvýšení počtu předmětů vyučovaných
v cizím jazyce. Zavádění a zkvalitňování mezinárodního prostředí v oblasti
podpory studia cílené na zahraniční i na české studenty. Zvyšování jazykových
kompetencí administrativního a pomocného personálu. Posílení
informovanosti o cizojazyčných programech, aktivitách, obsahu a možnostech
studia zahraničních studentů a souvisejících marketingových aktivit. Evaluace
výuky, aktivit a prostředí na PF UP zahraničními studenty (nezařazeno do OP
VVV).
Zvýšení podpory mobility akademických pracovníků k dlouhodobým
i krátkodobým pobytům směřujícím k výzkumu i pedagogické činnosti.
Podpora mobility ke krátkodobým a zvláště dlouhodobým pobytům
zahraničních odborníků a vyučujících napříč všemi programy.
Letní školy a odborné aktivity – zabezpečení odborných aktivit zvyšujících
mezinárodní zkušenosti a vytváření vazeb mezi českými a zahraničními
studenty fakulty (exkurze či study visits na zahraničních odborných
a výzkumných pracovištích). Posílení péče o zahraniční studenty organizací
školních i mimoškolních aktivit. Rozvoj stávajících letních škol a zavedení
nových letních škol.

FZV UP
• Zvýšení jazykových kompetencí akademických a ostatních pracovníků.
• Rozvíjení a spolupráce se zahraničními institucemi.
• Pořádání konferencí a workshopů za účasti zahraničních expertů.

Cíl 6. Budování značky
Hlavní podporovanou aktivitou na UP bude i v roce 2017 rozvoj spolupráce se
studenty a absolventy. UP se dále zaměří na rozvoj Pevnosti poznání, Studentského
kariérního a poradenského centra a Univerzitního centra dobrovolnictví. Z velké části
dojde k inovaci webových stránek a dalších elektronických forem propagace. Bude
pokračovat posilování reputace a zvyšování povědomí o UP jako o kvalitní vědecké
instituci na národní a mezinárodní úrovni s cílem vylepšit (či udržet) postavení UP
v respektovaných mezinárodních žebříčcích.
RUP
• Využití UPointu jako komunitního a informačního centra.
• Propagace vědy na UP v ČR a zahraničí.
• Rozvíjení aktivit v oblasti obsahového marketingu.
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Modernizace webu VTP UP s důrazem na propagaci podnikavosti pro studenty
UP, pronájmy prostor pro podnikání, nabídku výsledků VaV a technologií UP
ke komercializaci v jednotném vizuálním stylu UP.

CMTF UP
• Příprava nových fakultních webových stránek v návaznosti na celouniverzitní
strategii.
• Příprava propagačních materiálů v jednotném vizuálním stylu CMTF UP,
který bude respektovat JVS UP.
• Zřízení Univerzitního centra dobrovolnictví, které bude rozvíjet zejména
firemní dobrovolnictví na univerzitě, zprostředkovávat dobrovolnické
příležitosti pro studenty, rozvíjet výzkum dobrovolnictví a zasazovat
se o rozvoj regionální politiky dobrovolnictví.
• Rozšíření činnosti dlouhodobě fungujícího psychologicko-duchovního
poradenství a jeho dovybavení nástroji pro psychologickou diagnostiku.
FF UP
• Pokračování a další rozvoj marketingové a komunikační strategie fakulty
(mediální ohlas, práce se sociálními sítěmi).
• Posílení komunikace s uchazeči o studium (podpora micrositů ucimemyslet.cz
a studuj.ff.upol.cz).
• Zvyšování počtu fakultních škol; kontaktní kampaně – DOD, výjezdy na SŠ,
veletrhy, společné projekty a soutěže pro středoškoláky; reklama cílená na SŠ.
• Podpora studentských spolků, rozšíření palety služeb pro zaměstnance FF UP.
• Koordinace fakultních poradenských služeb se Studentským kariérním
a poradenským centrem.
• Podpora vazeb se zahraničními partnery, komunikace s absolventy v zahraničí,
reklama cílená na zahraniční uchazeče, posílení spolupráce s Českými domy
v zahraničí, spolupráce se zahraničními kulturními středisky v ČR.
PřF UP
• Další rozvoj aktivit fakultního centra popularizace vědy a výzkumu Pevnosti
poznání prostřednictvím IP na tvorbu značky UP a dalších vhodných zdrojů.
Popularizační akce k tématům vybraných vědeckých konferencí
organizovaných na fakultě.
PdF UP
• Inovace webových stránek a sociálních sítí fakulty směrem k posílení aspektu
sociálního networkingu.
• Zlepšení komunikace s absolventy fakulty, setkávání absolventských ročníků
a stříbrné promoce absolventů.
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Zlepšení komunikace s uchazeči o studium (inovace souboru propagačních
materiálů, další rozvoj komunikačních nástrojů v rámci využívaných
sociálních sítí, rozvoj spolupráce se školami).
Podpora a zlepšování účinné prezentace jednotlivých pracovišť fakulty, jejich
propagace směrem do zahraničí a propagace akademické nabídky
cizojazyčných studijních programů a modulů pro zájemce ze zahraničí.

FTK UP
• Tvorba konceptu Zdravá univerzita 2020.
• Další realizace jednotného vizuálního stylu fakulty.
Realizované projekty
Název
Rozvoj komunikační strategie a tvorby značky
FTK UP v Olomouci

Podaný v rámci
IP UP na rok 2017

PF UP
• Nabídka kurzů CŽV – pokračování v realizaci přednášek v rámci Dětské
univerzity (s cílem zvyšovat právní povědomí a popularizovat studium
na právnické fakultě mezi žáky základních škol). Letní právnická škola
(zaměřená na studenty středních škol za účasti studentů i absolventů s cílem
motivovat ke studiu na vysoké škole). Pokračování v realizaci přednášek
v rámci U3V (speciálně orientovaných na právní potřeby a problémy seniorů)
a realizaci specializovaných přednáškových kurzů pro odbornou veřejnost.
Tematické workshopy pro středoškolské učitele základů společenských věd
se zaměřením na právo.
• V rámci programu open lectures pokračování v realizaci série přednášek
tvořících běžnou část rozvrhu (v rámci nabídky všech kateder a v rámci všech
studijních programů), které budou otevřeny pro studenty středních škol
i laickou veřejnost, a to za účelem popularizace právnického vzdělávání
a motivace ke studiu na právnické fakultě.
• Propojení fakulty a veřejného prostoru (aktivita právo ve městě) –
pokračování pořádání vědeckých kaváren, diskuzních pořadů, provozování
informačních stánků, organizování workshopů apod. Rozšíření nekontaktních
(online) aktivit, pokračování v realizaci modulu minimální právní
gramotnosti (online kurz typu MOOC). Rozšíření zapojení studentů do všech
popularizačních aktivit s důrazem na posílení praktického tréninku znalostí
a prohloubení nových dovedností (komunikačních, prezentačních)
a zvyšování sociální odpovědnosti budoucí právnické generace.
• Realizace profesního a kariérního poradenství a výuky klíčových kompetencí
pro studenty a absolventy fakulty v rámci Právnického inkubátoru – rozšíření
odborné přípravy ve specializovaných kurzech a školeních pro absolventy.
Realizace výukových aktivit se zapojením absolventů s cílem umožnit
předávání zkušeností, vytvořit mezigenerační sítě a sdílet know-how mezi
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členy absolventské obce fakulty s přihlédnutím ke specifikům právních
profesí, čímž se absolventům právnických fakult nabídne příprava
(po znalostní, dovednostní i hodnotové stránce) na již zvolené povolání,
a umožní tak jejich další profilaci směrem k potřebám praxe a trhu práce.
FZV UP
• Rozvoj spolupráce se studenty a studentskými spolky.
• Inovace webových stránek fakulty.

Cíl 7. Efektivní systém řízení
V návaznosti na novelizaci zákona o vysokých školách se UP zaměří na její
implementaci do systému vnitřních předpisů. Dále se bude věnovat rozvoji
strategického řízení univerzity a rozvoji systémů vnitřního zajišťování kvality formou
hodnocení pracovníků v systému IS HAP.
CMTF UP
• Implementace novely vysokoškolského zákona do systému vnitřních předpisů
fakulty.
PdF UP
• Provádění systematizačních a organizačních kroků směrem k zefektivnění
a optimalizaci systému řízení, organizace a financování pracovišť fakulty.
• Optimalizace organizačního a finančního řízení fakulty a jejích pracovišť
v kontextu jednotného systému financování postaveného mj. na kvalitativním
hodnocení akademických pracovníků vycházejícím z metodiky hodnocení
VaVaI a hodnocení výsledků tvůrčí a umělecké činnosti (rozvoj systému
výkonových ukazatelů a jejich ověřování), nastavení systému hodnocení
kvality práce u neakademických pracovníků.
• Optimalizace dislokace pracovišť fakulty, jejich technické a technologické
zajištění.
• Projektová i realizační fáze dokončení rekonstrukcí infrastruktur fakulty.
FTK UP
• Úprava vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na novelizaci zákona
o vysokých školách a systematizaci norem UP.
PF UP
• Posílení a rozvoj strategického řízení a personálního managementu na PF.
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Implementace novely zákona o vysokých školách do systému vnitřních
předpisů PF.

FZV UP
• Rozvoj strategického řízení na fakultě.

Cíl 8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů
UP se bude v roce 2017 soustředit na rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality
prostřednictvím hodnocení zaměstnanců. Dále na rozvoj systémů vnitřního
zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků v systému IS HAP a tvorbu a rozvoj
kariérního systému a systému zaměstnaneckých benefitů.
CMTF UP
• Reflexe systému hodnocení akademických pracovníků i pracovišť a návaznost
na systém odměňování.
• Rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků
v systému IS HAP.
FF UP
• Kodifikace péče o emeritní profesory fakulty.
• Aktualizace výběrových procedur (s ohledem na stávající trendy HR, např.
jazykové kompetence).
• Rozvoj HR. Nová koncepce benefitů pro zaměstnance vzhledem k aktuálním
potřebám.
• Další vzdělávání neakademických pracovníků.
PřF UP
• Rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků
v systému IS HAP.
• Vytvoření kariérního systému pro mladé vědecké a akademické pracovníky
a propojení s možnostmi jejich dalšího vzdělávání; zařazování doktorandů
do výuky v seminářích a praktických a laboratorních cvičeních.
• Vytváření příznivých podmínek pro zaměstnávání mladých pracovníků
s rodinami, umožnění flexibilního návratu z rodičovské dovolené.
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PdF UP
• Odstraňování nevyváženosti kvalifikační struktury na pracovištích s ohledem
na stávající garanci a další rozvoj studijních programů i vědecko-výzkumnou
a tvůrčí činnost pracovišť.
• Podpora kvalifikačního rozvoje akademických i neakademických pracovníků.
• Reflexe systému hodnocení akademických pracovníků i pracovišť fakulty
s provázáním na systém odměňování.
• Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků pracovišť, zejména na úseku
řízení.
• Zvyšování kompetencí neakademických pracovníků v oblastech relevantních
jejich pracovní činnosti.
FTK UP
• Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů.
• Vytvoření systému zvyšování kompetencí pro mladé a začínající akademické
pracovníky v oblasti pedagogické, publikační a projektové činnosti.
• Příprava a realizace nabídky benefitů a služeb pro zaměstnance fakulty.
Realizované projekty
Název
Zvyšování kompetencí akademických i neakademických
pracovníků v oblasti personální strategie a v oblasti řízení
lidských zdrojů

Podaný v rámci
IP UP na rok 2017

PF UP
• Příprava a zahájení realizace nové strategie řízení lidských zdrojů na PF UP.
FZV UP
• Aplikace systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků
v IS HAP.
• Stabilizace týmu fakulty, podpora manažerského vzdělávání vedoucích
pracovníků.
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Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný
a uživatelsky přívětivý provoz
Stejně jako v předešlých letech i v roce 2017 bude UP rekonstruovat své objekty
a modernizovat infrastrukturu a vybavení jednotlivých objektů pro zajištění podpory
všech svých hlavních činností.
RUP
•
•
•
•

Centrální archiv – rekonstrukce a nástavba budovy, Neředín.
Rekonstrukce Sportovní haly UP, Lazce.
Rekonstrukce III. nádvoří, Křížkovského 8.
Rekonstrukce varny, výdejny a zázemí centrální menzy, 17. listopadu 50.

CMTF UP
• Pokračování rekonstrukce budovy, Univerzitní 22.
• Příprava rekonstrukce budovy CMTF UP, Kateřinská 17.
LF UP
• Postupné dokončení oprav budovy Teoretických ústavů LF UP, zejména:
o Zahájení přípravy oprav 4. NP a 5. NP bloku A,
o zahájení přípravy opravy vzduchotechniky v Ústavu pro práci
s laboratorními zvířaty.
• Příprava dokumentace pro výběr zhotovitele opravy ústředního topení
v budově Teoretických ústavů LF UP.
• Zajištění vybraných pracovišť v budově Teoretických ústavů LF UP náhradním
zdrojem elektrické energie na základě zpracované bilanční studie.
• Příprava rekonstrukce kompresorové stanice pro účely chemické knihovny.
FF UP
• Aktualizace stávajícího využití fakultních budov.
• Příprava a zahájení rekonstrukce budovy na tř. Svobody 26.
• Probíhá rekonstrukce budov Křížkovského 10 a Na Hradě 5.
PřF UP
• Efektivní využití fondu provozních prostředků pro rozvoj přístrojového
a technického vybavení pracovišť a zařízení fakulty, vč. modernizace
a rekonstrukce prostor fakulty.
• Koncepční rozvoj revitalizace a dobudování areálu v Holici jako moderního
výukového a výzkumného areálu kampusového typu s důrazem na rozšíření
chybějících výukových kapacit, rozvoj výzkumných center, doplnění prostor
pro obslužné úseky, zajištění dostatečných parkovacích kapacit a zkvalitnění
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venkovních technických i pobytových ploch. Zajištění průběžné projektové
přípravy jednotlivých dílčích etap a podmínek pro postupnou realizaci.
V areálu na Envelopě zajištění podmínek pro realizaci technických opatření na
hlavním objektu fakulty pro zachování kvality a funkčnosti budovy
v dlouhodobém horizontu užívání, pro postupnou modernizaci ostatních
budov při splnění aktuálních nároků na prostředí budov pro výuku a výzkum
a pro technickou revitalizaci souvisejících venkovních ploch v areálu včetně
zajištění dostatečných parkovacích kapacit.
Zachování zásad pro splnění předpokladů energetické úspornosti provozu
budov, a to jak při přípravě realizace nových budov, tak při realizaci
technických opatření ve stávajících budovách.
Profesionalizace služeb ekonomických a technických jednotek děkanátu pro
zajištění kvalitního prostředí pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost.
V návaznosti na předchozí body se v roce 2017 plánuje zejména:
o Zajištění přípravy a podmínek pro dobudování prostor pro zázemí
správy budov a detašovaná pracoviště děkanátu v areálu v Holici
dostavbou a rekonstrukcí objektu 52, zahájení a podstatnou měrou
dokončení vlastní realizace stavby (úplné dokončení a zprovoznění
v roce 2017).
o Dokončení a zprovoznění technického zázemí pro zpracování
bioodpadu včetně GMO bioodpadu a navazujících zpevněných ploch
a technické infrastruktury v areálu v Holici.
o Zajištění přípravy a podmínek pro úspěšnou realizaci projektů
Modernizace a dobudování přízemní části objektu 47 a Dobudování
a modernizace objektu 53 se skleníkem pro praktickou výuku v areálu
v Holici a dále Modernizace fyzikálních laboratoří v budově
na Envelopě, uplatněných v žádostech OP VVV. Jedná se o zpracování
prováděcí projektové dokumentace, výběr zhotovitele stavby
a zahájení fyzické realizace pro všechny projekty.
o Zajištění přípravy a podmínek pro realizaci dostavby Energocentra
s vytvořením prostor pro přemístění telefonní ústředny a novou
serverovnu, a to jako nezbytné podmínky realizace projektů OP VVV.
o Zajištění přípravy a podmínek pro dokončení rekonstrukce areálových
komunikací a technické infrastruktury a revitalizace souvisejících
venkovních ploch v areálu v Holici, zejména dokončení realizace
podstatné části 1. etapy a projekční příprava 2. etapy, která navazuje
plošně k přístavbě objektu 47 a dostavbě Energocentra (úplné
dokončení a zprovoznění v roce 2017).
o Zajištění přípravy a podmínek pro dokončení osazení a zprovoznění
chybějícího systému chlazení, fasádního stínění přízemí vč. úpravy
vzduchotechniky v hlavní budově na Envelopě za účelem zlepšení
pracovních podmínek ve vztahu ke klimatické a akustické zátěži.
o Zajištění přípravy a podmínek pro realizaci kapacitního navýšení
parkovacích stání v lokalitě Envelopa v kontextu provozních potřeb
lokality.
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o
o

Zajištění dokončení poslední etapy výměny vzduchotechniky potrubí
k digestořím v hlavní budově na Envelopě.
Dokončení venkovního informačního systému v Pevnosti poznání.

PdF UP
• Zajištění údržby i rozvoje výukových prostor a výzkumných pracovišť fakulty,
včetně stavebních úprav interiérů a exteriérů budov v návaznosti
na strategické záměry univerzity v infrastrukturním rozvoji fakulty.
• V kontextu plánu investic do infrastruktury UP se podílet na řešení
neuspokojivého stavu objektu Albínka.
• Komplexní řešení prostoru dopravní komunikace před budovou na Žižkově
náměstí.
• Aktivní vyhledávání nástrojů ke snižování energetické náročnosti budov
fakulty, zejména Uměleckého centra.
• Soustavné vyhledávání finančních zdrojů především v aplikační sféře,
zvyšování podílu účelových prostředků z hospodářské činnosti a snižování
ekonomické náročnosti ve všech oblastech fakulty.
• Vytváření podmínek pro realizaci investiční výstavby plánované a financované
ze strukturálních fondů EU, ale i dalších dotačních titulů.
FTK UP
• Pokračování ve snaze o sjednocení areálu kampusu Neředín.
• Revitalizace ubytovacích kapacit a sportovního zázemí ve výcvikovém
středisku Pastviny.
• Příprava zavedení parkovacího systému v areálu fakulty.
PF UP
• V rámci rekonstrukce a modernizace budov fakulty a okolí provedení
přípravné činnosti související s realizací rekonstrukce stávajících prostor
fakulty (budova B) s cílem zabezpečit kvalitní a moderní infrastrukturu pro
vzdělávání, výzkum a plnění třetí role univerzity. Knihovna a studovna (včetně
prostor pro studentský výzkum, skupinové studium, nácvik dovedností,
školení a aktivity dalšího vzdělávání) a prostory právních klinik (recepce,
pracovna, studovna, jednací místnost) – OP VVV.
• Změna režimu parkování na parkovišti fakulty – vybudování parkovací brány
s režimem umožňujícím parkování jen zaměstnancům a studentům UP.
• Pokračování v úpravě prostranství před budovou B odbouráním stávajícího
podstavce obloženého žulovými deskami.
• Obnova vybavení učeben a pracoven fakulty.
• Obnova a rozšíření stávajícího připojení Wi-Fi.
FZV UP
• Příprava výstavby nové budovy fakulty.
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Příloha: Předpokládané investice do infrastruktury UP v roce 2017
a jejich příprava

LOKALITA

17. listopadu 8

STAVBA – POPIS

Dostavba nového centrálního pavilonu PF UP
s multifunkčním objektem knihovny se
studovnami a s novým hlavním bezbariérovým
vstupem do budovy, rekonstrukce a dobudování
navazující stávající části budovy s prostory
Centra pro klinické právní vzdělávání
a studentské právní poradny (nezpůsobilé výdaje
v OP VVV)
Změna režimu parkování na parkovišti fakulty:
vybudování parkovací brány s režimem
umožňujícím parkování jen zaměstnancům
a studentům UP
Pokračování v úpravě prostranství před budovou
B odbouráním stávajícího podstavce obloženého
žulovými deskami
Obnova vybavení učeben a pracoven fakulty
Obnova a rozšíření stávajícího připojení Wi-Fi
Výměna potrubí vzduchotechniky k digestořím
Realizace technických opatření na budově PřF
UP (chlazení, stínění apod.)
Doplnění jímací soustavy hromosvodu
Modernizace stávajících výukových prostor
pro potřeby fyzikálních oborů

17. listopadu 12

17. listopadu 50
Hněvotínská
Kateřinská 17
Křížkovského 8
Křížkovského 10
Na Hradě 5
Neředín
Pastviny
Pevnost poznání
Purkrabská

Stavební úpravy v 6. NP pro vytvoření studijního
zázemí
Zkvalitnění společných pobytových prostor
v budově
Realizace opatření proti mortalitě ptáků
Navýšení počtu parkovacích stání v lokalitě
Envelopa
Rekonstrukce varny, výdejny a zázemí centrální
menzy
Příprava výstavby nové budovy fakulty
Příprava rekonstrukce budovy
Rekonstrukce III. nádvoří
Rekonstrukce budovy
Rekonstrukce budovy
Centrální archiv – rekonstrukce a nástavba
budovy
Revitalizace objektů výcvikového střediska
Pastviny
Venkovní prostory Pevnosti poznání
Venkovní informační systém Pevnosti poznání
Rekonstrukce objektu Albínka
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PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
PRO ROK
2017
(v tis. Kč)

TERMÍN
ZAHÁJENÍ

1 000

2017

2020

100

2017

2018

600

2017

2017

500
600
5 500

2017
2017
2016

2018
2018
2017

25 000

PD 2016

2017

2 500

2017
DpSP
2016, DPS
2017

2017

2 000

TERMÍN
UKONČENÍ

2018

příprava
příprava
1 000

PD 2016

2019

příprava
60 000

2017

2017

5 000
140 000
80 000

příprava
příprava
2017
2016
2016

2017
2017
2017

3 000

2017

2018

1 000

realizace

800
300

2016
2016
příprava

Stránka 27 z 35

2017
2017

Rekonstrukce areálových komunikací
vč. infrastruktury – 1. etapa
Technické zázemí pro zpracování bioodpadu
Oplocení areálu
Modernizace přízemní části objektu č. 47
vč. související technické a dopravní
infrastruktury
Modernizace skleníku botanických oborů
za objektem č. 53 a modernizace objektu č. 53

Šlechtitelů 27

třída Míru 117
– CKV

třída Míru 117
– AC BALUO
třída Svobody 26
U Sportovní haly 2
Univerzitní 22
UPTECH
Envelopa

Venkovní výukové prostory pro botanické
a ekologické obory
Rekonstrukce budovy č. 52 pro zázemí správy
budov a detašovaná pracoviště centrálních
jednotek fakulty
Dostavba Energocentra pro serverovnu
a telefonní ústřednu
Novostavba objektu F1 pro rozšíření
výzkumných center vč. související technické
a dopravní infrastruktury
Rekonstrukce areálových komunikací – 2. etapa
vč. dobudování parkovacích kapacit
Revitalizace venkovních ploch areálu
Rozšíření odbytových ploch menzy
Rekonstrukce vrátnice a nástupních ploch
Rekonstrukce a dostavba stávající budovy CKV
včetně obslužných ploch, komunikací
a parkoviště
Rekonstrukce místností v budovách NA a NC
v rámci projektu Modernizace výzkumné
infrastruktury pro vzdělávací účely na FTK UP
v Olomouci podaného v rámci výzvy
č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro
vzdělávací účely – budování či modernizace
(PO1 SC3)
Rekonstrukce „tělocvičny“ v 0. NP budovy NA –
Katedra fyzioterapie (obklady, podlahová
krytina, rozvody elektro, podhledy, osvětlení)
Ukončení vybavovací fáze AC BALUO
Rekonstrukce budovy
Rekonstrukce Sportovní haly UP
Rekonstrukce vnitřních prostor
Příprava a zahájení realizace
projektu OP PIK – Služby infrastruktury (ITI
olomoucké aglomerace)

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

27 000

2016

2018

3 000
1 000
3 000

2016
2018
DpSP
2016, DPS
2017
DpSP
2016, DPS
2017
příprava

2017
2018
2019

25 000

DpSP
a zahájení
realizace
2016

2018

1 000

PD 2017

2019

3 000

2019

příprava

1 000

PD 2017

2019

10 000

2020

76 885

2016
příprava
příprava
11/2016

10/2017

5 000

1. 5. 2017

30. 4. 2021

600

1. 7. 2017

15. 8. 2017

2 000

1/2017

6/2017

25 000
50 000
10 000

2017
2017
1. 6. 2017

2020
2020

6 000

2017

2019
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Cíl 10. Implementace a rozvoj nových technologií
UP se v roce 2017 zaměří na rozvoj technické infrastruktury, zejména rekonstrukci
komponent IS, zvýšení kybernetické bezpečnosti a rozvoj a modernizaci informačních
systémů s ohledem na podporu přístupu vybraných aplikací z mobilních zařízení.
RUP
• Příprava a zahájení projektu Technologické centrum UP – UPTECH
do OP PIK (Služby infrastruktury).
• Rozvoj kompetenčních pracovišť UPrint3D, počítačového modelování
a jaderných analytických metod.
• Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, příprava a realizace
organizačního a technického řešení centrálního úložiště digitálních
dokumentů ve vazbě na novelu zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.), se zřetelem k eIDAS, zákonu
č. 499/2004 o archivní a spisové službě ve znění jeho novelizací, vyhlášce
č. 283/2014, kterou se mění vyhláška 259/2012 o podrobnostech výkonu
spisové služby, zákonu 297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce.
• Propojení Elektronické spisové služby (ESS) UP s Celouniverzitní evidencí
smluv (CES) a zajištění optimální komunikace s informačním systémem
Registr smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb.).
• Vytvoření podmínek pro implementaci nového informačního systému ESS
s propojením na ostatní informačními systémy UP (např. STAG, SAP aj.).
• Softwarové aplikace pro přístup k IS/STAG z mobilních platforem.
• Rozvoj IT infrastruktury pro podporu výzkumu, vývoje, vzdělávání a provozu
univerzity.
• Rozvoj serverové a síťové infrastruktury UP včetně vytváření podmínek pro
budování cloudových služeb, dosažení vysoké dostupnosti systémů a zvýšení
zabezpečení proti internetovým hrozbám.
• Rozvoj a integrace univerzitního informačního systému.
• Rekonstrukce a internacionalizace komponent univerzitního informačního
systému.
• Rekonstrukce portálového řešení IS a zavedení systému jednotného
přihlašování.
• Rekonstrukce webového prostoru UP s ohledem na moderní prezentační
trendy a mobilní technologie.
• Upgrade a další rozvoj systému SAP R/3.
• Rozvoj softwarové podpory klíčových agend univerzitního informačního
systému a jejich integrace do procesů školy.
• Rozvoj technologické podpory všech typů studií a jejich komplexní integrace
a internacionalizace.
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•

•

Rozvoj studijního informačního systému IS/STAG s ohledem na vyšší
otevřenost, interoperabilitu a potřeby vzniklé v důsledku podpory procesního
řízení a legislativních změn.
Konsolidace e-learningových nástrojů školy a jejich rozvoj v oblastech
integrace se studijními informačními systémy, podporou sdílení vzdělávacího
obsahu, kompatibility s mobilními zařízeními a podpory inkluzivního
vzdělávání.

FF UP
• Modernizace technické infrastruktury pro budovy v Křížkovského 10
a Na Hradě 5.
• Zvýšení bezpečnosti zaváděním CCTV systémů do rekonstruovaných budov.
• Podpora e-learningových platforem.
PdF UP
• Dokončení generační obnovy počítačového vybavení pracovníků a učeben
v důsledku ukončení provozní podpory MS Windows XP či v důsledku
hardwarového zastarání na všech pracovištích a zbývajících učebnách.
• Optimalizace datové sítě v objektu v Purkrabské ulici a doplnění datových
rozvaděčů o záložní napájecí zdroje (UPS) zvyšující odolnost počítačové sítě
při výpadku dodávky elektrické energie.
• Další rozvoj služeb bezdrátové sítě v prostorách budov fakulty, včetně výměny
zastaralých či nevýkonných přístupových bodů, a s tím spojené posílení
páteřní přenosové soustavy počítačové sítě.
• Revitalizace a digitalizace rozvodů pro AV techniku v prostorách nové
dostavby PdF UP spojená s doplněním příslušných aktivních i pasivních prvků
umožňující přenos, příjem a prezentaci v plně digitálním formátu.
• Stabilizace a rozvoj informační infrastruktury v rámci počítačové sítě a jejích
služeb postavených na platformě MS AD a přechod na úroveň AD 2016 R2
native.
• Další vývoj authorwaru MiniAware pro potřeby tvorby distančních výukových
textů v rámci LMS Unifor v důsledku nové verze MS Office a další podpora
rozvoje multimediálních a virtuálních vzdělávacích nástrojů využívaných
v CŽV (multiuživatelské virtuální prostředí Second Life a MOOC).
• Zajištění dalšího provozu a případné rozšíření sítě kopírovacích center v rámci
všech budov fakulty.
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FTK UP
Realizované projekty
Název
Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové
širokopásmové rádiové technologie pro analýzu
mikropohybů osob
Obnova a modernizace IT infrastruktury UP

Podaný v rámci
MPO TRIO, FV10394
výzvy č. 02_16_016 pro ERDF
pro vysoké školy (PO2 SC1)

FZV UP
• Prosazování moderních informačních technologií do výukového procesu.
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Seznam použitých zkratek
AC BALUO
AD
AIO
AV
AV ČR
CMTF
CCTV
CES
CKV
CPSSP
CRH
CŽV
ČR
DIPEx

DOD
DSP
DpSP
DPS
ECFMG
eIDAS
ESF
ESG
ESS
ERDF
ERIH
EU
FF
FN
FTK
FZV
GA ČR
GMO
HAP
HBSC
HR
ICLR
IGA
IMEVD

Aplikační centrum BALUO (Kinantropologické centrum zaměřené na
přenos výsledků výzkumu o pohybu člověka do praxe)
Active Directory
Acta Iuridica Olomucensia
Audiovizuální
Akademie věd České republiky
Cyrilometodějská teologická fakulta
Closed Circuit Television (kamerový systém)
Celouniverzitní evidence smluv
Centrum kinantropologického výzkumu
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Centrum regionu Haná
Celoživotní vzdělávání
Česká republika
mezinárodní certifikovaná metodika DIPEx International, pod záštitou
Health Experiences Group, University of Oxford (Velká Británie),
kvalitativní obsahová analýza hloubkových semi-strukturovaných
rozhovorů
Den otevřených dveří
Doktorský studijní program
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provádění stavby
Educational Commission for Foreign Medical Graduates
Unijní nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách
Evropský sociální fond
European Standards and Guidelines
Elektronická spisová služba
European Regional Development Fund
European Reference Index for the Humanities
Evropská unie
Filozofická fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakulty tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Grantová agentura České republiky
Geneticky modifikované organismy
Hodnocení akademických pracovníků
Health Behaviour in School-aged Children
Human Resources (Lidské zdroje)
International and Comparative Law Review
Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci
Institut mezikulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu
a výzkumu
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IP
IT
IS
ITI
Jimp

JVS
KTF
LF
LMS
MEMS
MOOC
MPO
MS
NAZV
NP
OP PIK
OP VVV
OUSHI
PD
PdF
PF
PřF
PO
RCPTM
RIV
RUP
SAP R/3
SC
Scopus
SGS
SOČ
SŠ
STAG
SZŘ
TA ČR
U3V
UK
UP
UPJŠ
UPS
ÚP
VaV

Institucionální plán
Informační technologie
Informační systém
Integrovaná územní investice (International Teritorial Investment)
Výsledky (články) publikované v časopisech, které jsou zařazeny do
databáze Web of Science a kterým je dle Journal Citation Report
(Thomson Reuters) stanoven parametr IF (impaktní faktor)
Jednotný vizuální styl
Katolická teologická fakulta
Lékařská fakulta
Learning Management System (Systém pro řízení výuky)
MicroElectroMechanical Systems
Massive Open Online Courses
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Microsoft
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Nadzemní podlaží
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Olomouc University Social Health Institute
Projektová dokumentace
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Prioritní osa
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Rejstřík informací o výsledcích
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
Softwarový produkt pro řízení podniku
Specifický cíl
Abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury
(Elsevier)
Studentská grantová soutěž
Studentská odborná činnost
Střední škola
Studijní agenda
Studijní a zkušební řád
Technologická agentura České republiky
Univerzita třetího věku
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Uninterruptible Power Supply/Source (zdroj nepřerušovaného napětí)
Úřad práce
Věda a výzkum
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VaVaI
VTP UP
WHO
WOS
ZŠ

Věda, výzkum a inovace
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
World Health Organization
Web of Science
Základní škola
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V Olomouci 31. října 2016

…………………………………………………………
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Přílohy:
Příloha č. 1: Podané projekty UP v rámci výzvy OP VVV
Příloha č. 2: Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli vysoké
školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV
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