
Aktualizace Dlouhodobého záměru činnosti PřF UP na rok 2005 
 

Aktualizace vychází ze schváleného Dlouhodobého záměru UP a její PřF, respektuje 
priority, které jsou v něm stanoveny a navazuje na zpřesnění záměru na roky 2000, 2001, 
2002, 2003 a 2004. 
 
 
V r.2005 se při realizaci rozvojových aktivit zaměříme zejména na následující oblasti: 
 

1. Vzdělávání 
• Další rozvoj modulární skladby studijních programů, prohloubení prostupností 

bakalářských a magisterských programů, 
• Podpora nově zahájeným studijním programům v oborech molekulární a buněčná 

biologie, mezinárodní rozvojová studia, optometrie, diskrétní matematika, obecná 
fyzika a matematická fyzika, ekochemie, aplikovaná geoinformatika a příp. 
dalších, 

• Podpora tvorby multimediálních studijních opor pro kombinované a distanční 
studium, tak aby mohly být rozšířeny akreditace těchto forem studia, 

• Rozšíření možností absolvovat části studia v zahraničí, 
• Aktivní zapojování studentů do výzkumných a vzdělávacích projektů, 
• Pokračování v modernizaci výukových a školících pracovišť, 
• Další zvyšování kvality doktorských studijních programů, vypracování materiálů 

pro získání studentů doktorských programů ze zahraničí (výuka v angličtině), 
• Podporovat možnosti výuky některých předmětů v angličtině i v magisterských 

programech jako předpoklad pro případné budoucí rozšíření akreditace vybraných 
programů o výuku v angličtině, 

• Reakce na potřeby regionálního školství – umožnit stávajícím učitelům doplnění a 
rozšíření jejich kvalifikace formami celoživotního vzdělávání, rozšíření studijní 
nabídky o učitelství fyziky a chemie pro základní školy, 

• Prohlubování aktivní politiky získávání středoškolských studentů pro studium na 
VŠ. 

 
2. Informační technologie 

• přechod na elektronickou formu přihlášky ke studiu, 
• zajištění možností pro pořizování digitálních dat, tvorbu digitálních dokumentů a 

strukturovaných studijních opor, 
• realizace ekonomických modulů, umožňujících rozbory hospodaření na oborech a 

organizačních jednotkách fakulty, 
• Realizace administrativně – informačního modulu umožňujícího výrazně 

jednodušší administrativní zatížení všech organizačních jednotek fakulty. 
 

3. Výzkum a vývoj 
• Zahájíme řešení nově přijatých výzkumných záměrů, příp. projektů výzkumných 

center, 
• Podporovat rozvoj grantové politiky formou aktivního přifinancovávání projektů 

z prostředků fakulty 
• Podle finančních možností budeme pokračovat v budování výzkumných laboratoří 

a infrastruktury pro výzkum a vývoj (vědecké databáze, knihovní služby atd.), 



• Podpoříme funkci CITT jako pracoviště přispívajícího k využití výsledků 
výzkumu na UP v praxi. 

 
 

4. Akademičtí pracovníci 
• S využitím možností rozvojových programů MŠMT pokračovat v trendu snižování 

průměrného věku habilitovaných pracovníků, 
• Podporovat materiálně návrat kvalitních absolventů z dlouhodobých pracovních 

pobytů na špičkových zahraničních pracovištích, 
• Pokračovat ve stimulační praxi Cen děkana, která podporuje kvalifikační růst 

mladých pracovníků a publikační aktivity akademických pracovníků, 
 

5. Hodnocení kvality výukového procesu 
• Rozšiřování systémů hodnotících kvalitu výukového procesu, zavedení hodnocení 

kvality výuky prostřednictvím STAGu, 
• Promítnout výsledky hodnocení kvality výuky do mezd učitelů a obsazování 

výuky vyučujícími. 
 

6. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
• Zapojit fakultu do projektů financovaných z evropských strukturálních fondů, 
• Reagovat na požadavky na stipendia pro studenty z rozvojových zemí, zvážit 

možnost zavedení výuky v angličtině pro studenty vybraných bakalářských a 
magisterských studijních programů, 

• Podporovat semestrové výměnné pobyty učitelů na zahraničních pracovištích. 
 
 

7. Investiční výstavba a hospodaření fakulty 
• Pokračovat ve výstavbě fakultních pracovišť v areálu Envelopa, 
• Příprava výstavby pracovišť biologických oborů v areálu Holice, v rámci 

finančních možností fakulty a UP zajistit nové výukové prostory (učebny, výukové 
laboratoře) v biologickém centru v Holici, 

• Podílet se badatelským potenciálem na případném dobudovávání  pracovišť CITT 
v areálu Holice, 

• Rozvíjet model financování činností fakulty po oborech, upřesňovat kritéria pro 
dělení dotačních peněz mezi hospodářské jednotky fakulty, 

• Vypracovat pravidla a podmínky pro podnikání zaměstnanců fakulty. 
 

8. Vnější vztahy fakulty 
• Pokračovat v mediální popularizaci fakulty a UP, 
• Aktivně rozvíjet ekonomickou a společenskou spolupráci s podnikatelskou sférou 

a reprezentanty regionu. 


