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1. Rozvoj materiálně-technické základny 

 Vypracování a implementace funkční strategie rozvoje ICT na UP. 

 Další rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních a tvůrčích aktivit UP. 

 Další rozvoj vzdělávacího procesu s důrazem na jeho excelenci. 

 Další rozvoj internacionalizace UP. 

 Soustavná optimalizace dislokace UP a provozních nákladů UP. 

 Příprava zavedení centrální elektronické spisové služby (ESS) a identity 

managementu (IM) na UP. 

 Údržba a rozvoj univerzitních e-learningových systémů. 

 Příprava systémového řešení digitálního archivu na UP. 

 Zpracování analýzy využitelnosti nemovitého majetku UP a návrh jeho 

optimalizace. 

1.1. Rozvoj materiálně-technické základny v rámci operačních programů 

RUP: 

 Dokončení výstavby C bloku VTP UP cca 70 mil. Kč, 25% spoluúčast UP z OP 

PI. 

 Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci 2. etapa; 

cca 15.1 mil. Kč; spoluúčast FRIM VTP 3.775 tis. Kč. 

Filozofická fakulta: 

 Úspěšné dokončení rekonstrukce objektů FF UP Křížkovského 12 a 14 Centrum 

doktorských studií FF UP, 15% spoluúčast UP. 

Přírodovědecká fakulta: 

 Úspěšně dokončit realizaci projektu Centrum popularizace “Pevnost poznání” 

financovaného z OP VaVpI – PO3 (02/2014) a vytvořit podmínky pro udržitelný 

provoz centra v areálu Korunní pevnůstky na ul. 17. listopadu 7. 

 Dokončit rekonstrukci objektu Centra biologických oborů (CBO) v areálu na ul. 

Šlechtitelů 11 a úspěšné ukončit realizaci projektu OP VaVpI – PO4 (06/2015). 

 Projekčně připravit dostavbu budovy F1 v areálu na ul. Šlechtitelů 11 pro další 

rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje CRH a RCPTM v rámci projektů ITI 

a OP VVV. 

Pedagogická fakulta: 

 Dokončení rekonstrukce objektu PdF UP na ul. Purkrabská č. 2 a 4 (PdF UP) – 

cca 100 mil. Kč (15% spoluúčast UP). 

Fakulta tělesné kultury: 

 Výstavba a uvedení do provozu Aplikačního centra BALUO v souladu 

s koncepcí areálu kampusu Neředín (FTK UP) – 25% spoluúčast UP. 
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1.2. Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních programů 

RUP: 

 Studie proveditelnosti objektu na Envelopě – vývařovna. 

 Rekonstrukce „Loděnice“ (Akademik sport centrum). 

 Rekonstrukce a opravy prostor fakult pro vzdělávací a výzkumnou činnost dle 

aktuálních potřeb a situace. 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Příprava a zahájení adaptace objektu Teoretických ústavů pro výuku a vědu ve 

spolupráci LF UP a FZV UP. 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

 Rekonstrukce Univerzitní 22 a budovy Na Hradě 5 (z velké části ze zdrojů 

programového financování MŠMT). 

Lékařská fakulta: 

 Adaptace starých Teoretických ústavů LF UP a přestěhování Děkanátu LF UP 

z Třídy svobody 8 do opravených prostor. 

Filozofická fakulta: 

 Zahájení rekonstrukce výukového objektu Křížkovského 10 (programové 

financování MŠMT) – cca 244 mil. Kč. 

 Pokračování v revitalizaci budovy na tř. Svobody 26 – (rozpočet dle možností 

UP). 

 Rekonstrukce sociálních zařízení budovy Vodární 7 – rozpočet dle možností FF 

 Příprava rekonstrukce (projektová dokumentace) objektu Hrad (v součinnosti 

s CMTF; ISPROFIN). 

Přírodovědecká fakulta: 

 Dokončit rekonstrukci parkoviště a oplocení před vjezdem do areálu na ul. 

Šlechtitelů 11 (akce související s CBO, zdroj FRIM fakulty). 

 Realizovat výstavbu přístřešků pro kola v areálu na ul. Šlechtitelů 11 (FRIM 

fakulty). 

 Připravit technické řešení problému přehřívání místností na západní straně 

budovy na ul. 17. listopadu 12. 

 Finálně dořešit budoucí podobu areálu na ul. Šlechtitelů 11 dle platné 

dokumentace pro územní rozhodnutí.  

 Projekčně připravit dokončení rekonstrukcí areálového kanalizačního sběrače, 

veřejného osvětlení a komunikací v areálu na ul. Šlechtitelů 11 (zdroj FRIM 

fakulty a CP). 

 Projekčně připravit rekonstrukci a úpravu dalších objektů (budova správy 

a budova vrátnice) z platné DÚR v areálu na ul. Šlechtitelů 11 (zdroj FRIM 

fakulty). 
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Pedagogická fakulta: 

 Dokončení rekonstrukce auly a přilehlých prostor v budově na Žižkově náměstí. 

 Dokončení statického zajištění objektu „Albínka“ v rámci areálu PdF UP na 

Purkrabské ulici č. 2 a 4. 

 Generační obnova počítačového vybavení pracovníků a učeben PdF UP 

v důsledku ukončení provozní podpory MS Windows XP. 

 Stabilizace a rozvoj informační infrastruktury v rámci počítačové sítě a jejích 

služeb postavených na platformě MS AD, včetně přípravných prací na realizaci 

migrace. 

 Dovybavení výukových prostor a provozních prostor ve všech stávajících 

objektech PdF UP (Žižkovo nám., Umělecké centrum, Purkrabská) 

multimediální a výpočetní technikou, včetně souvisejících prací a služeb 

zaměřených na celkové začlenění těchto zařízení do sítové a provozní 

infrastruktury. 

 Úprava a doplnění stávající provozní infrastruktury počítačové sítě v návaznosti 

na komplexní zajištění provozních, výukových, vědeckých a výzkumných potřeb 

pracovníků a studentů PdF UP. 

 Kompletace technického vybavení podatelny PdF UP (např. napojení 

kofaxového skeneru na ESS Magion, IS STAG a IS SAP) v rámci podpory plně 

elektronického oběhu dokumentů. 

 Další vývoj autorwaru Miniaware pro potřeby tvorby distančních výukových 

textů v rámci LMS Unifor. 

 Zajištění dalšího provozu a případné rozšíření sítě kopírovacích center v rámci 

všech budov PdF UP. 

Fakulta tělesné kultury: 

 Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a zahájení 

rekonstrukce  CKV v areálu Neředín (programové financování MŠMT). 

 Rekonstrukce kanceláře děkana včetně jednací místnosti. 

 Obklady a osazení nových zařizovacích předmětů v budově pedagogů (NC) 

0 NP, 1NP, 2NP. 

 Rekonstrukce zasedací místnosti v budově pedagogů NC 519. 

 Rekonstrukce venkovních ploch a sportovišť ve VS Pastviny. 

Lékařská fakulta: 

 Zajistit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Teoretických ústavů LF UP. 

 Po jednotlivých etapách provést rekonstrukci budovy, včetně dokončení Centra 

telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností, dalších specializovaných 

učeben a laboratoří s cílem podpořit rozvoj DSP a podíl studentů na vědecko-

výzkumné činnosti fakulty. 

 V rámci rekonstrukce připravit prostory pro přestěhování děkanátu LF UP 

(studijní oddělení přestěhovat do konce roku 2014 a jeho činnost v nových 

prostorách zahájit v lednu 2015). 
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2. Vzdělávací činnost 

 Příprava systému vnitřní akreditace. 

 Reakreditace studijních oborů a akreditace nových studijních programů. 

 Zkvalitnění pregraduální přípravy prostřednictvím implementace příkladů dobré 

praxe. 

 Sdílení zahraničních pedagogů s MU a JAMU. 

 Společná nabídka vybraných studijních předmětů s MU a JAMU. 

 Reakreditace programů CŽV a akreditace nových programů. 

 Rozvoj procesů studijní agendy, agendy celoživotního vzdělávání a IS. 

 Novelizace směrnic a norem na úseku studijním. 

 Optimalizace a systematizace vzdělávání v oblasti pedagogické způsobilosti. 

 Podpora pedagogických aktivit akademických pracovníků do 35 let. 

 Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů. 

 Rozvinutá nabídka programů celoživotního vzdělávání na UP. 

 Implementace systému evidence a řízení kvality v oblasti pedagogických praxí. 

 Podpora studentů se specifickými potřebami v rámci terciárního vzdělávání na 

UP v Olomouci. 

 Zvyšování kvalifikací na UP: 

o V rámci doktorských studijních programů reakreditace stávajících oborů 

v českém a anglickém jazyce, akreditace nových oborů. 

o Zvyšování kvalifikací pracovníků formou habilitačních a jmenovacích 

řízení.  

 Vnitřní grantová soutěž o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu UP 

(FRUP). 

 Inovace evaluačních nástrojů. 

 Realizace projektů podporujících optimalizaci a zavádění procesního řízení 

v rámci studijní agendy včetně nadstaveb informačního studijního systému. 

 Rozvoj a podpora e-learningových nástrojů na Univerzitě Palackého včetně 

podpory tvorby masivních otevřených kurzů (MOOC). 

 Rozvoj metodické podpory e-learningu včetně systému školení akademických 

pracovníků. 

 Program na podporu vzdělávání začínajících akademických pracovníků. 

 Rozvoj Portálu celoživotního vzdělávání a centrální evidence nabízených 

programů CŽV. 

 Realizace kurzů celoživotního vzdělávání zaměřených na pracovníky 

v sociálních službách i širokou veřejnost. 

 Akreditace programů CŽV na MV ČR a jejich realizace. 

 Podpora zájmového vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku. 

 Soustavné a cílené školení pracovníků UP v oblasti informačního studijního 

systému a studijní agendy. 

 Rozvoj a podpora nástrojů pro evidenci a řízení kvality pedagogických praxí na 

UP. 

 Vyhodnocení a implementace výstupů projektu OP VK Podpora mezioborových 

studií a inovací studijních programů na UP. 

 Využívání nástrojů evaluace a zvyšování podílu studentů specifickými 

potřebami na hodnocení kvality služeb poskytovaných studentům se 

specifickými potřebami. 
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 Podpora práce s absolventy se specifickými potřebami. 

Cyrilometodějská teologická fakulta: 

 Reakreditace bakalářských studijních oborů Sociální pedagogika v prezenční 

i kombinované formě studia a inovace předmětů ve všech oborech studijního 

programu Pedagogika. 

 Akreditace DSP studijního oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví 

a další kroky směřující k zvýšení atraktivity DSP studia na CMTF UP. 

 Další podpora e-learningu (v návaznosti na ukončený projekt ESF Podpora 

mezioborových studií a inovací studijních programů na UP). 

 Revize organizační struktury a vnitřních předpisů CMTF UP směřující k zvýšení 

efektivity procesů řízení. 

 Testování alternativního způsobů elektronické evaluace. 

 Podpora a vědecké činnosti talentovaných studentů a mladých akademiků 

(Studentská grantová soutěž, SVOČ apod.). 

 Podpora jazykového a dalšího odborného vzdělávání pracovníků směřujícího ke 

zvyšování jejich pedagogických, vědeckých, řídících i dalších kompetencí. 

 Sociální podpora ukrajinských studentů. 

 Aktualizace nabídky a propagace kurzů CŽV (Nemocniční kaplan; Teologie 

a spiritualita zasvěceného života; Teologicko-formační škola pro zpovědníky) 

a U3V. 

 Zdokonalování systému studentských praxí a způsobu získávání relevantní 

zpětné vazby ze strany jejich poskytovatelů. 

Lékařská fakulta: 

 Reakreditace studijního programu Všeobecné lékařství. 

 Udržení vysoké kvality specializačního vzdělávání na LF UP. 

 Zvýšení internacionalizace na LF UP. 

 Zkvalitnění přístrojového vybavení pro výuku a zpracování pošty na LF UP. 

Filozofická fakulta: 

 Zintenzivnění a zkvalitnění výjezdů studentů doktorských, magisterských 

a bakalářských studijních programů na zahraniční výzkumná a vzdělávací 

pracoviště. 

 Podpora institucionální mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. 

 Rozšíření a aktualizace nabídky celoživotního vzdělávání a U3V. 

 Rozšíření nabídky praxí studentů a spolupráce s partnerskými pracovišti. 

 Podpora pedagogů s cílem zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu. 

 Zvýšení počtu zahraničních vyučujících do standardních předmětů 

akreditovaných studijních oborů. 

 Zlepšování online podpory studia v kombinované i prezenční formě studia 

(MOOC, využití virtuálních prostředí, nové nástroje e-learningu, aj.) a podpora 

její dlouhodobé udržitelnosti. 

 Akreditace a reakreditace studijních programů v kombinované formě studia 

a jejich metodická podpora. 

 Další metodologické a pedagogické vzdělávání vysokoškolských pedagogů. 
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Přírodovědecká fakulta: 

 Podle očekávané úpravy předpisů UP, v návaznosti na změny Zákona 

o vysokých školách (které jsou registrované MŠMT), upravit vnitřní předpisy 

fakulty. 

 V souvislosti s akreditacemi studijních programů, které budou připravovány pro 

rok 2015 a další roky, zabývat se důsledně jejich profilací a tuto realizovat 

v souladu se schválenou akreditací. 

 S využitím oddělení péče o pracovníky a absolventy na PřF, pečlivě 

vyhodnocovat uplatnění absolventů fakulty v praxi. V návaznosti na toto 

uplatnění upravovat počty přijímaných studentů na oborech, které mají své 

absolventy v databázi ÚP, či uplatněné na trhu práce ve zcela jiných oblastech, 

než pro které získávali VŠ vzdělání. Průběžně se zabývat revizí skladby 

a kvalitou studijních programů a oborů směřující k jejich větší integraci. 

 Kvalitu doktorských studijních programů na PřF systematicky kontrolovat 

a upravovat počty doktorandů na oborech. Podle možností jim zajistit účast na 

projektech a povinnou zahraniční stáž (očekává se, že témata pro doktorské 

disertační práce bez dostatečně zajištěné podpory ze strany garantujícího 

pracoviště nebudou vypisována). Ke kontrole doktorských studijních programů 

přispěje kreditový systém studia, zavedený od školního roku 2014/2015 pro 

nastupující první ročníky. 

 Důsledně využívat možnosti integrace a sdílení kapacit výzkumných center na 

PřF UP (RCPTM, CRH) na oborech, které mají přímou návaznost na tato centra 

(obory Fyzika, Chemie, Biologie) pro výchovu doktorských studentů i pro 

realizaci kvalifikačních prací studentů v bakalářském i magisterském studiu. 

 Ve spolupráci s prorektorem UP pro studijní záležitosti, rozvíjet na PřF UP 

možnosti dalšího vzdělávání začínajících akademických pracovníků i stávajících 

pracovníků, směřujícího ke zvyšování jejich pedagogických, vědeckých, řídících 

i dalších kompetencí. Cestou Centra pedagogické přípravy na PřF poskytovat 

zejména vlastními silami rozvoj pedagogických kompetencí u začínajících 

akademických pracovníků, kteří neprošli na VŠ učitelským vzděláním. 

Vzdělávání propojit se specifickými potřebami na jednotlivých pracovištích, kde 

začlenění začínajícího akademika garantuje vedení příslušného pracoviště. 

 Vytvářet vhodné podmínky pro studium osob se socioekonomickým 

znevýhodněním a specifickými potřebami. Studenty se specifickými potřebami 

(zdravotní hendikep) podchytit v samotném počátku studia a vytvořit podmínky 

pro studium formou individuálního plánu (na oborech, kde je to možné a jsou 

pro to vytvořeny příslušné studijní opory), případně s individuálním přístupem 

ze strany pracoviště, garantujícího daný předmět. Přitom ale udržet odpovídající 

nároky na studium těchto studentů. Studenty ze sociálně slabých rodin, kteří 

dosahují dobrých studijních výsledků, podpořit formou zvláštního stipendia ze 

stipendijního fondu PřF UP. 

 Nadále vytvářet vhodné studijní podmínky pro studentky (studenty) vracející se 

z rodičovské dovolené, po přerušení studia. 

 Trvale vyhodnocovat příčiny studijní neúspěšnosti studentů. Vyloučit 

nedodržování povinností učitelů, vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu 

kontrolou výuky a dodržováním pravidel při vypisování zkušebních termínů 

(platí i pro zápočty a kolokvia). 
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 Zachováním náročných požadavků na přijímané uchazeče o studium na obory 

PřF UP zvyšovat pravděpodobnost úspěšného ukončení studia a kvality 

absolventů, uplatnitelných na trhu práce. 

 Udržovat nabídku a rozvíjet kvalitu programů celoživotního vzdělávání, při 

zachování rozumného počtu těchto uchazečů a absolventů. (Přírodovědecká 

fakulta nemá tradici CŽV, s výjimkou doplňkového pedagogického vzdělávání 

studentů na odborných studiích na PřF UP). 

 Poskytování programů celoživotního vzdělávání regulovat podle poptávky 

v regionu. 

 Ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a dalšími pracovišti UP 

dostupnými prostředky působit na posílení kybernetické bezpečnosti 

a kybernetické gramotnosti studentů a zaměstnanců UP v Olomouci a v oblasti 

její působnosti. 

Pedagogická fakulta: 

 Akreditace a reakreditace studijních programů v souladu se zájmem o studium 

a uplatnitelností absolventů. 

 Dokončení optimalizace struktury a obsahu studijních programů a studijních 

disciplín s ohledem na jejich efektivní realizaci v návaznosti na proměny 

vzdělávací politiky i praxe. 

 Zvyšování kvality výukového procesu a zvyšování efektivity mimo jiné 

odstraněním duplicit vyučovaných předmětů na fakultě i mezifakultně. 

 Úprava studijních plánů – společné bloky základních předmětů a rozšíření 

nabídky mezifakultních studií. 

 Rozšíření nabídky studia o nové studijní programy a obory, včetně přípravy 

akreditace bakalářského případně navazujícího magisterského programu 

případně oboru v cizím zejména anglickém jazyce. 

 Zaměření se na rozšíření možnosti studia v kombinované formě. 

 Vytvoření a implementace systému podpory vzdělávání studentů učitelství 

prostřednictvím příkladů dobré praxe z prostředí fakultních škol a využívání 

příkladů dobré praxe ve vzdělávání a při přípravě studentů na souvislou 

pedagogickou praxi ve školách. 

 Využívání a rozšíření dosavadních nástrojů evaluace a zvyšování podílu 

studentů na hodnocení kvality výuky. 

 Usnadnění přechodu zdravotně a sociálně znevýhodněným zájemcům 

a uchazečům ze středního do terciárního vzdělávání na PdF UP v Olomouci. 

 Příprava opatření ke snižování podílu neúspěšně ukončených studií (při 

zachování kvality vzdělávání a vysokých nároků na absolventy. 

 Rozvoj programů celoživotního vzdělávání (včetně U3V) orientovaných na 

potřeby trhu práce a zaměstnavatelů v regionu. 

 Rozvoj projektové činnosti v celoživotním vzdělávání na úrovni regionální 

a mezinárodní spolupráce. 

 Rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání pro zahraniční studenty. 

 Rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání směřující k posilování 

profesních kompetencí učitelů v rámci připravovaného systému kariérního řádu 

učitelů (IPN Kariérní řád). 

 Vytvoření a implementace systému podpory vzdělávání začínajících 

akademických pracovníků na Univerzitě Palackého prostřednictvím modulového 

vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání Vysokoškolská pedagogika. 
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 Vytvoření systému celoživotního vzdělávání a poradenské podpory výchovných 

(kariérových) poradců základních a středních škol Olomouckého kraje. 

 Aktivní využívání e-learningových nástrojů (zejm. LMS Unifor) v celoživotním 

vzdělávání. 

 Prosazování standardu kvality v celoživotním vzdělávání – další rozvoj kvality 

řízení prostřednictvím udržení certifikace kvality ČSN EN ISO 9001:2009. 

 Rozvoj a systematizace poradenské činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání 

a kariérového poradenství. 

Fakulta tělesné kultury: 

 Příprava podkladů pro reakreditaci oboru Rekreologie v bakalářském 

i navazujícím magisterském studijním programu a oboru Trenérství a sport 

v bakalářském studijním programu v souladu se současnou koncepcí 

modulového uspořádání (zohledňující principy Evropského i národního 

kvalifikačního rámce). 

 Příprava opatření a jejich implementace do vzdělávacího systému fakulty 

vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti.  

 Vytvoření systému vyhledávání a podpory talentovaných studentů 

magisterských studijních programů a tvorba motivačních nástrojů pro jejich 

uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. 

 Zkvalitnění distančních forem vzdělávání v kombinované formě studia. 

 Vytvoření efektivního systému vzájemné kooperace a návazností předmětů 

v jednotlivých studijních oborech. 

 Dotvoření profilů absolventů a profesních kompetencí jednotlivých studijních 

modulů zařazených do studijního programu Tělesná výchova a sport (Bc. 

i NMgr.) s cílem jejich využití v celoživotním vzdělávání. 

 Zavedení systému realizace, evidence a kontroly pedagogických a odborných 

praxí všech studijních programů (studijních oborů). 

 Strukturalizace a systematizace hodnocení na SZZ. 

Právnická fakulta: 

 Elektronizace podání studentů – zřízení podávání žádostí studentů PF UP 

ohledně studijních záležitostí v elektronické formě: 

o jednotná šablona, vyplňování elektronicky, 

o zformalizování nejfrekventovanějších požadavků (zápis/odzápis 

předmětů, uznávání předmětů, přerušení studia, ISP, „výjimka“, 

univerzální). 

 Akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace Právo 

ve veřejné správě v kombinované formě studia. 

 Pokračování inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda 

v rámci schválených a realizovaných projektů OP VK: komplexní inovace 

výuky práva pro moderní společnost, rozvíjení cizojazyčných forem výuky, 

rozvoj klinických metod výuky. 

 Pokračování realizace reakreditované podoby magisterského studijního 

programu Právo a právní věda, bakalářského studijního programu Právní 

specializace. 
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Fakulta zdravotnických věd: 

 Příprava, případně realizace akreditačních a reakreditačních procesů stávajících 

studijních programů a oborů FZV UP, popř. nových studijních programů 

nelékařských profesí. 

 Příprava studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce (anglický jazyk). 

 Příprava a realizace rigorózního řízení v oboru N5341 K Ošetřovatelství. 

 Zvýšení kvality a stability doktorského studijního programu P 5341 

Ošetřovatelství. 

 Prohlubování spolupráce FZV UP s odborníky z praxe s následnou 

implementací poznatků a zkušeností s EBP a EBN do výchovně-vzdělávacího 

procesu. 

3. Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost 

RUP: 

 Realizace projektů vědecko-výzkumných center vybudovaných z OP VaVpI 

s cílem zvyšovat zaměstnanost vysoce kvalifikovaných odborníků v těchto 

centrech, podporovat regionální firmy a vznik nových technologicky vyspělých 

firem. 

 Zvýšení kvality publikačních výstupů, preference publikování v mezinárodních 

vědeckých periodikách a vydávání vědeckých monografií. 

 Podpora medializace výsledků výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti 

na národní i mezinárodní úrovni. 

 Vývoj, analýza a zavádění nástrojů podporujících zvyšování kvality a excelence 

výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti. Aktivní účast na dalším 

rozvoji metodiky hodnocení výsledků VaV a RUV a metodiky hodnocení 

výsledků tvůrčí umělecké činnosti. 

 Pokračování v podpoře studentských aktivit prostřednictvím vnitřní grantové 

soutěže. 

 Udržení kvality výzkumné činnosti UP: 

o Podpora absolventů zahraničních doktorských studijních programů 

(podpora pozic PostDoc). 

o Analýza dalších možností využití a sdílení výzkumných kapacit 

partnerských VŠ, především kapacit budovaných v rámci OP VaVpI. 

o Podpora předkládání nových návrhů projektů účelové podpory na 

výzkumné a vzdělávací projekty na národní i mezinárodní úrovni 

prostřednictvím Projektového servisu UP. 

o Podpora transferu výsledků vědy a výzkumu k realizátorům 

prostřednictvím Vědeckotechnického parku UP (s využitím projektu 

GAMA). 

o Aktivní účast UP v inovačních aktivitách regionu (OK4INOVACE, 

OK4EU, RIS3). 

o Informační zdroje konsorcia VŠ – KUP (podpořeno OP VVI), podpora 

Open Access. 

o Upgrade informační infrastruktury UP pro stabilizaci komunikačního 

systému. 

o VUP – podpora elektronického publikování a elektronických knih. 
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Filozofická fakulta: 

 Zvyšování kvality vědeckých periodik vydávaných na FF UP, podpora jejich 

vstupu do vědeckých databází, hledání dalších možností jejich distribuce 

a propagace (např. prostřednictvím Vydavatelství FF UP). 

 Podpora publikačních aktivit akademických zaměstnanců s důrazem na 

excelenci a prestiž prostředí, v nichž publikace vycházejí (významná periodika, 

zahraniční publikace vedené v databázích Web of Knowledge, Scopus, ERIH 

atp.). 

 Asistence akademickým zaměstnancům při přípravě odborného anglického textu 

(překlady, korektury, poradenství ve věci citačních norem). 

 Podpora přípravy evropských vědeckých projektů a spoluúčasti na partnerských 

evropských projektech. 

 Větší zapojení doktorandů a studentů navazujícího studia do fakultní vědecko-

výzkumné činnosti. 

 Vytvoření post-doktorských pozic jako stálé struktury FF UP s aplikací 

vícezdrojového financování. 

 Podpora pořádání kvalitní mezinárodních vědeckých konferencí 

a mezi/národních kongresů. 

 Příprava Centra emeritní excelence na FF UP. 

Přírodovědecká fakulta: 

 Rozvíjet systémy vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků 

v systému IS HAP. 

 Využívat výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť 

v aplikační sféře pro lepší praktickou uplatnitelnost studentů v praxi. 

 Motivovat pracoviště a pracovníky k tvorbě excelentních výsledků s důrazem na 

principiální domácí původ výsledku. 

 Nadále se zabývat podporou nadaných studentů 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“ a dalšími. Pro střední, případně i základní školy, vytvářet podmínky 

pro spolupráci, vycházející ze zkušeností s Fakultními školami, se kterými má 

fakulta smlouvu a vyhledávat další vhodné školy v regionu. 

Pedagogická fakulta: 

 Profilace klíčových výzkumných témat se zapojením více pracovišť na PdF UP. 

 Vývoj a zavádění nástrojů podporujících motivaci ke zvýšení výzkumné, 

vývojové a tvůrčí činnosti pracovníků i studentů PdF UP. 

 Zvýšení kvality výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti pracovníků i studentů PdF 

UP. 

 Zapojení pracovníků a studentů PdF UP do mezinárodních výzkumných týmů. 

 Preference výstupů na prestižních mezinárodních konferencích. 

 Orientace publikačních výstupů na mezinárodní vědecká periodika a na 

vydávání odborných monografií. 

 Rozpracování modelu financování výzkumných aktivit na PdF UP. 

 Aktivní vyhledávání výzkumných výzev a jejich reflexe v rámci doktorských 

studijních programů. 
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 Realizace mezinárodní konference doktorandů v oblasti pedagogických věd. 

 Kontinuální podpora studentských aktivit v rámci vnitřní grantové soutěže. 

 Rozpracování inovovaného modelu SVOUČ na PdF UP. 

 Podpora (včetně stipendií) významných výsledků studentů v rámci výzkumné, 

vývojové a tvůrčí činnosti. 

 Podpora tvorby a obsazování POST DOC míst pro zahraniční pracovníky. 

Fakulta tělesné kultury: 

 Systemizace pracovních míst, činností a potřebných odborností pro zdárné 

zahájení provozu nově budované infrastruktury CKV a BALUO. 

 Personální zajištění (příp. úprava struktury pracovišť) umožňující podávání 

projektů v rámci Horizon 2020 a OP VVV. 

 Zahájení příprav možností externího financování vybraných pozicí postdok 

a studentů DS a tematické navázání na činnosti CKV a BALUO (možná forma 

konsorcia). 

Právnická fakulta: 

 Podpora fakultních periodik. 

 Rozšiřování oborů DSP. 

 Zkvalitňování organizace vědeckých konferencí pořádaných PF UP. 

 Podpora zkvalitňování odborných vědeckých výstupů (zejména monografií). 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Rozvoj aktivit Centra VaV na FZV UP (podpořeno OPVK MŠMT ČR). 

 Rozvoj a podpora fakultou vydávaného odborného recenzovaného periodika 

PROFESE on-line, snaha o další indexace v časopiseckých databázích. 

 Podpora organizace a výstupů studentské vědecké odborné činnosti na FZV UP, 

včetně realizace konferencí. 

 Směřování doktorského studijního programu P5341 Ošetřovatelství k vědecko-

výzkumným, grantovým a publikačním výstupům. 

 Aktivní zapojení do vyhlašovaných výzev projektů, grantů a dalších aktivit 

vědecko-výzkumného charakteru. 

Lékařská fakulta: 

 Soustavné zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti na LF UP. 

 Zajištění kvalitní podpory grantové činnosti na LF UP. 
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4. Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy 

 Naplňování vize „Olomouc – univerzitní město“. 

 Realizace jednotného vizuálního stylu UP a univerzitního obchodu. 

 Zlepšení úrovně prezentace UP prostřednictvím internetu, webových stránek 

v angličtině a systematické aktualizace dat. 

 Využití moderních komunikačních a informačních prostředků (především 

sociálních sítí) pro vnitřní i vnější public relations. 

 Ustavení univerzitní nadace zaměřené na podporu excelentních studentů 

a studentských organizací. 

 Rozvoj podmínek pro fungování studentských organizací. 

 Rozvinutí absolventského programu. 

 Organizace a podpora veřejně prospěšných aktivit oživujících město Olomouc 

a univerzitní kampus (UP Bike, zaparkuj v Olomouci…). 

 Vznik profesně-poradenského centra UP zajišťujícího konzultační činnost 

a podmínky pro získávání profesních zkušeností. 

 Podpora centralizovaných fundraisingových aktivit. 

 Podpora 50. ročníku mezinárodního festivalu Academia Film Olomouc. 

 Zajištění ČAH (České akademické hry) 2015 a zajištění sportovní reprezentace 

UP Olomouc na sportovních akcích. 

 Posílení role Knihovny UP a zachování a získávání nových elektronických 

informačních zdrojů i tištěných knihovních fondů. 

 Podpora mezinárodní mobility studentů (studijní pobyty, pracovní stáže, 

zahraniční praxe, výzkumné stáže), akademických pracovníků (výukové 

a výzkumné pobyty) i ostatních zaměstnanců UP (školení, praktické stáže, 

konference); širší využívání jak mobilitních programů (ERASMUS+, CEEPUS) 

tak dalších mobilitních schémat na úrovni regionu (GRAD) i v rámci 

bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami v zahraničí. 

 Posílení využití institucionálního plánu nasměrováním podpory především na 

mobility v rámci doktorských programů. 

 Zlepšení využívání stávajících informačních systémů a vytváření nových 

uživatelských rozhraní k usnadnění administrace veškerých mobilit. 

 Průběžná aktualizace katalogu oborů a předmětů vyučovaných na UP a to 

v českém i anglickém jazyce. 

 Rozšiřování nabídky programů, modulů a předmětů vyučovaných v cizích 

jazycích a to i formou mezifakultní spolupráce. 

 Zkvalitnění a usnadnění orientace na UP důsledným zaváděním dvojjazyčného 

značení. 

 Podpora rozvoje jazykových kompetencí zaměstnanců UP na všech úrovních. 

 Příprava a vytváření nových joint-degree a double degree programů 

s partnerskými univerzitami. 

 Posílit účast UP v projektech strategických partnerství v rámci programu 

ERASMUS+ a HORIZON 2020 ve spolupráci s městem i regionem. 

 Zlepšení mezinárodního marketingu univerzity prostřednictvím sociálních sítí, 

webových stránek i přímými aktivitami ve spolupráci se zastupitelskými úřady 

ČR, agenturami a dalšími partnery. 

 Zajištění plné funkčnosti odboru Cizinecké police na UP. 

 Rozšíření aktivit Konfuciovy akademie UP i mimo Olomoucký region a její 

intenzivnější využívání při navazování kontaktů s ČLR. 
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Cyrilometodějská teologická fakulta: 

 Optimalizace nabídky předmětů vyučovaných v angličtině i jiných jazycích, 

pokračování diskuse o realizaci vybraných oborů v anglickém jazyce (dle 

vytyčené strategie). 

 Další zapojení zahraničních odborníků do výuky (zvláště v doktorských 

studijních programech a v oborech studijního programu Sociální práce). 

 Zapojení zahraničních odborníků do badatelských projektů. 

 Podpora zahraničních studentských praxí. 

 Podpora studentské mobility, rozvoj nových kontaktů a smluv (Lateránská 

Univerzita aj.). 

 Podpora monitoringu zahraničních projektových výzev. 

Lékařská fakulta: 

 Usilovat o zvyšování počtu akademických pracovníků ze zahraničí a studentů – 

cizinců studujících v cizím jazyce a vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké 

škole. 

Filozofická fakulta: 

 Intenzifikace mezinárodních mobilit z FF UP i na FF UP, a to jak v oblasti 

studijních pobytů, tak v oblasti odborných stáží a praxí.  

 Rozvoj programů “double degree“ a jiných společných zahraničních programů 

a jejich rovnoměrnější zajištění katedrami FF UP. 

 Důraz na efektivní administrativní proces pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, 

a to jak na úrovni FF UP, tak ve spolupráci s rektorátem UP. 

 Podpora spolupráce ve vzdělávání a výzkumu se zahraničními vysokými 

školami a dalšími institucemi. 

 Další zlepšování podmínek působení zahraničních expertů na FF UP. 

 Zavádění programů v cizích jazycích.  

 Posílení práce s absolventy a rozvoj marketingových aktivit FF UP. 

 Zlepšení informačních a propagačních materiálů o FF UP. 

 Zvýšení spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a větší otevřenost 

FF UP pro dlouhodobé pracovní úvazky zahraničních pedagogů a vědců. 

Přírodovědecká fakulta: 

 Aktivně se zapojit do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce 

v oblasti vědy a výzkumu, zejména do programů Horizon 2020. 

 Zvyšovat prestiž fakulty a UP prostřednictvím organizace mezinárodních 

vzdělávacích a odborných vědeckých konferencí v Olomouci. 

 Systematicky podporovat zvané přednášky renomovaných zahraničních vědců. 

 Plánovaně zvyšovat počty studijních programů uskutečňovaných v angličtině 

a vytvářet podmínky pro jejich finanční zajištění. 

 Vytvořit podmínky pro udržitelnost vědecko-akademických pozic postdok 

zejména zahraničních pracovníků, na které byli pracovníci přijati v rámci 

projektů OP VK a OP VaVpI. Podporovat udržitelnost těchto pracovních míst 

prostřednictvím projektu IP a další vhodných zdrojů. 

 Posilovat jazykové dovednosti doktorandů prací v týmech, společně s postdok 

pracovníky ze zahraničí. 
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 Systematicky motivovat akademické pracovníky i studenty k účasti 

v mezinárodních projektech a programech i v aplikačních projektech. Úspěchy, 

podložené publikačními výstupy i výstupy aplikovaných výzkumů v praxi 

zohledňovat při jejich ohodnocení. 

 Připravit nabídku krátkodobých a střednědobých specializovaných vzdělávacích 

stáží pro zahraniční instituce a studenty ve vědeckovýzkumných centrech CRH 

a RCPTM. 

 Posilovat spolupráci 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. TAČR a experimentálního vývoje, např. MPO a pre-seed OP VaVpI. 

 Dále rozvíjet tvorbu výsledků, které jsou předmětem duševního vlastnictví 

a usilovat o jejich komercionalizaci. 

 Zapojit se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikovaného výzkumu. 

Pedagogická fakulta: 

 Podpora mezinárodní spolupráce, konsolidace a posílení stávajících aktivit, 

vyhledávání nových partnerů i finančních zdrojů. 

 Navazování nových, realizace a optimalizace stávajících mezinárodních smluv. 

 Aktivní propagace nabídky anglických či jiných nově akreditovaných 

cizojazyčných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání pro 

zájemce ze zahraničí, za účelem zvyšování podílu zahraničních studentů. 

 Podpora a zlepšování účinné prezentace jednotlivých pracovišť a jejich 

propagace směrem do zahraničí. 

 Podpora mezinárodních mobilitních programů a projektů zaměřených na 

započitatelné výměnné pobyty. 

 Příprava a implementace nové generace komunitárních programů (Erasmus +) 

a mezinárodních projektů. 

 Analýza a možnosti přípravy Joint/Double/Dual Degree programů. 

 Příprava a realizace „International Week“ a „Summer Camp" v podmínkách PdF 

UP pro studenty a akademické pracovníky ze zahraničních vysokých škol. 

 Posilování jazykových kompetencí akademických a neakademických 

zaměstnanců PdF UP. 

 Podpora participace a společného setkávání domácích i zahraničních studentů 

v průběhu studia. 

 Příprava a implementace systému evaluace kvality studia na PdF UP u studentů 

ze zahraničí. 

 Další rozvoj dlouhodobé spolupráce s regionálními institucemi na vzájemně 

přijatelné úrovni (Olomoucký kraj a statutární město Olomouc), zejm. 

systematická spolupráce při přípravě strategie ITI a regionální RIS3 strategie 

a využití členství v institucích OK4EU a OK4Inovace. 

 Podpora systematické práce s absolventy fakulty – databáze absolventů PdF UP 

a vytvoření organizačních podmínek pro navazování kontaktů a spolupráce 

s absolventy. 

Fakulta tělesné kultury: 

 Příprava mezinárodního projektu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku. 

 Vytváření podmínek pro spolupráci v oblastech: (a) výměny studentů, (b) 

výměny pedagogů, (c) společných projektů s vybranými pracovišti mimo EU: 
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o Čína: Shanghai University of Sport, Hangzhou Normal University, 

Soochow University   

o Japonsko: Nippon Sport University  

o Kanada: University of Alberta 

 Identifikace 1-2 univerzit v Severní Americe (USA, Kanada): navázání 

kontaktů, podepsání smlouvy o spolupráci, příprava podmínek pro spolupráci. 

 Implementace NMgr. studia v angličtině. 

 Příprava a realizace možností joint degree a double degree studia v rámci 

doktorského studijního programu. 

 Zlepšení podmínek pro doktorský studijní program v anglickém jazyce. 

 Zajištění ČAH a sportovní reprezentace UP na dalších sportovních akcí. 

 Inovace webových stránek jednotlivých pracovišť, zavedení fotoportrétů. 

 Zavedení jednotných merkantilních tiskovin pro jednotlivá oddělení. 

 Další aplikace jednotného vizuálního stylu při propagaci FTK. 

Právnická fakulta: 

 Podpora mobility studentů: zvýšení podpory mezinárodní mobility studentů 

dlouhodobých pobytů (studium i pracovní stáže). 

 Podpora mobility akademických pracovníků: zvýšení podpory mobility 

akademických pracovníků ke dlouhodobým i krátkodobým pobytům směřujícím 

k výzkumu i pedagogické činnosti. 

 Podpora mobility zahraničních odborníků: podpora mobility ke krátkodobým 

a zvláště dlouhodobým pobytům zahraničních odborníků. 

 Příprava a zavedení nového studijního programu v cizím jazyce: příprava 

akreditačních materiálů pro nový studijní program a jeho zavedení v kurikulu PF 

UP. 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti 

akademických pracovníků FZV UP. 

 Zkvalitnění propagace FZV UP v ČR i v zahraničí a další rozvoj propagačních 

materiálů. 

 Zapojení zahraničních odborníků z praxe do výchovně-vzdělávacího procesu na 

FZV UP. 

 Podpora zahraničních pracovních cest a odborných konferencí akademických 

pracovníků fakulty mimo prostředky programu ERASMUS+, včetně studentů 

doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství. 

 Podpora zahraničních pracovních stáží (studijních pobytů) studentů studijních 

programů a oborů FZV UP zejména zapojením do programů Erasmus+, včetně 

zlepšení studijních podmínek pro absolvování pracovních stáží (studijních 

pobytů). 

Lékařská fakulta: 

 Další posilování mezinárodní spolupráce v oblasti výuky a výzkumu. 

 Rozšiřování spolupráce se zdravotnickými zařízeními v České republice 

a zahraničí. 
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5. Personální rozvoj a sociální politika 

RUP: 

 Centralizace a metodické vedení v personální oblasti. 

 Vytvoření strategie péče o zaměstnance. 

 Revidování pravidel využití sociálního fondu. 

 Revize mzdového předpisu UP. 

Filozofická fakulta: 

 Vytvoření centrálního (motivačního) fondu FF UP pro odměňování funkčních 

míst (VK). 

 Vytvoření centrálního fondu FF UP pro odměňování akademických pracovníků. 

 Podpora kvalifikačního růstu pracovníků formou podpory zahraničních mobilit. 

 Zkvalitnění péče o zaměstnance FF UP. 

 Dovršení systému emeritních pozic na FF UP a jejich potenciálně 

celouniverzitní charakter. 

 Systém další profesionálního vzdělávání akademických pracovníků. 

Přírodovědecká fakulta: 

 Pro studenty doktorských studijních programů a mladé akademické pracovníky 

vytvářet kariérní systémy a propojovat je s možnostmi jejich dalšího vzdělávání. 

Zařazovat nadále doktorandy do výuky v seminářích a praktických 

a laboratorních cvičeních. Zvyšovat tím jejich pedagogické vlohy a kompetence, 

ve spolupráci s fakultním Centrem pedagogické přípravy. 

 Vytvářet příznivé podmínky pro zaměstnávání mladých pracovníků s rodinami, 

umožňovat flexibilní návrat z rodičovské dovolené, získat certifikát „Baby 

friendly“ pracoviště. 

Pedagogická fakulta: 

 Zvyšování kvalifikace akademických i ostatních pracovníků, systematická 

podpora mladých akademických pracovníků v oblasti harmonizace jejich 

rodinného a pracovního života a vytváření podmínek pro kvalifikační růst. 

 Budování systému hodnocení pracovníků v kontextu kvalitativních ukazatelů 

a provázání se systémem odměňování. 

 Odstraňování nevyváženosti kvalifikační struktury mezi jednotlivými pracovišti. 

 Zvyšování úrovně jazykových a ICT kompetencí akademických a dalších 

pracovníků PdF UP. 

 Rozvoj poradenství směrem k pracovně-právním vztahům, psychologickým 

a sociálním stránkám v práci pedagoga. 

 Zapojování studentů Ph.D. do výzkumné práce pracovišť. 
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Fakulta tělesné kultury: 

 Rozvoj jazykových kompetencí všech pracovníků FTK UP. 

 Příprava a tvorba kariérního systému pro akademické i ostatní pracovníky. 

 Revize motivačního systému a hodnocení (kvantifikace) všech akademických 

pracovníků FTK UP dle změn v hodnocení publikačních a jiných výstupů, 

kvality pedagogického procesu, podávání a zapojení do mezinárodních projektů 

apod. 

 Podpora excelence ve vzdělávání, včetně rozvoje vybraných mladých 

pracovníků s potenciálem kvalifikačního růstu po výzkumné i pedagogické 

stránce - pokračování programu. 

 Zavedení systému podpory nových pracovníků na všech pracovištích FTK UP. 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků FZV UP. 

 Příprava a realizace dalších motivačních prvků. 

 Zvýšení úrovně jazykových dovedností a odborné profesní gramotnosti 

akademických i dalších pracovníků FZV UP. 

 Kontinuální vzdělávání akademických pracovníků fakulty v profesních 

specializacích. 

 Příprava a realizace popularizačních aktivit fakulty. 

 Permanentní práce s lidskými zdroji. 

 

6. Financování a organizace 

 Zavedení transparentní, přehledné a srozumitelné metodiky dělení financí na 

UP. 

 Průběžná revize organizační struktury RUP a CJ UP s cílem maximalizovat 

efektivitu jejich činnosti. 

 Nastavení nového systému evidence norem v systému DMS (Dokument 

management systém) v Portálu UP, kde budou dostupné zaměstnancům 

a studentům (plus dalším určitým osobám – členům orgánů UP aj.) normy 

všechny. Na www.upol.cz již jen vnitřní předpisy a normy, které mohou zajímat 

i osoby odlišné od studentů a zaměstnanců UP. 

 Sjednocení terminologie, případná revize kódů norem. Snaha o dosažení souladu 

normy a jejím názvem (formou) deklarované povahy. 

 Díky katalogizaci norem a vytvoření systému garantů norem a jejich roztřídění 

do jednotlivých oblastí bude možné v DMS v normách přehledně vyhledávat 

(přednastaveně pouze v normách aktuálních a úplných zněních, pokročilý 

uživatel i v normách minulých), což jednoznačně zlepší práci uživatele s nimi. 

 Nastavení hierarchie norem, následků jejich kolizí, odpovědnosti za výklad 

norem a jejich tvorbu a aktualizaci. 

 Jednoznačné nastavení systému odpovědnosti jednotlivých garantů a dalších 

osob zúčastněných na procesu normotvorby a nastavení tohoto procesu samého 

na podkladu grafického modelu a analýzy současného procesu. 

 Vytvoření úplných znění norem novelizovaných pro snazší orientaci jejich 

adresátů. 

https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?C=ipiGlVizGUCb9xcVHwvEKIbyB2a-mdEIJdSaXaEJBtVKAmXv3x7pHRaB2-9TfWax3j1iDScN_DY.&URL=http%3a%2f%2fwww.upol.cz
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 Nově se v normách promítne jednotný vizuální styl UP. 

 Aktualizace a sloučení norem současných – neaktuálních, neúčelných, duplicit 

aj. 

Filozofická fakulta: 

 Podpora dalšího rozvoje fakultní jazykové školy (na fakultní i mezifakultní 

úrovni a ve vztahu k veřejnosti). 

 Příprava a postupná transformace jazykového vzdělávání na celofakultní 

a celouniverzitní úrovni s cílem zvyšování kvality. 

 Optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť FF UP s ohledem na studijní, 

vědecké, historické, dopravní i ekonomické aspekty. 

 Postupné odstraňování nevyhovujícího technického stavu budov a zlepšování 

provozních podmínek v nich dle potřeb jednotlivých pracovišť. 

 Reflexe společných nákladů fakulty po ukončení projektů OPVK. 

 Podpora profesního poradenství. 

Přírodovědecká fakulta: 

 Dále upřesňovat podmínky pro vnitrofakultní rozdělování příspěvku na 

vzdělávací činnost, příspěvku na rozvoj výzkumné organizace a interních grantů 

s důrazem na ukazatele kvality. 

 Optimalizovat počet přijímaných studentů, tak aby se snížil počet 

nefinancovaných studentů pod 5% z celkového počtu. 

 Efektivněji využívat Fond provozních prostředků pro rozvoj přístrojového 

a technického vybavení pracovišť. 

 Dále profesionalizovat služby ekonomických a technických jednotek děkanátu 

pro zajištění kvalitního prostředí pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost. 

Pedagogická fakulta: 

 Soustavné hledání finančních zdrojů především v aplikační sféře, zvyšování 

podílu účelových prostředků z hospodářské činnosti a snižování ekonomické 

náročnosti ve všech oblastech fakulty. 

 Optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť fakulty s ohledem na historické, 

dopravní, vědecké, studijní a zejména ekonomické aspekty. 

 Systematická optimalizace řídící a organizační struktury pracovišť se zaměřením 

na zvýšení konkurenceschopnosti, efektivnosti a stability. 

 Optimalizace a finančního řízení fakulty a jejich pracovišť v kontextu 

jednotného systému financování postaveného na kvalitativním hodnocení 

výstupů při reflexi změn financování VVŠ s ohledem na metodiku hodnocení 

VaVaI a metodiku hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti – rozvoj 

systému výkonových ukazatelů a jejich ověřování. 
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Fakulta tělesné kultury: 

 Vypracování systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu 

k potřebám jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě. 

 Vytvoření systému řízení a financování provozu FTK zejména ve vazbě na 

dokončení projektu BALUO. 

 Reorganizace pracoven v budově pedagogů (NC) v návaznosti na vybudovanou 

infrastrukturu CKV a BALUO. 

 Aktualizace orientačního systému FTK v návaznosti na novou výstavbu 

v Kampusu Neředín. 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Pokračování v efektivním využívání výukových prostor s akcentem na 

minimalizaci finančních a provozních prostředků. 

 Průběžné dovybavení Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností a dalších pracovišť. 

Lékařská fakulta: 

 Zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty. 

 Další posílení finančních zdrojů z hospodářské činnosti, smluvního výzkumu 

a realizace licencí, především ve vztahu k ÚMTM. 

 Kontinuální analýza hospodářských výsledků jednotlivých pracovišť LF UP. 
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