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Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2021 svou strukturou navazuje
na dokument Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého
v Olomouci na období 2021+. Je proto třeba jej interpretovat v souladu s tímto
uceleným dokumentem. Dále pak – v souladu se zákonem o vysokých školách
a Statutem Univerzity Palackého v Olomouci – vychází Plán realizace strategického
záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2021
rovněž z dílčích strategických záměrů a plánů realizace strategických záměrů fakult
a jednotlivých univerzitních součástí. Pro realizaci Strategického záměru Univerzity
Palackého v Olomouci v roce 2021 budou využity mimo jiné prostředky
z Institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci, Centralizovaných
rozvojových projektů a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Strategické priority a cíle Univerzity Palackého
2021+
1 Vysoce digitalizovaná
univerzita

• SC 1 Flexibilní studium a vzdělávání

2 Vědecky otevřená
univerzita

• SC 2 Podpora doktorandů
• SC 3 Excelence ve výzkumu a vývoji

3 Administrativně vstřícná
univerzita

• SC 4 Posílení strategického řízení
• SC 5 Snížení administrativní zátěže a optimalizace
infrastruktuy

4 Zdravá, společensky
odpovědná a udržitelná
univerzita

• SC 6 Systematizace nástrojů třetí role
• SC 7 Podpora společné identity

5 Univerzita v globální
akademické síti

• SC 8 Internacionalizace v globalizovaném světě
• SC 9 Strategická partnerství
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VYSOCE DIGITALIZOVANÁ UNIVERZITA
Cíl 1: Flexibilní studium a vzdělávání
Odpovědnost: prorektor pro studium
V roce 2021 se bude UP v oblasti vzdělávání věnovat především zabezpečení
a nastavení modifikace výuky pro online a hybridní prostředí, které je vyžadováno
v současné pandemické situaci v souvislosti s onemocněním covid-19. Započnou
práce na rozvoji podpory pro tvorbu studijních programů, metodické podpory inovací
ve výuce a kontinuální podpoře vyučujících. Budou posilovány kompetence učitelů
ve virtuálním prostředí a vytvořeny základy pro budoucí robustní systém metodické,
systémové a technologické podpory s kontinuálním monitoringem kvality.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

Dotace poskytované Olomouckým krajem;

•

Dotace poskytované Statutárním městem Olomouc;

•

ESF OP VVV.

1.1 Vznik a rozvoj Centra excelence ve vzdělávání (CEV)
•

Vytvoření legislativních a organizačních opatření pro vznik Centra excelence
ve vzdělávání (CEV).

1.1.1 Podpora flexibilních forem studia a celoživotního vzdělávání
•

Rozšíření dosavadní nabídky kurzů CŽV v oblasti distančních forem
vzdělávání.

•

Vytvoření jednotné metodiky pro distanční výuku na UP a její sjednocení
s připravovanou národní metodikou.

•

Podpora IT nástrojů pro hybridní výuku a pro online zabezpečení výuky
ve studijních programech.

•

Do stávajících SP fakulty implementují distanční prvky, dojde k inovaci
distančních opor a tvorbě elektronických studijních opor pro prezenční výuku.

•

Podpora implementace shodných distančních prvků do stávajících SP.

•

Podpora videokonferenčních nástrojů a IT platformy pro online výuku
(MS Teams, LMS Moodle apod.).
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•

Dovybavení některých relevantních pracovišť s ohledem na jejich specifické
potřeby (např. laboratorní výuka) s cílem zajistit materiálové vybavení
pro online tvorbu a aplikaci online forem výuky (např. nákup webkamer,
notebooků),

příp.

zlepšit

podmínky

prezenční

výuky

v návaznosti

na zpřísněná pravidla pobytu více osob v místnosti v souvislosti s pandemií
covidu-19.
•

Vytvoření specializovaných učeben pro distanční vzdělávání na FZV a PřF.

1.1.2 Podpora výukových kompetencí akademických pracovníků a dalších
zaměstnanců UP
•

Vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit pro zaměstnance UP na fakultách
v oblasti inovací vzdělávání v rámci CŽV.

•

Podpora zaměstnanců ve formě poskytování kurzů CŽV v oblasti flexibilních
forem vzdělávání.

•

V závislosti na specifickém zaměření některých fakult tyto fakulty připraví
ve spolupráci a v souladu s činnostmi CEV své nástroje pro rozšíření
kompetencí v oblasti inovací vzdělávání.

1.1.3 Podpora kurikulárního designu a hodnocení studijních programů
•

Inovace informačního systému pro workflow hodnocení žádostí o schválení
a akreditaci SP (IS AKRUP).

•

Vytvoření metodiky pro podporu tvorby SP.

1.1.4 Podpora praxí a stáží
•

Podpora praktické výuky směrem ke kvalitativnímu posílení obsahové
struktury praktických cvičení v teoreticko-praktických předmětech.

•

Zakoupení moderní přístrojové techniky.

•

Vypracování návodů pro praktická cvičení.

1.2 Vznik a rozvoj Studentského centra
1.2.2 Podpora studentských aktivit a spolků
•

Podpora studentských aktivit a studentských spolků.

•

Rozvoj služeb pro studenty, včetně poradenských služeb v souvislosti
s potřebou zajištění dostupnosti podpůrných služeb a jejich aktuální potřebou
inovace v souvislosti s pandemií covidu-19.
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1.2.3 Podpora služeb pro studenty se specifickými potřebami, mimořádně
nadané a socioekonomicky znevýhodněné studenty
•

Podpora rozvoje zázemí pro studenty se specifickými potřebami a podpora
jejich sociální integrace.

•

Vytvoření standardů kvality služeb poskytovaných studentům se specifickými
potřebami.

1.2.5 Podpora kariérního poradenství
•

Rozvoj služeb Kariérního centra pro studenty.

•

Zpracování manuálu praxí a kariérního rozvoje.

•

Zpracování poradenského manuálu pro řešení krizových situací během studia.

1.2.6 Podpora absolventů
•

Realizace komunikační kampaně prostřednictvím newsletterů, speciální edice
Žurnálu UP, webu a sociálních sítí.

•

Nabídka nových benefitů.

1.3 Internacionalizace ve vzdělávání
Nástroje pro dosažení cíle a rovněž i konkrétní ukazatele dosažení cíle v rámci této
aktivity jsou blíže rozpracovány v rámci Strategie internacionalizace UP, strategické
priority Univerzita v globální akademické síti.
1.5 Monitoring reálných možností uplatnění absolventů
•

Pokračování dotazníkových šetření zjišťujících kariérní úspěšnost absolventů
UP.

1.6 Podpora programu Absolvent
•

Zviditelnění úspěšných absolventů prostřednictvím Facebooku a Instagramu.

•

Realizace absolventských přednášek, networking.

1.7 Efektivní komunikace nabídky vzdělávání
•

Upgrade komunikačních rozhraní a platforem.

•

Vedení informační kampaně směrem k uchazečům o studium.
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Relevantní ukazatele dosažení cíle 1 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
A1.1

Existence metodiky pro online a flexibilní či hybridní výuku.

A1.3

Počet vzdělávacích aktivit v oblasti flexibilních forem vzdělávání –
minimálně 20 akcí.

A1.6

Počet vzdělávacích programů na podporu vysokoškolských učitelů –
minimálně 20 programů.

A1.7

Počet vzdělávacích programů na podporu výukových kompetencí
zaměstnanců UP – minimálně 10 programů.

A2.5

Objem prostředků pro studentské spolky.

A2.7

Stanovené standardy služeb pro studenty se specifickými potřebami.

A2.10

Existence přehledu podpůrných služeb pro studenty-rodiče.

A2.11

Zpracované příklady dobré praxe služeb pro studující rodiče.

A2.12

Počet klientů Kariérního centra – minimálně 1 000 evidovaných
klientů.

A2.14

Zvýšení počtu individuálních konzultací.

A2.15

Tematické rozšíření kurzů a webinářů.

A2.16

Zvýšení počtu zprostředkovaných praxí.
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VĚDECKY OTEVŘENÁ UNIVERZITA
Cíl 2: Podpora doktorandů
Odpovědnost: prorektor pro vědu a výzkum
V roce 2021 se bude UP zabývat identifikací svých excelentních studentů DSP,
systematizací podpory, která jim je pro studium nabízena, a rozvojem stávajících
podpůrných služeb. Dojde k zavedení finančních motivačních programů pro studenty
DSP návazných na následnou práci s těmito lidskými zdroji. Rovněž bude
podporována internacionalizace doktorského studia včetně rozšíření dosavadního
systému Fischerových stipendií na podporu zahraničních studentů DSP.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

Igráček;

•

Dotace poskytované Olomouckým krajem;

•

Dotace poskytované Statutárním městem Olomouc.

2.1 Systematizace podpory doktorských studií a studentů DSP
•

Identifikace stávajících excelentních studentů DSP v návaznosti na strategii
MŠMT SZ2021+.

•

Zavedení motivačních mechanismů pro excelentní studenty DSP na UP.

•

Vytvoření stipendijního fondu pro excelentní studenty DSP s cílem umožnit
systematickou práci s lidským potenciálem této skupiny studentů a plně jej
využít k posílení jejich motivace k mezinárodní mobilitě a systematickému
moderování jejich následné kariéry po absolvování DSP studia.

•

Vytvoření specifické nabídky motivační finanční podpory pro doktorandy
odvíjející se od specifik jednotlivých fakult.

•

Podpora sociální a odborné integrace studentů DSP a jejich vzájemné
spolupráce podporou mezifakultní spolupráce.

•

Iniciace celouniverzitní konference doktorandů UP s cílem podpořit jejich
vzájemnou integraci a spolupráci.

•

Fakulty budou v rámci zlepšování podmínek pro úspěšné studium v řádném
termínu realizovat finanční motivační nástroje, které zároveň budou
napomáhat skloubení studia v DSP s rodinným životem.
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•

Fakulty budou rovněž posilovat adekvátní zázemí pro pracovní podmínky
studentů DSP, a to jak pro jejich výzkumné, tak pedagogické aktivity.

2.2 Internacionalizace a systematická podpora doktorského studia
•

Vytvoření stipendijního fondu pro finanční podporu zahraničních studentů
DSP v rámci systému Fischerových stipendií.

•

Rozšíření

dosavadního

systému

Fischerových

stipendií

na podporu

zahraničních studentů DSP o stipendia financovaná z centrálního fondu
na podporu zahraničních studentů DSP.
•

Realizace motivačních a stimulačních prvků v rámci SP dle specifik
jednotlivých fakult pro posílení internacionalizace doktorského studia
a mezinárodních prvků při hodnocení výsledků učení a výzkumu studentů
DSP.

Relevantní ukazatele dosažení cíle 2 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
B1.1

Počet opatření pro tvorbu sociálního zázemí a sladění akademické
kariéry a rodinného života studentů DSP – minimálně 1 opatření.

B1.5

Počet

podpořených

excelentních

studentů

DSP

–

minimálně

40 studentů.
B1.6

Pořádání celouniverzitní konference studentů DSP.

B1.8

Počet studentů DSP zapojených do celouniverzitně nabízených kurzů
doplňkového vzdělávání doktorandů – minimálně 5 studentů.

B2.1

Počet DSP nabízených v cizích jazycích – minimálně 30 DSP.

B2.2

Počet uchazečů o studium DSP v cizojazyčných SP – minimálně
10 uchazečů.

B2.3

Podíl studentů DSP v cizojazyčných SP – minimálně 5 %.

B2.4

Podíl absolventů DSP v cizojazyčných SP – minimálně 1 %.

B2.5

Počet společných DSP nabízených v cizích jazycích – minimálně 5 DSP.

B2.6

Počet studentů DSP ve společných cizojazyčných SP – minimálně
5 studentů.

B2.7

Počet absolventů DSP ve společných cizojazyčných SP – minimálně
1 absolvent.
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Cíl 3: Excelence ve výzkumu a vývoji
Odpovědnost: prorektor pro vědu a výzkum
V roce 2021 se bude dále rozvíjet systém hodnocení akademických a vědeckých
pracovníků v rámci IS HAP. Dobudován bude systém vnitřního hodnocení kvality
vědecko-výzkumné činnosti na UP. Důraz bude kladen na integraci výzkumných
kapacit a orientaci na výzkumná témata zohledňující společenské potřeby. Budou
vytvářeny mechanismy pro podporu interdisciplinární a mezifakultní spolupráce
a navrhovány mechanismy strategického řízení vědy a výzkumu schopné podporovat
výzkumné týmy s vysokým potenciálem rozvoje vědy a výzkumu na UP. Rovněž bude
budován efektivní systém podpory transferu znalostí a komercializace výsledků tvůrčí
činnosti, který bude spolu se systémem ochrany duševního vlastnictví dále rozvíjen
v souladu s národní inovační strategií a RIS3 strategií. V rámci popularizace vědy
bude výrazněji cíleno na prestižní programy, pořady a rubriky v celostátním tisku.
Rovněž dojde ke zefektivnění popularizace skrze volnočasové aktivity (např. AFO,
Pevnost poznání).
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

DKRVO;

•

SVV;

•

Igráček;

•

Výnosy z komercializace průmyslového vlastnictví UP.

3.1 Monitoring a podpora kvality tvůrčí činnosti
•

Interní monitoring a hodnocení tvůrčí činnosti akademických/vědeckých
pracovníků a na základě toho i výzkumných týmů z těchto pracovníků
složených; interní monitoring a hodnocení tvůrčí činnosti doktorandů
(IS HAP).

•

Interní monitoring hodnocení a další analýzy výstupů tvůrčí činnosti v rámci
součástí UP a jejich organizačních útvarů (IS HUP).

•

Systematizace implementací doporučení externích hodnocení dle Metodiky
2017+ a dalších externích hodnocení.
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•

Tvorba a podpora systémových stimulačních opatření na podporu kvalitní
vědy a výzkumu a aktualizace strategie využití institucionální podpory
na DKRVO.

•

Metodická a administrativní projektová podpora.

•

Podpora začlenění studentů DSP do činnosti výzkumu a vývoje a podpora
jejich publikační činnosti.

3.2 Integrace výzkumných kapacit a podpora interdisciplinarity
•

Podpora mezioborové a mezifakultní spolupráce.

•

Posílení národních i mezinárodních interdisciplinárních výzkumných týmů.

•

Integrace výzkumných kapacit.

3.3 Komercionalizace výsledků VaV a transfer znalostí
•

Podpora ochrany duševního vlastnictví.

•

Podpora transferu znalostí.

•

Podpora propojení s aplikační sférou.

3.4 Podpora strategie open science
•

Přidání funkcionality do IS HAP pro podporu strategie open science.

•

Přidání funkcionality pro podporu strategie open science do IS pro hodnocení
tvůrčí činnosti pracovišť.

3.5 Popularizace vědy a výzkumu
•

Realizace tradičních akcí, jako je festival Academia film Olomouc a Noc vědců.

•

Medializace špičkových výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím interních i
externích prostředků v součinností s Oddělením komunikace.

3.6 Mezinárodní rozměr výzkumu a vývoje
Mezinárodní rozměr ve VaV včetně nástroje pro dosažení cíle a rovněž i konkrétních
ukazatelů dosažení cíle je rozpracován v rámci Strategické internacionalizace UP,
strategického cíle Internacionalizace v globalizovaném světě (viz 8.5).
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Relevantní ukazatele dosažení cíle 3 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
C1.1

Optimalizovaný IS HAP respektující národní metodiku hodnocení
a reflektující vnitřní systém hodnocení tvůrčí činnosti na UP, který bude
zároveň optimalizován pro užívání na mobilních telefonech a přístupný
uživatelům se specifickými potřebami – zahájení prací.

C1.2

Implementovaný IS HUP pro monitoring a hodnocení tvůrčí činnosti
univerzitních pracovišť.

C1.3

Existence systému pro implementaci doporučení externích hodnocení.

C1.4

Počet přijatých opatření na základě doporučení externích hodnocení.

C1.6

Existence strategie na využití institucionální podpory na DKRVO.

C1.7

Nárůst odborných publikací v 1. decilu (D1) dle AIS v databázi WoS a dle
SJR v databázi Scopus.

C1.8

Nárůst počtu odborných publikací v 1. kvartilu (Q1) dle AIS v databázi
WoS a dle SJR v databázi Scopus.

C1.9

Nárůst počtu publikací v open access časopisech.

C1.10

Nárůst počtu citačních ohlasů odborných publikací dle PP top 10 %,
CNCI a JNCI.

C1.11

Nárůst počtu výsledků s hodnocením 1 v peer review v rámci modulu
M1 Metodiky 2017+.

C1.12

Nárůst počtu výsledků s hodnocením 1 nebo 2 v peer review v rámci
modulu M1 Metodiky 2017+.

C1.13

Nárůst počtu výsledků s hodnocením 1 nebo 2 nebo 3 v peer review v
rámci modulu M1 Metodiky 2017+.

C1.16

Nárůst počtu získaných mezinárodních projektů Horizon.

C1.17

Nárůst počtu získaných ostatních mezinárodních projektů.

C1.18

Nárůst počtu získaných národních projektů.

C1.19

Nárůst počtu studentů DSP zapojených v rámci VaV do řešení
grantových projektů.

C1.20

Nárůst počtu odborných publikací studentů DSP.

C1.21

Nárůst počtu odborných monografií studentů DSP – počet monografií.

C1.22

Nárůst počtu kapitol v monografiích studentů DSP – počet kapitol
v monografiích.
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C1.23

Nárůst počtu výsledků aplikovaného výzkumu studentů DSP – počet
výsledků aplikovaného výzkumu (certifikované metodiky, patenty a jiné
předměty průmyslového vlastnictví).

C2.2

Nárůst počtu výstupů tvůrčí činnosti (odborné publikace, monografie,
kapitoly v monografiích a výsledky aplikovaného výzkumu) vzniklých v
rámci mezifakultních spoluprací.

C2.3

Vytvořené mezioborové týmy.

C3.1

Existence systému pro evidenci duševního vlastnictví.

C3.2

Proškolení pracovníci v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

C3.4

Nárůst počtu založených spin-off firem bez majetkové účasti UP.

C3.5

Nárůst počtu licenčních smluv k užívání průmyslového vlastnictví UP
uzavřených s externími partnery – minimálně 5 smluv.

C3.6

Nárůst objemu smluvního výzkumu.

C3.7

Celkové výnosy z komercializace a transferu znalostí na UP –
minimálně 0,5 % výnosů UP.

C3.8

Počet projektů typu proof-of-concept – minimálně 3 projekty ročně.

C3.9

Nárůst počtu spoluprací s partnery z aplikační sféry.

C3.10

Nárůst zapojení do inovačních spolků a inovačních hubů.

C4.1

Příznak zobrazení dokumentu zveřejněného v rámci podpory strategie
Open Science v IS HAP.

C4.2

Příznak zobrazení dokumentu zveřejněného v rámci podpory strategie
Open Science v IS HUP – zahájení prací.

C7.2

Nárůst počtu mezioborových a mezifakultních vzdělávacích akcí.
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ADMINISTRATIVNĚ VSTŘÍCNÁ UNIVERZITA
Cíl 4: Posílení strategického řízení
Odpovědnost: prorektor pro strategické plánování a kvalitu
V roce 2021 bude dokončena aktuální procesní mapa UP a mapa rizik UP. Nadále
budou analyzovány a rozvíjeny činnosti vedoucí k systematizaci a optimalizaci
procesního řízení a řízení rizik ve vztahu k modelu EFQM a Metodice 2017+.
Pozornost bude také zaměřena na oblast automatizace agendy lidských zdrojů, dojde
k rozvoji práce s akademickými i ostatními pracovníky a formulování jednotných
metodických pravidel pro personální procesy.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

OP VVV Rozvoj kapacit pro VaV na UP (2020–2023),

•

OPVVV UP jako komplexní vzdělávací instituce (2018–2021).

4.1 Rozvoj vnitřních kapacit pro strategické řízení
•

Systematizace sběru a analýzy informací o činnostech vysoké školy a jejich
kvalitě na úrovni RUP.

•

Dokončení analýzy a nastavení automatizovaného sběru datových řad tam,
kde je takový sběr relevantní.

•

Částečná automatizace mechanismu dat národního a mezinárodního
benchmarkingu tak, aby univerzita byla schopna průběžně aktualizovat své
strategické a operační cíle s ohledem na aktuální vývoj ve společnosti.

•

V rámci činnosti fakult bude na některých fakultách realizováno proškolování
vedoucích pracovníků v oblasti jejich manažerských kompetencí a v oblasti
strategického řízení.

4.2 Optimalizace systémů řízení kvality
•

Dokončení optimalizace automatizovaného systému sběru dat a hodnocení
výkonu a kvality činností akademických pracovníků (IS HAP).

•

Realizace implementace doporučení, jež vzešla z komplexní jednoroční interní
evaluace, u těch fakult, které již touto evaluací po získání institucionální
akreditace na UP prošly.
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4.3 Optimalizace řízení lidských zdrojů
•

Pokračování analýzy stávajících personalistických postupů a nastavení
jednotných pravidel napříč UP.

•

Systematizace náborů zaměstnanců.

•

Další rozvoj portálu pro personalisty, uchazeče o zaměstnání na UP
i zaměstnance UP.

•

Pokračování v digitalizaci personálních dokumentů.

•

Systematizace zaměstnávání cizinců na UP.

•

Standardizace procesů v oblasti lidských zdrojů.

•

Profesionalizace péče o zaměstnance.

•

Vytvoření a implementace systému vzdělávání zaměstnanců UP.

•

Harmonizace HR procesů v souladu s HR Awards.

•

Posilování tzv. work and life balance politiky.

•

Systém hodnocení všech kategorií zaměstnanců – pokračování v evaluaci
nastavených kritérií pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP).

•

Postupné zavádění nástrojů hodnocení neakademických pracovníků na všech
jednotkách UP prostřednictvím informačního systému hodnocení ostatních
pracovníků (IS HOP).

Relevantní ukazatele dosažení cíle 4 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
D1.1

Existence automatizovaného mechanismu pro sběr datových řad.

D1.2

Existence automatizovaného mechanismu národního a mezinárodního
benchmarkingu.

D1.5

Dokončená procesní mapa UP.

D1.6

Dokončená mapa rizik UP.

D1.7

Optimalizovaný počet ukazatelů monitorování kvality.

D3.1

Existence jednotných metodických pravidel pro personální procesy.

D3.2

Implementace standardizovaných postupů pro nábor zaměstnanců.
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Cíl 5: Snížení administrativní zátěže
a optimalizace infrastruktury
Odpovědnost: prorektor pro organizaci a rozvoj
V roce 2021 bude UP v rámci snižování administrativní zátěže a optimalizace
infrastruktury rozvíjet informační a komunikační technologie, přičemž bude klást
důraz na to, aby tyto technologie splňovaly kritéria state-of-the-art v daných
oblastech. Rovněž dojde ke zjednodušení procesů administrativy v rámci procesu
schvalování žádostí o akreditace SP.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

OP VVV Rozvoj kapacit pro VaV na UP (2020–2023);

•

OP VVV UP jako komplexní vzdělávací instituce (2018–2021);

•

ISPROFIN;

•

ITI.

5.1 Rozvoj IT pro podporu snížení administrativní zátěže
•

Analýza relevantních informačních a komunikačních technologií pro UP
a příprava jejich implementace.

•

Rozvoj informačních a komunikačních technologií na UP, tak aby splňovaly
kritéria state-of-the-art v daných oblastech.

•

Podpora aktivit vedoucích k elektronizaci a automatizaci procesů akreditace
SP.

•

Inovace informačního systému pro hodnocení žádostí o schválení a akreditaci
SP – AKRUP – a inovací metodiky pro podporu tvorby SP.

5.3 Rozvoj a optimalizace infrastruktury
•

Investiční akce jsou shrnuty v Příloze č. 1.

Relevantní ukazatele dosažení cíle 5 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
E1.3

Podíl vlastních softwarových řešení splňujících kritéria state-of-the-art
– minimálně 36 %.

E1.4

Podíl dodavatelských informačních systémů napojených na systémy
SSO a IDM – minimálně 19 %.
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E1.5

Existence postupu zavádění prvků systému ISMS.

ZDRAVÁ, SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ
A UDRŽITELNÁ UNIVERZITA
Cíl 6: Systematizace nástrojů třetí role
Odpovědnost: prorektor pro vnější vztahy
V roce 2021 zahájí UP kroky směřující k zpracování koncepčního závazku pro oblast
společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Budou realizovány odborné aktivity
(např. zjišťování potřeb a bariér z pohledu udržitelného chování, definování sociálních
aspektů udržitelného chování), vedeny informační kampaně a udržovány dílčí
nástroje pro oblast zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

Projekt v rámci konsorcia Aurora;

•

Programy Státního fondu životního prostředí ČR;

•

Dotace poskytované Olomouckým krajem;

•

Dotace poskytované Statutárním městem Olomouc.

6.1 Příprava koncepce společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje
•

Analýza výchozích dat v oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného
rozvoje.

6.2 Identifikace a realizace
a udržitelného rozvoje

nástrojů

společenské

•

Rozvoj Dobrovolnického centra UP.

•

Ustavení pozice Koordinátora udržitelného rozvoje na UP.

odpovědnosti

6.3 Rozvíjení principu společenské odpovědnosti uvnitř i vně komunity
•

Faktická

i

komunikační

podpora

humanitárních,

environmentálních

a sociálně prospěšných aktivit Univerzity Palackého.
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Relevantní ukazatele dosažení cíle 6 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
F2.1

Rozvoj agendy centrálního koordinátora strategie udržitelného rozvoje
na UP.

F3.12

Počet osvětových a informačních kampaní směrujících k udržitelné
mobilitě – minimálně 5 kampaní.

Cíl 7: Podpora společné identity
Odpovědnost: prorektor pro vnější vztahy
I v roce 2021 se bude UP intenzivně věnovat budování značky a společné univerzitní
kultury, k čemuž bude využívat především svého popularizačního centra Pevnosti
poznání a také jednotného vizuálního stylu, který bude dále implementovat na své
součásti. Pro komunikaci s veřejností, ale i uvnitř univerzity budou efektivně
využívána sociální média a přítomnost UP na důležitých akcích, kterými jsou
např. veletrhy vzdělávání či Noc vědců, dále budou realizována pravidelná setkání
v rámci akademické obce.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

Dotace poskytované Olomouckým krajem;

•

Dotace poskytované Statutárním městem Olomouc.

7.1 Budování značky a společné unikátní univerzitní kultury
•

Podpora budování značky a společné univerzitní kultury.

•

Realizace implementace jednotného vizuálního stylu UP.

•

Podpora studentských spolků a studentských organizací.

•

Rozvoj unikátního centra popularizace vědy Pevnost poznání.

•

Propagace a prezentace aktivit Pevnosti poznání, a to prostřednictvím PR,
online kampaní a marketingového mixu, s cílem oslovit širokou veřejnost
a motivovat cílovou skupinu k osobní návštěvě.

•

Příprava, tvorba a výroba prezentačních a propagačních výstupů, materiálů
a předmětů s motivem Pevnosti poznání.
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7.2 Posílení vnitřní a vnější komunikace
•

Efektivní využití nových typů sociálních sítí.

•

Organizace pravidelných setkání akademické obce.

•

Realizace komplexní uchazečské kampaně (online, offline, produkce
a distribuce propagačních materiálů).

•

Přítomnost všech součástí UP na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených
dveří.

•

Účast na celorepublikových propagačních akcích typu Noc vědců, Týden vědy
a výzkumu atp.

•

Realizace stříbrných, zlatých a diamantových promocí.

Relevantní ukazatele dosažení cíle 7 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
G1.2

Existence esteticky kvalitních, funkčních a udržitelných materiálů
(propagačních,

informačních

a

prezentačních;

hmotných

i nehmotných).
G2.2

Efektivní využití nových typů sociálních sítí – kontinuální růst počtu
sledujících (Facebook fan page, Facebook skupina, instagramový profil
a jiné platformy).

A7.2

Každoroční přítomnost UP na veletrzích vzdělávání – minimálně
4 veletrhy.

A7.7

Aktuální a jednotná webová prezentace UP.
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Strategie internacionalizace
UNIVERZITA V GLOBÁLNÍ AKADEMICKÉ SÍTI
Cíl 8: Internacionalizace v globalizovaném světě
Odpovědnost: prorektor pro zahraničí
V roce 2021 bude UP pokračovat v projektu češtiny pro cizince Czech it UP. Bude
integrovat svá zahraniční centra do jednoho zahraničního centra na třídě Svobody 8.
Dále dojde k podpoře internacionalizace stávajících českých i cizojazyčných SP
a k podpoře přípravy nových SP. Bude připraven koncept Welcome Office a Alumni
Clubu UP.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

Program na podporu Evropských Aliancí EUA.

8.1 Podmínky internacionalizace na UP
•

Koordinace a integrace zahraničních center na UP s cílem jejich dislokace
do zahraničního centra na třídě Svobody 8 – cílem integrace těchto center je
koordinace jejich aktivit a nabízení služeb školám a občanům v Olomouci.

•

Účast na vzdělávacích veletrzích s cílem podpory značky UP a jejích studijních
programů.

•

Pokračování přípravy konceptu Welcome office v koordinaci s personálním
oddělením UP.

•

Příprava konceptu Alumni Clubu UP se zaměřením na zahraniční absolventy
a české absolventy, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí.

•

Vznik webového portálu na podporu Alumni Clubu UP.

•

Vznik dvou klubů v rámci Alumni Clubu UP, a to v USA a Číně.

•

Příprava programu pro rozvoj odborných kompetencí akademických
a administrativních pracovníků s cílem posílení interkulturních a odborných
didaktických kompetencí pro podporu internacionalizace.

•

Vytvoření Centra excelence internacionalizace.

•

Podpora mobilit studentů a akademických i neakademických pracovníků UP.

•

Podpora mezinárodních konferencí a workshopů.

•

Vyhledávání nových zahraničních partnerů.
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•

Poskytování komplexních informačních služeb zahraničním zájemcům
a podpora mezinárodních marketingových aktivit.

•

Podpora akcí mezinárodního přesahu s ohledem na specifika fakult.

8.2 Internacionalizace českých studijních programů
•

Tvorba a publikace učebnic a cvičebnic českého jazyka úrovní B1 a B2 a jejich
webové a multimediální podpory.

•

Propagace SP Čeština pro cizince.

•

Nabídka výuky češtiny pro cizince zahraničním studentům a zaměstnancům
UP.

•

Vytvoření pracovní komise ze zástupců fakult, jejímž cílem bude analýza
nabízených kurzů cizích jazyků pro studenty nelingvistických SP na UP a jejich
komparace s požadavky a očekáváním MŠMT a Evropské komise.

•

Podpora při transformaci stávajících SASP Erasmus Mundus po skončení
financování z tohoto projektu.

8.3 Posílení cizojazyčných studijních programů
•

Pokračující podpora fakult při tvorbě cizojazyčných SP a společně
akreditovaných studijních programů a jejich realizace v Olomouci.

•

Pokračující podpora propagace cizojazyčných SP v rámci online marketingu
KEYSTONE a EDUCATIONS.COM a v rámci sociálních sítí.

•

Vytvoření webového portálu propagujícího UP pro uchazeče o studium v Číně.

8.4 Internacionalizace a třetí role VŠ (Centrum
internacionalizace,
rozvojová
spolupráce/pomoc
v
internacionalizace město/kraj)
•

excelence
zahraničí,

Příprava a realizace konference Strategic Leadership Symposium (Online
Symposium on Internationalization of Higher Education Institutions in the
Czech Republic, January 27–28, 2021).

•

Příprava

a

realizace

workshopu

na

rozvoj

kompetencí

v

oblasti

internacionalizace.
•

Příprava a participace na projektu rozvojové pomoci na Ukrajině.

•

Podpora fungování stávajících i nově zřízených mezinárodních jazykověkulturních center na UP.

•

Participace UP v European University Alliance.
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8.5 Internacionalizace v oblasti tvůrčí činnosti
•

Další podpora zahraničních mobilit studentů DSP (stáže v zahraničních
vědeckých centrech, parcích, laboratořích apod.).

•

Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční studenty DSP a zaměstnance
UP.

•

Podpora integrace zahraničních vědeckých pracovníků (a jejich rodin)
do života UP, města i regionu.

•

Podpora mezinárodní vědecké spolupráce v rámci participace UP v European
University Alliance.

Relevantní ukazatele dosažení cíle 8 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
H2.4

Počet předmětů nabízených společně v českých i cizojazyčných SP a také
v rámci výměnných pobytů zahraničních studentů – minimálně
40 předmětů.

H2.5

Počet kurzů nabízených společně v českých i cizojazyčných SP a také
v rámci výměnných pobytů zahraničních studentů – minimálně 1 kurz.

H2.6

Počet modulů nabízených společně v českých i cizojazyčných SP a také
v rámci výměnných pobytů zahraničních studentů – minimálně
1 modul.

H2.7

Počet jazykových kurzů realizovaných pro zaměstnance UP –
minimálně 10 kurzů.

H2.8

Počet zaměstnanců UP navštěvujících jazykové kurzy realizované
pro zaměstnance – minimálně 80 zaměstnanců.

H2.9

Počet kurzů zaměřených na posílení odborných, didaktických
a interkulturních kompetencí zaměstnanců – minimálně 3 kurzy.

H2.10

Počet zaměstnanců UP navštěvujících kurzy zaměřené na posílení
odborných, didaktických a interkulturních kompetencí zaměstnanců –
minimálně 20 zaměstnanců.

H3.3

Počet SP nabízených v cizích jazycích – minimálně 150 SP.

H3.4

Podíl studentů v cizojazyčných SP – minimálně 2 % studentů.

H3.5

Podíl absolventů v cizojazyčných SP – minimálně 0,5 % absolventů.

H3.6

Počet společných SP nabízených v cizích jazycích – minimálně
10 programů.
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H3.7

Počet studentů ve společných cizojazyčných SP – minimálně
40 studentů.

H3.8

Počet absolventů ve společných cizojazyčných SP – minimálně
30 absolventů.

H3.9

Nárůst počtu hostujících akademických pracovníků.

H3.10

Nárůst počtu hostujících vědecko-výzkumných odborníků.

H3.11

Existence webové prezentace UP, SP a dalších aktivit v zahraničí.

H3.12

Existence cizojazyčných profilů UP na sociálních sítích.

H3.13

Účast na zahraničních veletrzích – minimálně 4 veletrhy ročně.

H3.14

Jednotná prezentace tiskovin na podporu propagace SP.

H4.1

Počet

kulturně

zaměřených

workshopů/školení

realizovaných

zahraničními studenty a zaměstnanci – minimálně 2 akce.
H4.2

Počet

kulturně

zaměřených

workshopů/školení

realizovaných

pracovníky UP a zahraničními centry UP – minimálně 10 akcí.
H5.4

Finanční podpora zahraničních mobilit – minimálně 40 podpořených
mobilit.

H5.7

Podané žádosti o společné projekty v rámci partnerství European
Universities Alliance (Aurora).

Cíl 9: Strategická partnerství
Odpovědnost: prorektor pro zahraničí
V roce 2021 se UP bude věnovat posilování strategických partnerství s využitím
mezinárodních jazykově-kulturních center na UP, jejichž činnost bude univerzita
nadále rozvíjet. Rovněž budou rozšiřována strategická partnerství v rámci konsorcia
Aurora. Fakulty budou podporovány při tvorbě cizojazyčných SP a společně
akreditovaných SP.
Předpokládané finanční zabezpečení:
•

MŠMT – Institucionální program;

•

Rozpočet projektu Czech Academic City;

•

Program na podporu Evropských Aliancí EUA – MŠMT;

•

Rozpočet MŠMT.
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9.1 Zahraniční kampus Univerzity Palackého
•

Pokračující podpora fakult při tvorbě cizojazyčných SP a společně
akreditovaných studijních programů včetně jejich realizace v rámci projektu
zahraničního kampusu v Erbílu.

9.2 Strategická partnerství
•

Pokračování v navazování strategických partnerství v souladu s dlouhodobou
strategií UP.

•

Rozšiřování strategických partnerství v rámci konsorcia Aurora.

•

Pokračování v rozvoji a podpoře činnosti mezinárodních jazykově-kulturních
center na UP a posilování strategických partnerství s jejich využitím.

•

Fakulty budou realizovat zahraniční cesty k podpoře strategických partnerství
a aktivně participovat v klíčových mezinárodních sítích a organizacích.

Relevantní ukazatele dosažení cíle 9 pro rok 2021 dle SZ 2021+:
I1.2

Vytvoření a realizace SP realizovaných v zahraničním kampusu UP.

I2.1

Společné aktivity a akce realizované společně s DZS, MZV a dalšími
organizacemi v ČR– minimálně 3 aktivity.

I2.2

Stáže a společné aktivity ve spolupráci s mezinárodními organizacemi
– minimálně 50 aktivit.

I2.3

Zřízení a řízení mezinárodních jazykově-kulturních center na UP.

I2.4

Existence výročních zpráv mezinárodních jazykově-kulturních center
na UP.

I2.5

Členství UP v mezinárodních univerzitních sítích a mezinárodních
organizacích.
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Projednáno Vědeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci
dne 29. ledna 2021.
Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci
dne 17. února 2021.
Schváleno Správní radou Univerzity Palackého v Olomouci
dne 22. března 2021.

V Olomouci 23. března 2021

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

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

Stránka 26

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2021

Přílohy
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Příloha č. 1
Souhrn Plánu investičních aktivit pro rok 2021
Odpovědnost: kvestor
Souhrn Plánu investičních aktivit pro rok 2021
Název

Adresa

Součást

Zdroj

Centrální archiv

Neředín

UP

ISPROFIN

Areál Envelopa

Envelopa

PřF

zdroje UP

Rekonstrukce Sportovní haly UP

U Sportovní haly 2

UP

ISPROFIN

Novostavba objektu F1

Šlechtitelů 27

PřF

ISPROFIN

Rekonstrukce infrastruktury

Neředín

FTK, SKM

ISPROFIN

Výstavba nové budovy LF
Modernizace komunikačních
prostor budovy

Hněvotínská

LF, FZV

ISPROFIN LF

Žižkovo nám. 5

PdF

ISPROFIN PdF

Rekonstrukce objektu „Albínky“
Rekonstrukce vnitřních prostor
VŠ kolejí
Rekonstrukce místností v budově
děkanátu
Rekonstrukce budovy
Teoretických ústavů
Rekonstrukce budovy 47 výšková část
Rekonstrukce a revitalizace
budov

Purkrabská 4

zdroje UP

tř. 17. listopadu 54

UP

zdroje UP

tř. Míru 117

FTK

zdroje UP

Hněvotínská 3

LF

zdroje UP

Šlechtitelů 27

PřF

zdroje UP

tř. 17. listopadu

PF

zdroje UP
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Příloha č. 2
Osnova plánu investičních aktivit pro rok 2021
Odpovědnost: kvestor
1. Shrnutí investičních aktivit pro rok 2021
Kampus Envelopa
V areálu budou zajišťována technická opatření pro zachování kvality a funkčnosti
budov v dlouhodobém horizontu užívání a rozšíření dopravně-obslužných ploch
(rozšíření parkovacích míst pro motorová vozidla a kola). V roce 2021 bude u většiny
naplánovaných akcí probíhat výběr zhotovitele projektové dokumentace a samotné
stavby a dojde k zahájení realizace stavebních prací, u akcí menšího rozsahu je
předpokládáno jejich dokončení.
Kampus Hněvotínská
Zahájení projektové přípravy výstavby nové budovy LF a FZV s velkokapacitní
posluchárnou v souvislosti s plánovaným navýšením počtu studentů programu
Všeobecné lékařství. V areálu budou dále zajišťována technická opatření
pro zachování kvality a funkčnosti budov v dlouhodobém horizontu užívání včetně
obnovy infrastruktury nutné pro výuku a výzkum. Napojení budovy Teoretických
ústavů LF a ÚMTM na záložní zdroj energie. U většiny investičních akcí bude v roce
2021 zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce.
Kampus Holice
Dokončení a plně funkční zprovoznění zahájených stavebně-investičních akcí v areálu
a příprava nových akcí, jejichž cílem je vytvoření kompaktního, plně typologicky
a technicky funkčního vzdělávacího, vědecko-výzkumného a výukového centra,
včetně dostavby energocentra pro serverovnu a tel. ústřednu, rozšíření odbytových
ploch menzy a rekonstrukce areálových komunikací a infrastruktury. U většiny
investičních akcí bude v roce 2021 dokončena projektová dokumentace pro stavební
povolení a provádění stavby a započata případná realizace akce.
Dokončení a plně funkční zprovoznění zahájených stavebně-investičních akcí v areálu
Holice (rekonstrukce – stavební úpravy a přístavby budov č. 47 a areálových
komunikací včetně technické infrastruktury, budovy energocentra a revitalizace
souvisejících venkovních ploch) a příprava nových akcí, jejichž cílem je vytvoření
kompaktního, plně typologicky a technicky funkčního vzdělávacího, vědeckovýzkumného a výukového centra (zajištění návrhu oplocení celého areálu, vytvoření
nových parkovacích míst, vybudování nového vstupního terminálu a zázemí
pro recepci areálu).
Kampus Neředín
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FTK a její modernizace za účelem zajištění
vysoké kvality výuky. Vybudování nového vstupního objektu budovy děkanátu FTK
s výtahem zajišťujícím bezbariérový vstup do budovy. Rekonstrukce vnitřních prostor
budovy děkanátu FTK včetně infrastruktury v návaznosti na redislokaci jednotlivých
pracovišť a scelování univerzitního Kampusu Neředín. Zpracování projektové
dokumentace komplexní rekonstrukce a revitalizace venkovních ploch společně
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s dostavbou nových venkovních sportovních ploch včetně požadované infrastruktury.
Zahájení komplexní rekonstrukce a dostavby objektu sloužícího v současné chvíli jako
sklad na Centrální archiv UP. V roce 2021 bude u většiny naplánovaných akcí
zahájena realizace stavebních prací, u akcí menšího rozsahu je předpokládáno jejich
dokončení.
Ulice Purkrabská
Realizace stavebních prací na objektu tzv. Albínky.
Žižkovo náměstí
Dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby a zahájení modernizace
komunikačních prostor.
Sportovní hala
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vydání stavebního
povolení, zahájení zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.
2. Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat
v roce 2021
1) Třída 17. listopadu 12 – Rozšíření studie o mortalitě ptactva
a realizace Opatření proti mortalitě ptactva (v závislosti
na dotačních programech MŽP)
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Jedná se o rozšíření studie o mortalitě ptactva, která byla
provedena v letech 2016–2017. Na základě provedené studie budou realizována
nápravná opatření ve formě polepu na skla. Součástí bude i deinstalace stávajících
reflexních folií.
Náklady akce: 3 250 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Zahájení studie 10/2018; realizace deinstalace
reflexních folií 5/2021; výběrové řízení na zhotovitele 3/2021; realizace opatření
proti mortalitě ptactva I. etapa 6/2021; realizace opatření proti mortalitě ptactva
II. etapa 06/2022; ukončení studie 10/2024.
Zdůvodnění akce: Akce je součástí rozvojového plánu PřF.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Příprava projektové dokumentace
pro výběr zhotovitele.
Plán prací pro rok 2021: Realizace I. etapy.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: Cca 1 200 tis. Kč
z vlastních zdrojů UP.
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2) Hněvotínská – Výstavba nové budovy LF a FZV
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Jedná se o výstavbu nového objektu na ulici Hněvotínská,
který bude obsahovat posluchárnu s kapacitou 400 studentů a potřebné výukové
prostory a zázemí. Součástí nového objektu bude i nezbytné stravovací zázemí.
Náklady akce: 575 333 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Studie 12/2018; projektová dokumentace
12/2021; zahájení realizace akce 4/2022; ukončení realizace akce 8-11/2024.
Zdůvodnění akce: Akce je součástí dlouhodobého rozvojového plánu LF
a v souladu se schváleným záměrem na podporu lékařských fakult v ČR (usnesení
vlády ČR č. 352 ze dne 6. 6. 2018) a schválením Dlouhodobého finančního
opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019–2029 vládou ČR
dne 4. 9. 2018. Akce je zároveň součástí rozvojového plánu FZV.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů:
Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: V současné době probíhá územní
řízení.
Plán prací pro rok 2021: Vydání stavebního povolení a zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele
stavby.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 4 750 tis. Kč z vlastních
prostředků UP.
3) Hněvotínská – Projekt na rekonstrukci skleněné střechy v dostavbě
Teoretických ústavů
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Rekonstrukce skleněné střechy v budově dostavby
Teoretických ústavů LF.
Náklady akce: cca 5 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Oslovení architekta a zahájení přípravy studie
2020, dokončení studie a zhotovení projektu 2021; realizace 2021–2023.
Zdůvodnění akce: Nezbytná stavebně-investiční akce související s opakovaným
zatékáním do budovy. Nezbytné pro zamezení dalším případným následkům
a nákladům na opakované opravy a také pro chod LF, výuku studentů a realizaci
vědecko-výzkumné činnosti.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Příprava studie.
Plán prací pro rok 2021: Zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby, výběr zhotovitele stavby, realizace stavby.
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Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 5 000 tis. Kč z vlastních
prostředků UP.
4) Hněvotínská – Rekonstrukce vytápění objektu Teoretických ústavů
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Rekonstrukce vytápění budovy Teoretických ústavů LF.
Náklady akce: 14 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Zahájení výběrového řízení na zhotovitele
stavby 2021; realizace stavby 2021–2024.
Zdůvodnění akce: Stavebně investiční akce související s údržbou budov ve správě
LF. Nezbytné pro chod LF, výuku studentů a realizaci vědecko-výzkumné činnosti.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Výběrové řízení na zhotovitele.
Plán prací pro rok 2021: Výběrové řízení na zhotovitele, realizace I. etapy.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 3 000 tis. Kč z vlastních
prostředků UP.
5) Třída Míru 117 – Rekonstrukce místností v budově děkanátu NA
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FTK UP a její
modernizace za účelem zajištění vysoké kvality výuky – vytvoření moderní
výukové infrastruktury pro studenty i učitele odpovídající 21. století.
Náklady akce: 52 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: 5/2017–12/2021
Zdůvodnění akce: Současný stav poslucháren a prostor pro výuku na FTK UP
je poplatný stavu materiálů a technologií, které byly v devadesátých letech
minulého století k dispozici při celkové rekonstrukci prostor pro nově
ustanovenou FTK UP. Intenzivní využívání výukových prostor rovněž přispělo
k nynějšímu nevyhovujícímu stavu.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Probíhá realizace rekonstrukce větší
části 2.–4. NP.
Plán prací pro rok 2021: Dokončení rekonstrukce zbylých místností.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 5 000 tis. Kč z vlastních
prostředků UP.
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6) Třída Míru 117 – Rekonstrukce infrastruktury
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je komplexní rekonstrukce a revitalizace
venkovních ploch. Současně dojde k dostavbě nových venkovních sportovních
ploch včetně požadované infrastruktury (komunikace).
Náklady akce: 60 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Březen 2020 zpracování PD pro územní řízení;
červen 2020 zpracování PD pro stavební řízení; srpen 2020 zpracování PD pro
výběr zhotovitele díla; březen 2021 zahájení realizace stavby; prosinec 2021
ukončení realizace stavby.
Zdůvodnění akce: Rekonstrukce a revitalizace venkovních ploch by měla navázat
na celkovou modernizaci výukových prostor na FTK. Svou koncepcí navazuje
na nově rekonstruované moderní interiérové zázemí venkovními plochami,
které rovněž budou sloužit studentům k alternativním formám výuky. Zároveň
bude zaměstnancům fakulty poskytnuto dostatečné přírodní zázemí pro aktivní
regeneraci a odpočinek. Bude upravena komunikace a celkově zlepšeno zázemí
pro tělesně postižené. Uvedená rekonstrukce se dotkne kromě fakultních budov
i budov kolejí a menzy, celkově tak vznikne příjemná lokalita ke vzdělávání
a tvůrčí činnosti – Kampus Neředín.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Probíhá stavební řízení pro vydání
stavebního povolení.
Plán prací pro rok 2021: Výběr zhotovitele stavby a zahájení realizace.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí:40 000 tis. Kč, z toho
30 000 tis. Kč dotace SR a 10 000 tis. Kč z vlastních zdrojů UP.
7) U Sportovní haly 2 – rekonstrukce Sportovní haly UP
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je komplexní rekonstrukce a dostavba
stávajícího objektu sportovní haly. Současně dojde k dostavbě nových výukových
ploch a venkovních sportovních ploch včetně požadované infrastruktury
(komunikace a parkovací dům).
Náklady akce: 270 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Zpracování PD pro územní řízení 9/2019;
vydání územního rozhodnutí 9/2020; zpracování PD pro stavební povolení
1/2021; vydání stavebního povolení 8/2021; zpracování PD pro provádění stavby
2/2022; zahájení realizace stavby 6/2022; ukončení realizace stavby 8/2025.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
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B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Probíhá územní řízení a vydání
územního rozhodnutí by mělo být do 9/2020.
Plán prací pro rok 2021: Zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a vydání stavebního povolení. Zahájení prací na projektové dokumentaci
pro provádění stavby.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 5 000 tis. Kč bude hrazeno
z vlastních zdrojů UP.
8) Neředín – Centrální archiv
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je komplexní rekonstrukce a dostavba
stávajícího objektu, který v současné době slouží jako sklad nepotřebného
materiálu a inventáře. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako centrální archiv
v souladu s platnou legislativou.
Náklady akce: 140 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Zpracování PD pro provádění stavby 9/2020;
zahájení realizace stavby 6/2021; ukončení realizace stavby 12/2022.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Dokončuje se zpracování
projektové dokumentace pro provádění stavby. Na MŠMT byla odeslaná žádost
o registraci akce.
Plán prací pro rok 2021: Zahájení realizace stavby.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 60 000 tis. Kč, z toho
dotace SR ve výši 40 000 tis. Kč, 20 000 tis. Kč z vlastních prostředků UP.
9) Purkrabská 4 – rekonstrukce objektu „Albínky“
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je komplexní rekonstrukce 2. podlažního
objektu a statické zabezpečení hradební zdi.
Náklady akce: 15 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Vydání stavebního povolení 8/2020;
zpracování PD pro provádění stavby 9/2020; zahájení realizace stavby 12/2020;
ukončení realizace stavby 12/2021.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Bylo vydáno povolení o změně
stavby před dokončením.
Plán prací pro rok 2021: Realizace stavebních prací.
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Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 15 000 tis. Kč bude
hrazeno z vlastních zdrojů UP.
10) Tř. 17. listopadu 54 – rekonstrukce vnitřních prostor VŠK
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je provedení půdní vestavby, přístavba
venkovního výtahu a rekonstrukce pokojů sedmipodlažního objektu.
Náklady akce: 62 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Vydání stavebního povolení 4/2019;
zpracování PD pro provádění stavby 7/2020; zahájení realizace stavby 2/2021;
ukončení realizace stavby 6/2022.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Bylo vydáno rozhodnutí o registraci
akce a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Plán prací pro rok 2021: Zahájení realizace a dokončení stavby.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 42 000 tis. Kč, z toho bude
33 951 tis. Kč hrazeno z dotace SR a zbytek z vlastních zdrojů UP.
11) Žižkovo nám. 5 – modernizace komunikačních prostor
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je výměna všech výplní dveřních otvorů do
chodeb včetně výměny podlahové krytiny a provedení nutných úprav z hlediska
nového požárně-bezpečnostního řešení.
Náklady akce: 55 205 tis. Kč.
Termíny přípravy a realizace akce: Vydání stavebního povolení 12/2020;
zpracování PD pro provádění stavby 2/2021; zahájení realizace stavby 6/2021;
ukončení realizace stavby 8/2023.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů: Nejsou žádné.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Bylo ukončeno výběrové řízení na
projektanta.
Plán prací pro rok 2021: Dokončení projektové dokumentace pro provádění
stavby a zahájení realizace.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 10 000 tis. Kč, z toho bude
6 000 tis. Kč hrazeno z dotace SR a zbytek z vlastních zdrojů UP.
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12) Příprava dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro
provádění stavby vč. novostavby objektu F1 pro rozšíření
výzkumných center vč. související technické a dopravní
infrastruktury
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Předmětem akce je vybudování nových výukových laboratoří
včetně potřebného zázemí.
Náklady akce: 150 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: Vydání stavebního povolení 6/2021;
zpracování PD pro provádění stavby 8/2021; zahájení realizace stavby 1/2022;
ukončení realizace stavby 8/2024.
Zdůvodnění akce: Akce je v souladu s dlouhodobým záměrem a je součástí
rozvojového plánu Přírodovědecké fakulty.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v r. 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: Bylo ukončeno výběrové řízení na
projektanta.
Plán prací pro rok 2021: Dokončení projektové dokumentace pro stavební
povolení a pro provádění stavby.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: 5 000 tis. Kč bude hrazeno
z vlastních zdrojů UP.
13) 17. listopadu 6 – Rekonstrukce a revitalizace budovy A
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Cílem projektu je zajištění dokumentace pro stavební povolení
a dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce a revitalizace budovy A
Právnické fakulty UP. V prosinci 2020 byla dopracována dispoziční studie budovy
A, stavební dokumentace bude na tuto studii navazovat a řešit zejména hygienu
prostředí 1.PP a požárně-bezpečnostní řešení budovy A. Na zhotovení této
dokumentace pak ihned naváže stavebně realizační část, aby byl v co nejdřívějším
termínu odstraněn havarijní stav v 1.PP budovy A, kde se nacházejí učebny
s celkovou aktuální kapacitou 245 osob. V další fázi akce pak budou realizovány
navazující úpravy 1.NP a 2.NP.
Náklady akce: 62 000 tis. Kč bez DPH, 75 000 tis. Kč s DPH.
Termíny přípravy a realizace akce: Výběr zhotovitele projektové dokumentace
2/2021; výběr zhotovitele stavebního díla 7/2021; započetí stavební realizace
9/2021; ukončení stavební realizace 12/2023.
Zdůvodnění akce: Akce je vyvolána havarijním stavem 1.PP budovy A a je součástí
rozvojového plánu PF.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: V současné době je zhotovena
dispoziční studie budovy A a zpracována zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele projektové dokumentace.
Plán prací pro rok 2021: Výběr zhotovitele projektové dokumentace 2/2021; výběr
zhotovitele stavebního díla 7/2021; započetí stavební realizace 9/2021.

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

Stránka 36

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2021

Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: Financování
10 000 tis. Kč (bez DPH), 12 210 tis. Kč (s DPH) z finančních prostředků RUP.
14) 17. listopadu 8 – Rekonstrukce prostor bývalé knihovny
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Cílem projektu je rekonstrukce prostor uvolněných
po přestěhování knihovny PF a jejich transformace do podoby nových učeben
a kancelářského zázemí určeného zejména pro studenty doktorského studijního
programu.
Náklady akce: 2 900 tis. Kč bez DPH, 3 500tis. Kč s DPH.
Termíny přípravy a realizace akce: Výběr zhotovitele stavební části a dodavatele
vnitřního vybavení 4/2021; zahájení realizace 7/2021; dokončení realizace
10/2021.
Zdůvodnění akce: Akce je součástí rozvojového plánu PF a je vyvolána
dokončením nové knihovny PF.
B. Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2021

Popis aktuálního stavu řešení investiční akce: V současné době je zajištěna jak
projektová dokumentace, tak vydáno stavební povolení pro provedení akce.
Plán prací pro rok 2021: Výběr zhotovitele stavební části a dodavatele vnitřního
vybavení 04/2021; zahájení realizace 7/2021; dokončení realizace 10/2021.
Předpoklad nákladů v roce 2021 a zdrojů jejich pokrytí: Financování 2 900 tis. Kč
(bez DPH), 3 500 tis. Kč (s DPH) z finančních prostředků RUP.
15) Ostatní investiční aktivity
A. Údaje o akci jako celku

Stručný popis akce: Nepředvídatelné, nahodilé investice související s běžnou
údržbou budov LF.
Náklady akce: 1 000 tis. Kč
Termíny přípravy a realizace akce: průběžně
Zdůvodnění akce: Nezbytné stavebně investiční akce související s údržbou budov
ve správě LF. Nezbytné pro chod LF, výuku studentů a realizaci vědeckovýzkumné činnosti.
Synergické vazby na investiční projekty realizované v rámci jiných dotačních
titulů:
3. Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení
v roce 2021
LF
Očekávaný objem výdajů: 200 000 tis. Kč
Očekávaný objem výdajů v r. 2021:
Předpokládané pokrytí ze zdrojů:. 193 800 tis. Kč ÚMTM – projekty OP VVV (Enoch,
BBMRI, OPENSCREEN, CZECH-BI), 6 200 tis. Kč FRIM.
Stručné shrnutí obsažených aktivit a zdůvodnění: Obnova přístrojového vybavení
určeného pro výzkum.
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Seznam použitých zkratek
CEV

Centrum excelence ve vzdělávání UP

CŽV

Celoživotní vzdělávání

DKRVO

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

DSP

Doktorský studijní program

DZS

Dům zahraniční spolupráce

EFQM

Evropská nadace pro management kvality

ESF

Evropský sociální fond

EUA

European University Association

FF

Filozofická fakulta

FTK

Fakulta tělesné kultury

FZV

Fakulta zdravotnických věd

HAP

Hodnocení akademických pracovníků

HOP

Hodnocení ostatních pracovníků

HR

Lidské zdroje

HUP

Informační systém pro monitoring a vyhodnocování výsledků tvůrčí
činnosti pracovišť

IDM

Identity Management

IS

Informační systém

ISMS

Information Security Management System

ISPROFIN

Informační systém programového financování MPO

IT

Informační technologie

ITI

Integrated Territorial Investments

LF

Lékařská fakulta

LMS

Learning Management System

MS

Microsoft

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PD

Projektová dokumentace

PdF

Pedagogická fakulta

PF

Právnická fakulta

PR

Public Relations
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PřF

Přírodovědecká fakulta

RUP

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci

SKM

Správa kolejí a menz

SP

Studijní program

SR

Státní rozpočet

SSO

Single Sign-On

SVV

Specifický vysokoškolský výzkum

SZ

Strategický záměr

ÚMTM

Ústav molekulární a translační medicíny

UP

Univerzita Palackého v Olomouci

USA

Spojené státy americké

VaV

Věda a výzkum

VTP

Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci

VŠ

Vysoká škola

ZTP

Zvlášť těžké postižení
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