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Systém vzdělávání 
• 8 fakult (teologická, lékařská, zdravotnických věd, filozofická, 

pedagogická, právnická, přírodovědecká, tělesné kultury) 
• Institucionální akreditace od 2018 pro 22 oblastí vzdělávání, 

studijní programy v českém, anglickém, německém a ruském 
jazyce  

• mezinárodní studenti: 1.780/rok z 52 zemí  
• 230 Erasmus+ studentů z 24 evropských zemí 
• 560 vyjíždějících Erasmus+ studentů 
• 200 vyjíždějících studentů v jiných programech 



Mezinárodní hodnocení



Věda a výzkum na UP
• interdisciplinární přístup,
• vytváření mezioborových vědeckých center a podpora

jejich výzkumu,
• spolupráce s komerční sférou,
• aktivní vyhledávání partnerů,
• internacionalizace výzkumných a tvůrčích týmů,
• preference publikování v mezinárodních vědeckých

periodikách,
• vydávání vědeckých monografií v prestižních

zahraničních vydavatelstvích
• zveřejňování tvůrčích výstupů významnými institucemi.



Věda a výzkum na UP
• VaVpI centra:

Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM, LF UP)
• oblast biomedicíny a biotechnologií, výzkum nádorových a infekčních 

onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků. 

PřF – excelentní výsledky v oborech optika, molekulární a buněčná biologie 
rostlin, materiálová chemie a nanotechnologie, ornitologie a částicová fyzika.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM, PřF UP) 
• chemický, materiálový a optický výzkum, nanotechnologie 
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH, PřF UP) 
• světová špička, vylepšování užitných vlastností ječmene pomocí genetické 

modifikace až po odhalení dědičného plánu pšenice

Všechna centra mezi patří TOP5 nejvýkonnějších vědeckých ústavů vybudovaných v rámci 
programu VaVpI.



Nature Index – UPOL



Věda a výzkum na UP
Další výzkumná centra UP: 
Centrum pro výzkum moravské německé literatury
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 
ad. 

Mezioborová spolupráce: 

Katedra dějin umění FF UP + Regionální centrum pokročilých technologií 
(RCPTM) 

Projekt Arteca (propojení chemie, fyziky, historie umění při analýze a záchraně 
uměleckých děl)

- partneři: Národní památkový ústav ČR, Muzeum umění Olomouc, 
- nové vědecké metody a postupy ochrany uměleckých děl, které by poté 

mohly sloužit v praxi.



Hodnocení vědy a výzkumu na UP

Dlouhodobý záměr UP na léta 2016-2020:

1) Hodnocení excelence vědy:

Ukazatele:
3.1.1 Absolutní počet RIV a RUV bodů
3.1.2 Relativní počet RIV a RUV bodů
3.1.3 PP top 1 %1
3.1.4 PP top 10 %
3.1.5 PP top 50 %
3.1.6 PP collaborative international publications
3.1.7 PP industry



Hodnocení vědy a výzkumu na UP
2) Posílení mezinárodního výzkumu

Ukazatele:
3.2.1 Počet bilaterálních a vícestranných spoluprací ve VaV
3.2.2 Počet zahraničních akademických pracovníků
3.2.3 Počet zahraničních vědeckých pracovníků
3.2.4 Počet mezioborových center
3.2.5 Počet výzkumných týmů a pracovišť řízených zahraničními 
odborníky
3.2.6 Počet společných projektů se zahraničními pracovišti
3.2.7 Počet společných publikací se zahraničními pracovišti
3.2.8 Objem smluvního výzkumu pro zahraniční společnosti



Hodnocení vědy a výzkumu na UP
3) Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

Ukazatele:
3.3.1 Počet přístupných databází
3.3.2 Počet knihovních položek
3.3.3 Počet původních vědeckých prací zveřejněných v režimu open 
access/repozitory
3.3.4 Počet přístupů do databází
3.3.5 Počet návštěv v knihovně



Hodnocení vědy a výzkumu na UP
4) Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

Ukazatele:
4.1.1 Objem sponzorovaného výzkumu
4.1.2 Počet projektů typu proof-of-concept
4.2.1 Podíl příjmů z komercializace v rozpočtu UP
4.2.2 Počet zakázek
4.2.3 Objem zakázek
4.2.4 Podíl akademických pracovníků proškolených v oblasti 
komercializace výsledků 
4.2.5 Počet spin-offů



Strategie hodnocení VaV na UP
Dosud: hlavní nástroj hodnocení tvůrčí činnosti = scientometrické
parametry (RIV, RUV), nástrojem k rozdělování financí na úrovni nejen
jednotlivých fakult, ale na většině fakult až na úrovni jednotlivých
původců výsledků.

• Revize hodnocení dle metodiky 2017+
1) Parametry metodiky 2017+ (diskuze o modulech)
2) IS HAP (hodnocení výkonu akademických pracovníků) 
3) Peer review (mezinárodní panely) 
4) Interní a externí benchmark

• Implementace Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky 
(HRS4R) – aktualizace Etického kodexu ad. 

• HR Award
• Vytvoření strategických cílů DZ UP 2021-2027



Pravidla hodnocení kvality UP
Tvůrčí činnost

2.1 Akademičtí pracovníci – profesoři (podíl 
počtu profesorů/AP)
2.2 Akademičtí pracovníci – docenti (podíl počtu 
docentů/AP)
2.3 Nově jmenovaní profesoři
2.4 Nově jmenovaní docenti
2.5 Akademičtí pracovníci s doktorským titulem
2.6 Hodnocení uměleckých výstupů – RUV
2.7 Počet uměleckých výstupů
2.8 Hodnocení vědeckých výstupů – RIV
2.9 Absolventi doktorského studia
2.10 Studenti zapojení do SVOČ
2.11 Studenti zapojení do IGA
2.12 Finance získané na tvůrčí činnost
2.13 Finanční podpora CEP projektů pro UP

Transfer znalostí

3.1 Spin-off/start-up podniky
3.2 Udělené patenty
3.3 Nově uzavřené licenční smlouvy
3.4 Příjem za transfer znalostí



Zajišťování kvality činností na UP 



Kvalita vzdělávací a tvůrčí činnosti –
hodnocení akademických pracovníků

1. Oblast vzdělávací činnosti: 
a) Pedagogické aktivity ve vazbě k výuce
b) Pedagogické aktivity ve vazbě k vedení studentů
c) Organizační aktivity související s rozvojem studia

2. Oblast tvůrčí činnosti: 
a) Výsledky vědy a výzkumu (bodované v ČR dle metodiky hodnoceni VaVaI)
b) Ostatní výsledky vědy a výzkumu 
c) Organizační činnost spojená s vědou a výzkumem

3. Akademické funkce a manažerská činnost 

Zohledněny standardy fakulty, pracovní pozice, výše úvazku, dedikace tvůrčích výstupů 
pracovišti atd. 



Informační systém hodnocení 
akademických pracovníků (IS HAP)

https://www.upol.cz/univerzita/hodnoceni-kvality/

https://www.upol.cz/univerzita/hodnoceni-kvality/


Informační systém hodnocení 
akademických pracovníků (IS HAP)



Kvalita vzdělávací a tvůrčí činnosti –
hodnocení akademických pracovníků



Kvalita vzdělávací a tvůrčí činnosti –
hodnocení akademických pracovníků



Kvalita vzdělávací a tvůrčí činnosti –
hodnocení akademických pracovníků
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Děkuji za pozornost…
hana.maresova@upol.cz
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