
„

Procesní audit pracoviš�, ú�elových za�í-
zení a rektorátu UP, který byl sv��en exter-
nímu zhotoviteli. Jeho záv�re�ná zpráva 
odhalila n�které nedokonalosti v procesech 
na zkoumaných jednotkách. Odd�lení or-
ganizace a �ízení zpracovalo metodiku, 
podle níž budou n�která doporu�ení audi-
tor� realizována. Ve spolupráci s fakultami 
mapuje možnosti dalších organiza�ních 
a �ídicích zm�n.
Druhým odd�lením úseku organizace 
a �ízení je odd�lení právní, jehož práce 
zahrnuje bohatou škálu právních úkon�. 
V rámci svého rozvoje vstupuje univerzita 
do širokého spektra r�znorodých závaz-
kových vztah� (smluv), které zam�stnanci 
právního odd�lení vyhotovují, nebo zpra-
covávají stanoviska k návrh�m p�edlože-
ným druhou smluvní stranou. Preventivní 
�inností p�edchází právní odd�lení budou-
cím možným soudním spor�m. Pro za-
sv�cené není t�eba dodávat, že sou�asná 
sple� zákon�, na�ízení a vyhlášek vyža-
duje pro práci právníka vysoké pracovní 
a osobní nasazení a tomu odpovídající 
ohodnocení. 
Dalšími produkty mého úseku, na jejichž 
tvorb� se spolu se mnou podílejí d�kani 
fakult a prorekto�i, jsou klí�ové dokumen-
ty, jimiž se univerzita prezentuje navenek, 
jako je výro�ní zpráva o �innosti �i dlouho-
dobý zám�r UP.

„Naše univerzitní knihovna 
nabízí prostor pro p�stování 

v�dy a výzkumu, poskytuje místo 
pro soust�ed�ní a zamyšlení. 
Je v ní ale i prostor ur�ený 

k setkávání, ve kterém m�žeme 
podn�tné myšlenky sdílet spole�n�.“

Zvláštní kapitolu pak p�edstavuje Knihov-
na Univerzity Palackého, jejíž �editelka je 
mnou p�ímo �ízena. Jde o úst�ední univer-
zitní knihovnu, umíst�nou spolu s Britským 
centrem v neobvyklém prost�edí barokní 
tereziánské zbrojnice, a oborové knihovny 
na fakultách. Úst�ední knihovna se m�že
chlubit nejdelší otevírací dobou ze všech 
knihoven v �eské republice – je otev�e-
na 74 hodin týdn�. Denn� ji navštíví 1500 
až 3000 �tená��. Je rovn�ž kontaktním 
místem pro vyjednávání celouniverzitních 
konsorciálních p�ístup� do elektronických 
informa�ních zdroj� a zajiš�uje p�ístup       
k nim. V sou�asné dob� nabízí p�ístup asi 
do 75 databázových zdroj�. Knihovnou je 
také spravována databáze publika�ní  �in-
nosti pracovník� UP. 
D�kuji d�kankám, d�kan�m a tajemní-
k�m fakult, �editel�m univerzitních za�ízení 
a všem akademickým pracovník�m a za-
m�stnanc�m za spolupráci, trp�livost a ob-
jektivní p�ístup k �ešení otázek „našeho“ 
úseku.

Ludmila Lochmanová +

„

Prorektor pro studenty a stu- 
dium má na starosti velmi 

rozsáhlou agendu, která se, jak 
již z názvu vyplývá, zam��uje 
na problematiku student� a je-
jich studia. Snažíme se nap�í-
klad zefektivnit p�ístup studen-
t� k informa�ním zdroj�m. Již 
dnes tak mají p�ístup k rozhod- 
nutí o ud�lení ubytovacího ne-
bo sociálního stipendia v  elek-
tronické podob� na Portálu 
UP.  

V prosinci 2008 bylo rozhodnutím rek-
tora všem student�m, kte�í pobírají so-
ciální stipendium (1620 K� m�sí�n�) 
ud�leno mimo�ádné sociální stipendium 
ve výši 2000 K�. Individuáln� posuzuje-
me každou žádost a snažíme se zmírnit 
negativní dopady pravidel nap�íklad p�i 
ud�lování ubytovacích stipendií. Ro�n�  
vy�izujeme kolem 800 odvolání.
Ú�astnili jsme se projektu MUNI „Národ-
ní registr VŠKP a systém na odhalování 
plagiát�“. Všechny kvali� ka�ní práce, kte-
ré naši studenti odevzdají, jsou v tomto
systému uloženy a je možné je nechat 
porovnat s ostatními. Systém vyhod-
nocuje míru shody dokument� a pro-
blematické (shodné) pasáže vypíše. Po- 
važujeme to za vhodný zp�sob, jak pla-
giátorství omezit, zvlášt� pokud se již 
na n�kterých vysokých školách ukázalo, 
že n�které práce nejsou p�vodní a jsou 
„opsané“ z více zdroj�.
V souvislosti s masivním rozvojem in-
forma�ních technologií a jejich využitím 
ve vzd�lávání byla ustanovena „Koordi-
na�ní rada pro distan�ní a kombinované 
formy studia na UP“, jejímž cílem je na-
lézt vhodný prostor pro komunikaci mezi 
jednotlivými sou�ástmi Univerzity Palac-
kého v oblasti vzd�lávání kombinovanou 
a distan�ní formou, v�etn� �ešení proble-
matiky zavád�ní moderních technologií, 
nástroj� a metod do výuky. Jejím cílem 
je také podílet se na p�íprav� projekt� 
z ESF zam��ených na podporu e-lear-
ningu na univerzit�.
Dochází také k rozvoji Portálu UP (por-
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tal.upol.cz), který je budován jako hlav-
ní informa�ní kanál jak pro studenty, tak             
pro zam�stnance. V jeho informativní 
�ásti je již nyní obsaženo to nejd�le-
žit�jší, co uživatelé pot�ebují v�d�t. 
V dalším období po�ítáme s masivním 
nár�stem uživatelské podpory a p�ipra-
vujeme metodické materiály zvlášt� pro 
zam�stnance. V oblasti vývoje Portálu 
a informa�ních systém� na UP za�ala 
fungovat poradní komise, která se za-
bývá nejen výslednou podobou Portálu 
UP a www stránek UP, ale  také se z po-
hledu fakult vyjad�uje k fungování a bu-
dování informa�ního systému na UP.

„Systém vyhodnocuje míru sho-
dy dokument� a problematické 

(shodné) pasáže vypíše. 
Považujeme to za vhodný 

zp�sob, jak plagiátorství omezit, 
zvlášt� pokud se již na n�kterých 
školách ukázalo, že n�které prá-

ce nejsou p�vodní a jsou 
„opsané“ z více zdroj�.“

V návaznosti na výsledky �ešení roz-
vojových projekt� v oblasti možného 
zavedení ECTS label na UP v Olomou-
ci jsme p�ikro�ili ke zm�n� systému 
klasi� kace na hodnocení A, B, C, D, E 
a F, které jsme spolu s dalšími nutný-
mi zm�nami zapracovali do Studijního 
a zkušebního �ádu UP. Ukazuje se však, 
že zm�n je t�eba ud�lat podstatn� více 
a je tedy vhodné za�ít urychlen� p�ipra-
vovat �ád nový.    
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