Institucionální rozvojový plán UP
na rok 2015

Závěrečná zpráva

Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
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Dotace celkem: 61.677 tis. Kč
Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže o rozvojové
projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci
(FRUP): celkem 6.168 tis. Kč NIV
Ostatní projekty: celkem 55.509 tis. Kč (8.200 tis. Kč IV/47.309 tis. Kč NIV)
Preferované oblasti rozvojových projektů v rámci institucionální podpory
UP:





Internacionalizace
Excelence ve vzdělávání
Přístrojové vybavení
Strategický rozvoj

Okruh I: Internacionalizace
Garant a spoluřešitel: doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
Dotace celkem: 26.363 tis. Kč (0 tis. Kč IV / 26.363 tis. Kč NIV)
RUP: 1.237 tis. Kč / Fakulty: 25.126 tis. Kč
Návaznost na DZ UP 2011-2015: Cíle Institucionálního plánu na rok 2015 reflektují plně
cílový stav deklarovaný v Dlouhodobém záměru UP na období 2011-2015 (kapitola 2.2.
Otevřenost Univerzity Palackého) a jsou v souladu s jeho aktualizací pro rok 2015.
Internacionalizace patří pro toto období k prioritám rozvoje UP a IP umožní naplnění
předpokladů a úkolů stanovených Dlouhodobým záměrem UP.
Výchozí a konečný stav: V rámci programu Erasmus UP patří k nejúspěšnějším
univerzitám v ČR v počtu mobilit studentů, zejména na pracovní stáže a také v mobilitách
akademických pracovníků. Záměrem plánu je uspokojit zájem motivovaných a dostatečně
jazykově vybavených studentů, umožnit všem studentům doktorských a významnému
počtu studentů magisterských oborů zahraniční zkušenost v délce odpovídající typu
studia a podpořit větší počet výjezdů akademických pracovníků. Součástí cíle je též podle
specifik fakult umožnit výjezdy do i z okruhu zemí mimo program ERASMUS.
UP v současné době nabízí pouze omezený počet programů, modulů a předmětů v cizích
jazycích. To limituje možnosti přijímat zahraniční studenty v rámci výměnných programů
i bilaterální spolupráce. UP průběžně tuto nabídku rozšiřuje, kromě podpory cizojazyčné
výuky i prostřednictvím společných studijních programů se zahraničními partnery.
Výsledkem by měla být nabídka předmětů nebo modulů v cizím jazyce v co nejširším
spektru oborů.

Stránka 2 z 46

UP se snaží udržovat maximální možnou nabídku pro výjezdy studentů všech oborů
zaměřenou na univerzity celého světa. UP průběžně rozšiřuje spolupráci na další obory
a země, zejména v Asii (Indonésie, Vietnam, Čína, Taiwan, Jižní Korea, Japonsko) a v Jižní
Americe.
Na UP vznikají nová výzkumná pracoviště a další infrastruktura pro základní i aplikovaný
výzkum. Univerzita má zájem i s pomocí těchto pracovišť zvýšit počet zahraničních
expertů, kteří by se podíleli na výzkumu i výuce a rozvíjet v tomto smyslu vztahy s USA,
Německem, Rakouskem, Polskem, Itálií, Francií a Velkou Británií ale znovu i s výše
zmíněnými zeměmi Dálného Východu.
Podpora odborného růstu akademických pracovníků UP je dosud zajišťována
prostřednictvím výzkumných a jiných grantů. Mezinárodní mobilita je důležitou součástí
kariérního růstu zejména mladých akademických pracovníků ve fázi doktorského studia
nebo po jeho absolvování.
Neméně důležité je vytváření internacionálního prostředí na celé univerzitě. S rostoucím
počtem zahraničních studentů a zaměstnanců roste potřeba dobré jazykové vybavenosti
administrativních pracovníků na fakultách i dalších servisních složkách. Cílem je
schopnost všech administrativních složek komunikovat nejméně v jednom cizím jazyce
a zlepšená podpora zahraničních studentů i expertů ze strany administrativního aparátu
UP.

Fakulta/zařízení
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné
kultury
CM teologická fakulta
Právnická fakulta
Fakulta
zdravotnických věd
Rektorát UP
CELKEM

Částka
v tis.
Kč

Název
Zvýšení internacionalizace na Lékařské fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
Podpora mezinárodních aktivit FF UP
Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF
UP
Posílení a podpora internacionalizace na PdF UP
Internacionalizace FTK UP

3984
5250
7837
2008
1527

Prohlubování internacionalizace vybraných aktivit na
CMTF
Posílení internacionalizace na PF UP
Udržení a rozvoj mezinárodní spolupráce,
internacionalizace vzdělávání akademických pracovníků
včetně podpory zahraničních mobilit studentů
a akademických pracovníků
Prohloubení vybraných aktivit internacionalizace UP

1834
2070
616
1237
26.363

Stránka 3 z 46

Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Lékařská fakulta
Zvýšení internacionalizace na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci
3.984 tis. Kč (NIV)

Cílem projektu je zvýšení internacionalizace na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Konkrétní body lze definovat následovně:
1. Zvyšování počtu akademických pracovníků ze zahraničí a studentů cizinců studujících v cizím jazyce a vytvářet mezinárodní prostředí na
Cíle:
vysoké škole.
2. Zajištění udržitelnosti postdoktorandských pracovních pozic zahraničních
akademických pracovníků zapojených do výuky, kteří nastoupili na LF UP
od roku 2010 na projekty OP VK a OP VaVpI, a předtím neměli na LF UP
pracovní smlouvu.
Náklady na podporu akademických pracovníků ze zahraničí a studentů cizinců studujících v cizím jazyce představují položky k zajištění kvalitní
výuky ve studijních programech General Medicine a Dentistry. Jedná se
o mzdové náklady, dále náklady spojené s agendou přijímacích řízení
Zdůvodnění v zahraničí a na podporu studentů vyjíždějících do zahraničí. Prostředky
nákladů: z projektu budou dále využity na pokrytí mezd pokračujících "post-doků"
z projektů POST-UP-I, POST-UP-II a dalších VaVpI a OPVK, a to na období 0712/2015 ve výši 30.000,- Kč měsíčně plus zákonné odvody. Zahraniční
postdoktorandi, kterých je v současnosti na LF devět, jsou zapojeni jak do
výukové, tak výzkumné činnosti.
Aktivity:
1.
Získávání a odměňování zahraničních specialistů pro výuku studentů.
Udržení postdoktorandských pracovních pozic zahraničních akademických
2.
pracovníků zapojených do výzkumu a výuky na LF UP.
Zvýšení kvality přijímacího řízení pro uchazeče o studium General Medicine
3.
a Dentistry.
4.
Podpora zahraničních praxí studentů LF UP jednorázovými příspěvky.
Zvýšení kvality výuky a s tím související pokrytí nákladů na výuku General
5.
Medicine a Dentistry.
Ukazatele výkonu:
1.
Počty postdoktorandů - zahraničních akademických pracovníků na LF UP.
Počty studentů - cizinců ve studijních programech General Medicine
2.
a Dentistry.
3.
Jednorázové příspěvky studentům LF UP na stáže v zahraničí.
4.
Náklady na přijímací řízení, 20x výjezd do zahraničí.
Naplnění dílčích cílů:
Zvýšení počtu zahraničních studentů – 283 studentů v programu General
1.
Medicine, 55 studentů Dentistry, 3 studenti Ph.D. programů.
Zvýšení kvality výuky v důsledku zlepšení a modifikace přijímacího řízení;
2.
individuální přístup k přijímacímu řízení (v roce 2015 uskutečněno celkem
35 kol).
Nadstandardní služby zvyšující kompetitivnost fakulty – zdravotní
3.
a psychologická péče; podpora výjezdů zahraničních studentů (finančně
podpořeno 19 studentů, celkem rozděleno 17 000€).
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Udržení zahraničních pracovníků na pozici postdok - z projektu bylo
4.
podpořeno celkem devět zahraničních pracovníků – postdoktorandů
v období 7/2015 – 12/2015.
Nad rámec cílů bylo z projektu podpořeno celkem 10 studentů PhD a/nebo
5.
postdoků na minimálně měsíční (více jak 30 dnů) stáži na zahraničním
pracovišti.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
3.984 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
3.984 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Náklady byly vynaloženy na podporu studentů – cizinců studujících v cizím jazyce
představují položky k zajištění kvalitní výuky ve studijních programech General medicine
a Dentistry. Jedná se o mzdové náklady, dále náklady spojené s agendou přijímacích řízení
v zahraničí a podporu výjezdů zahraničních studentů. Prostředky byly dále využity na
pokrytí mzdy pokračujících post-doků z projektů POST-UP-I, POST-UP-II a dalších VaVpI
a OPVK, a to na období 07-12/2015 ve výši 30 tis. Kč měsíčně plus zákonné odvody. Všech
devět zahraničních postdoktorandů bylo zapojeno jak do výukové, tak výzkumné činnosti.
Poslední položkou bylo zajištění deseti zahraničních stáží v délce trvání minimálně 30 dnů
pro deset studentů DSP nebo postdoků.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Název
Podpora mezinárodních aktivit FF UP
projektu:
Celková
5.250 tis. Kč (NIV)
částka:
Podpora bude využita v souladu s Dlouhodobým záměrem UP a FF UP
a navazuje na dlouhodobou strategii FF v této oblasti, která je zcela zásadní
pro rozvoj FF. 1) Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF
Cíle:
UP krátkodobé příjezdy zahraničních vyučujících; 2) Podpora mobility
akademických pracovníků FF UP; 3) Podpora studia zahraničních studentů
na FF UP; 4) Mezinárodní mobilita studentů FF UP; 5) Podpora post-doců
v druhé polovině roku 2015.
Ad 1) Odměna, ubytování a stravné pro zahraniční experty (150 tis. Kč). Ad
Zdůvodnění 2) Cestovní náhrady vyjíždějících akademiků (400 tis. Kč). Ad 3) Stipendia
nákladů: pro přijíždějící studenty (200 tis. Kč). Ad 4) Stipendia pro vyjíždějící
studenty (3500 tis. Kč). Ad 5) Osobní náklady post-doců (1000 tis. Kč).
Aktivity:
1.
Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP.
2.
Podpora mobility akademických pracovníků FF UP.
3.
Podpora studia zahraničních studentů na FF UP.
4.
Mezinárodní mobilita studentů FF UP.
5.
Podpora postdoků.
Ukazatele výkonu:
1.
Dvacetpět příjezdů akademiků (odměny, ubytování, stravné).
2.
Deset výjezdů do zahraničí (cestovní náhrady).
Pobyt dvou až pěti studentů z rozvojových zemí či zemí procházejících
3.
sociálními a ekonomickými změnami na FF UP (stipendia).
4.
Osmdesát výjezdů studentů FF UP (stipendia).
5.
Max. čtyři podpoření postdoci v druhé půli roku 2015 (osobní náklady).
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Naplnění dílčích cílů:
Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP krátkodobé
příjezdy zahraničních vyučujících
2.
Podpora mobility akademických pracovníků FF UP
3.
Podpora studia zahraničních studentů na FF UP
4.
Mezinárodní mobilita studentů FF UP
5.
Podpora postdoků v druhé polovině roku 2015
Mimo jiné díky podpoře mezinárodních aktivit se v roce 2015 podařilo uzavřít významnou
smlouvu na katedře romanistiky, sekce francouzština, na program double degree
v navazujícím magisterském studiu s univerzitou Université d‘Auvergne. Podpoření
zahraniční postdoci přispěli rozvoji několika oborů (historie, francouzština, bohemistika)
s vědeckými výstupy mezinárodního významu. Financováním pozice postdoka projekt
podpořil i vznik nového oboru korejština.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
5.250 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
5.250 tis. Kč (NIV)
1.

Čerpání přidělených finančních prostředků:
Prostředky projektu byly využity v souladu s dlouhodobým záměrem internacionalizace,
která je zcela zásadní pro rozvoj FF. Finanční prostředky projektu byly použity na:
a) odměny, ubytování a stravné pro zahraniční experty (celkem 15 osob, 219 tis. Kč),
b) cestovní náhrady vyjíždějících akademiků (celkem 36 výjezdů, 449 tis. Kč), c) stipendia
pro přijíždějící studenty (celkem 16 studentů, 40 tis. Kč), d) stipendia pro vyjíždějící
studenty (celkem 96 studentů, 3.717 tis. Kč), a e) osobní náklady zahraničních postdoků
(celkem 6 osob, 822 tis. Kč).
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Přírodovědecká fakulta
Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF UP
7.837 tis. Kč (NIV)

Cílem projektu je prohloubení internacionalizace Přírodovědecké fakulty
UP, prostřednictvím udržitelnosti postdoktorandských pracovních pozic
Cíle:
zahraničních akademických pracovníků zapojených do výuky, kteří
nastoupili na PřF UP od roku 2010 na projekty OP VK a OP VaVpI, a předtím
neměli na PřF UP pracovní smlouvu.
Na PřF je v současné době zaměstnáno v rámci projektů POST UP I a II
celkem 57 osob na pozici post-dok (26+31). Další pracovníci na obdobných
pozicích jsou zaměstnáni na jiných OP VK projektech pro budování
výzkumných týmů a projektech OP VaVpI. Prostředky z projektu budou
využity na část mzdy pokračujícího post-doka z projektů POST-UP-I, POSTZdůvodnění UP-II a dalších VaVpI a OPVK, a to na období 07-12/2014 ve výši 20.000,- Kč
nákladů: měsíčně plus na zákonné odvody. Částka 7.837,- tis. Kč takto pokryje cca
48 pozic post-dok: tj.: 20.000,- Kč mzda × 1,35 odvody × 6 měsíců × 48 pozic.
Finance z projektu budou přiděleny na pokrytí 50% mzdových nákladů
včetně povinných zákonných odvodů, maximálně 27.000,- Kč měsíčně, jen
v případě dofinancování zbývajících 50% mzdových nákladů (včetně
odvodů) mateřským pracovištěm.
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Aktivity:
Vědecko-výzkumná činnost – postdoci budou zapojeni do řešené vědecké
problematiky daného pracoviště, a to formou experimentální a publikační
činnosti.
Pedagogická činnost – postdoci budou aktivně zapojeni do výuky
2.
pregraduálních a postgraduálních studentů, zejména prostřednictvím
praktické výuky v experimentálních disciplínách.
Ukazatele výkonu:
Vědeckovýzkumná činnost: - každý postdok bude hlavním autorem nebo
1.
spoluautorem minimálně jedné publikace v impaktovaném časopise, a to
alespoň ve stadiu „submitted“.
Pedagogická činnost – každý postdok odučí v 07-12/2014 min. 30 hodin
2.
výuky.
Naplnění dílčích cílů
Pedagogická činnost – postdoci byli aktivně zapojeni do výuky
1.
pregraduálních a postgraduálních studentů, zejména prostřednictvím
praktické výuky v experimentálních disciplínách.
Vědecko-výzkumná činnost – postdoci byli zapojeni do řešené vědecké
2.
problematiky pracovišť PřF, a to formou experimentální a publikační
činnosti.
Podpořeno bylo celkem 46 postdoků. Publikační výstupy: přijato (39);
3.
odesláno (17).
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
7.837 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
7.837 tis. Kč (NIV)
1.

Čerpání přidělených finančních prostředků
Finanční prostředky byly v plné výši využity na pokrytí části mzdových nákladů postdoků.
Jedná se tedy o tarifní část mzdy, osobní ohodnocení, odměny, náhrady za dovolenou
a povinné odvody. Mzdové náklady čerpalo celkem 46 zaměstnanců.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Název
Posílení a podpora internacionalizace na PdF UP
projektu:
Celková
2.008 tis. Kč (NIV)
částka:
1) Podpora mobilit studentů (příjezdy, výjezdy), 2) Podpora krátkodobých
výjezdů doktorandů, akademických a neakademických pracovníků, 3) Tvorba, překlady a jazykové korektury cizojazyčných materiálů vztahujících se
Cíle:
k výuce na PdF UP, včetně propagačních materiálů, 4) Náklady na pobyt
zahraničních hostů (významných akademických pracovníků), 5) Vzdělávání
akademických a neakademických pracovníků v cizích jazycích, 6) Příprava
a akreditace programů CŽV pro zahraniční účastníky.
Ad 1) Podpora mobilit u studentů v jednotlivých studijních programech,
Ad 2) Podpora mezinárodní spolupráce, podpora vědecké činnosti akademických pracovníků a studentů v doktorských studijních programech a zvýšení
Zdůvodnění
jejich vědeckého výkonu. Podpora internacionalizace v mezi-národním
nákladů:
kontextu vysokých škol, hledání nových partnerů v zahraničí a prohloubení
spolupráce. Ad 3) Podpora prezentace PdF UP v zahraničí. Ad 4) Podpora
a zlepšení spolupráce se zahraničními odborníky. Ad 5) Posílení jazykových
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kompetencí pracovníků (neakademických zaměstnanců) PdF UP. Ad 6)
Podpora spolupráce se zahraničními institucemi v rámci výuky českého
jazyka – spolupráce s Českou školou bez hranic a s Československým
ústavem zahraničním.
Aktivity:
Zvýšení počtu započitatelných mobilit u studentů v jednotlivých studijních
programech (Indikátor K – oblast mobility: příjezdy, výjezdy).
2.
Zlepšení vědeckého výkonu (započitatelné body RIV s RUV).
3.
Rozšíření propagace a zkvalitnění nabídky o studia v cizích jazycích.
Zvyšování kvality studia a vědy v přímé spolupráci a kooperaci s odborníky
4.
ze zahraničí.
Zvýšení jazykových kompetencí neakademických pracovníků v cizích
5.
jazycích.
Ukazatele výkonu:
1.
15 výjezdů studentů.
2.
25 příjezdů studentů.
3.
10 výjezdů do zahraničí (cestovní náhrady).
4.
3 příjezdy akademiků (odměny, ubytování, stravné).
5.
Max. 2 podpoření postdoci.
Naplnění dílčích cílů:
1.
Podpora mobilit studentů (příjezdy, výjezdy).
Podpora krátkodobých výjezdů akademických a neakademických
2.
pracovníků.
Tvorba, překlady a jazykové korektury cizojazyčných materiálů vztahujících
3.
se k výuce na PdF UP, včetně propagačních materiálů.
Náklady na pobyt zahraničních hostů (významných akademických
4.
pracovníků).
5.
Vzdělávání akademických a neakademických pracovníků v cizích jazycích.
6.
Příprava a akreditace programů CŽV pro účastníky vzdělávání ze zahraničí.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
2.008 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
2.008 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční prostředky byly vynaloženy v plném souladu se stanovenými cíli dílčího projektu.
Vytýčené a definované cíle pro r. 2015 byly plně naplněny. Jednotlivé stanovené měřitelné
indikátory byly v r. 2015 i několikanásobně překročeny. Např. v oblasti příjezdů
zahraničních studentů jako jeden z klíčových aspektů dalšího rozvoje internacionalizace
PdF UP, byly prostředky internacionalizace využity pro podporu až 71 zahraničních
studentů (místo pův. plánu 25 studentů). V oblasti podpory mobilit akademických
a neakademických pracovníků bylo z prostředků na internacionalizaci podpořeno 37
výjezdů pracovníků (místo pův. plánu 10 výjezdů). Překročeny byly i stanovené indikátory
výjezdů studentů do zahraničí a podpory příjezdů akademických pracovníků a odborných
specialistů ze zahraničí. Za účelem zvyšování kvality jazykového prostředí na PdF UP byly
podpořeny aktivity v oblasti vzdělávání akademických a neakademických pracovníků
v cizích jazycích, a také aktivity se zaměřením na překlady a jazykové korektury
cizojazyčných materiálů. Prostředky byly využity také na modernizaci a zkvalitnění prostor
zahraničního oddělení PdF UP pro potřeby kontaktů a jednání se zahraničními studenty
a pracovníky.
1.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Fakulta tělesné kultury
Internacionalizace FTK UP
1.527 tis. Kč (NIV)

Cílem projektu Internacionalizace Fakulty tělesné kultury je posílit význam
zahraniční spolupráce a podpořit mobilitu studentů i akademických
pracovníků. Tento projekt navazuje na následující cíle dlouhodobých
záměrů FTK UP: (i) Vytváření podmínek pro spolupráci v oblastech:
(a) výměny studentů, (b) výměny pedagogů, (c) společných projektů
Cíle:
s vybranými pracovišti mimo EU: Čína: Shanghai University of Sport,
Hangzhou Normal University, Soochow University, Japonsko: Nippon Sport
University, Kanada: University of Alberta; (ii) Vytvoření podmínek pro
studium zahraničních studentů a působení zahraničních odborníků na FTK
UP; (iii) Podpora zapojení FTK UP do uznávaných mezinárodních organizací,
sítí, projektů.
(ad i) Zahraniční mobility studentů – 343 000 Kč (ad i + iii) Zahraniční
Zdůvodnění
mobility akademických pracovníků – 440 000 Kč (ad ii) Podpora 2 post doc.
nákladů:
pozicí (6 měsíců) – 744 000 Kč.
Naplnění dílčích cílů:
Vytváření podmínek pro spolupráci v oblastech: (a) výměny studentů,
(b) výměny pedagogů, (c) společných projektů s vybranými pracovišti mimo
EU: (ad a). Byli podpořeni studenti v rámci mimoevropských studijních
pobytů, které nebyly hrazeny projektem Erasmus. (ad b-c) Proběhla
služební cesta delegace FTK UP ve složení děkan, tajemník a dva proděkani
na partnerskou školu (University of Alberta), kde jsme také dojednali
1.
spolupráci s dalšími institucemi (Camosun College a PISE centrem).
Proběhla také zahraniční cesta proděkana Kudláčka na partnerské
univerzity v Číně (Shanghai University of Sport a Hangzhou Normal
University). V Olomouci jsme přijali tři partnerské delegace z Číny (Beijing
Sport University, Hangzhou Normal University Soochow University) a dvě
návštěvy z Japonska (Nittaidai Sport University, Shidokai Centre).
Vytvoření podmínek pro studium zahraničních studentů a působení
zahraničních odborníků na FTK UP: V roce 2015 jsme v roli „visiting
2.
professor“ spolupracovali s prof. Petrem ŘEHOŘEM (pův. děkan Camosun
College a zakladatel PISE centra) propagátor a výzkumník v oblasti
zdravého životního stylu v Kanadě).
Podpora zapojení FTK UP do uznávaných mezinárodních organizací, sítí,
projektů: Byly podpořeny zahraniční služební cesty pracovníků FTK na
3.
setkání vybraných mezinárodních organizaci (FIEP – Jana Vašíčková; HEPAEU – Michal Kudláček, Josef Mitáš).
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.527 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
1.527 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků
Finanční prostředky byly vynaloženy v plném souladu se stanovenými cíli dílčího projektu
na: a) podporu studentských mobilit (307.000,-- Kč), b) oficiální zahraniční cesty vedení
FTK UK, c) účast v rámci jednání mezinárodních organizací (465.758,-- Kč) a dále na d)
mzdové náklady (546.698,-- Kč) a ztkonné a sociální pojištění a poplatky (207.544,-- Kč).
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

CM teologická fakulta
Prohlubování internacionalizace vybraných aktivit na CMTF
1.834 tis. Kč (NIV)

1) Internacionalizace ve vědě a výzkumu. Zapojení zahraničních odborníků
do výzkumných aktivit na CMTF. 2) Internacionalizace ve výuce. Zapojení
zahraničních odborníků do výuky na CMTF. 3) Internacionalizace projektů
Cíle:
ve vědě a výzkumu. Monitoring zahraničních výzev a projektů. Jejich
vyhodnocení, příprava projektů a zapojení se do projektů jako partner
mezinárodních týmů. 4) Prohlubování jazykových znalostí zaměstnanců
CMTF.
Ad 1) Osobní náklady zahraničních odborníků včetně zákonných odvodů
935 tis Kč. Ad 2) Osobní náklady zahraničních odborníků včetně odvodů
Zdůvodnění
120 tis. Kč a cestovné 60 tis. Kč. Ad 3) Osobní náklady vybraného pracovníka
nákladů:
včetně odvodů 540 tis. Kč a 60 tis. Kč cestovné. Ad 4) Osobní náklady
lektorů pro vybrané kategorie jazykového vzdělávání 119 tis. Kč.
Aktivity:
Ad 1) Zapojení zahraničních odborníků do vědecko-výzkumné a publikační
1.
činnosti CMTF.
Ad 2) Zapojení zahraničních odborníků do výuky a zkvalitnění výuky
2.
a absolventů na CMTF.
3.
Ad 3) Vyhledávání nových příležitostí a zapojení do mezinárodních projektů.
Ad 4) Jazykové vzdělávání akademických a administrativních pracovníků na
4.
CMTF.
Ukazatele výkonu:
1.
Ad 1) Zapojení 4 odborníků. Publikační výstupy, zvýšení prestiže CMTF.
Ad 2) Účast 6 zahraničních odborníků v rámci 7 předmětů vyučovaných pro
2.
cca 140 studentů.
Ad 3) Příprava žádostí mezinárodních projektů, zapojení CMTF do
3.
mezinárodních týmů.
Ad 4) Zvyšování jazykových znalostí akademických i administrativních
4.
pracovníků na CMTF v počtu 30 osob pro výuku v cizích jazycích a
komunikaci se zahraničím.
Naplnění dílčích cílů:
Do výzkumných aktivit CMTF bylo zapojeno 8 zahraničních odborníků, díky
1.
čemuž se zvýšil počet publikačních výstupů.
2.
Do výuky se zapojilo 8 zahraničních odborníků pro cca 140 studentů.
Dvě pracovnice se částí svého úvazku podílely na monitoringu a přípravě
3.
nových projektů od různých poskytovatelů, v závěru roku především
z vyhlášených výzev OP VVV.
V průběhu celého roku probíhal kurs anglického jazyka pro administrativní
4.
pracovníky, díky čemuž došlo k posílení jejich jazykových kompetencí.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.834 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
1.834 tis. Kč (NIV)
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Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční prostředky byly vynaloženy v plném souladu se stanovenými cíli dílčího projektu
na: a) pracovní sešity pro výuku angličtiny, b) 2 tuzemské cesty v souvislosti
s monitoringem projektů, c) zahraniční cesty spojené s přípravou projektů a zapojením
zahraničních odborníků, d) zajištění výuky angličtiny, e) cestovné a ubytování zahraničních
odborníků ve výuce, f) mzdové prostředky pro zahraniční odborníky VaV, monitoring
projektů a zahraniční odborníky ve výuce, g) sociální, zdravotní pojištění; sociální fond
a h) autodopravu a ubytovací služby.
Fakulta:
Právnická fakulta
Název
Posílení internacionalizace na PF UP
projektu:
Celková
2.070 tis. Kč (NIV)
částka:
Podpora bude využita v souladu s Dlouhodobým záměrem UP a PF UP. Cílem
je posílit internacionalizaci na PF UP 1) působením zahraničních expertů
Cíle:
a zahraničních vyučujících, 2) podporou zahraniční mobility akademických
pracovníků k výzkumným účelům, 3) podporou mezinárodní mobility
studentů PF UP s důrazem na studenty DSP.
1) Cestovní náhrady pro zahraniční experty a vyučující (400 tis. Kč),
Zdůvodnění 2) Cestovní náhrady vyjíždějících akademiků (krátkodobé pobyty, 770 tis.
nákladů: Kč), 3) Cestovní náhrady pro dlouhodobé (habilitační) pobyty (600 tis. Kč),
4) Stipendia pro vyjíždějící studenty (300 tis. Kč).
Aktivity:
1.
Zvýšení působení zahraničních expertů a vyučujících.
Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků – krátkodobé
2.
vědecko-pedagogické pobyty.
Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků – vědecké
3.
(habilitační) pobyty.
4.
Podpora mezinárodní mobility studentů.
Ukazatele výkonu:
1.
Deset příjezdů zahraničních akademických (experti, lektoři).
2.
Patnáct výjezdů do zahraničí.
3.
Čtyři poskytnuté podpory pro habilitační pobyty.
4.
Deset výjezdů studentů PF UP do zahraničí (stipendium).
Naplnění dílčích cílů:
Zvýšení působení zahraničních expertů a vyučujících / splněno - plán 10
1.
mobilit/realizace 21
Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků - krátkodobé
2.
vědecko-pedagogické pobyty / splněno - plán 15 mobilit ak.
pracovníků/realizace 75
Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků - vědecké
3.
(habilitační) pobyty / splněno - plán 4 dlouhodobé habilitační
pobyty/realizovány 4
Podpora mezinárodní mobility studentů / splněno - plán 10 mobilit
4.
studentů/realizováno 11)
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
2.070 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
2.070 tis. Kč (NIV)
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Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání probíhalo v průběhu celého roku 2015, přičemž projekt „Posílení
internacionalizace na PF UP“ byl rozdělen do 4 základních aktivit. Aktivita 1 (Zvýšení
působení zahraničních expertů a vyučujících) byla realizovaná úhradou služeb za cestovní
náklady zahraničních odborníků, jejichž pobyt byl již dříve PF dohodnut a byl spravován
Zahraničním odd. PF UP. Další mobility zahr. odborníků byly spravovány samostatně
katedrami. Aktivita 2 (Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků krátkodobé vědecko-pedagogické pobyty) byla realizována úhradou služeb za cestovní
výdaje ak. pracovníků (eventuálně drobných nákupů zahraničních titulů). Cca jedna
polovina cest byla přidělena na základě vnitrofakultní výzvy, přičemž jednotliví ak.
pracovníci byli vybíráni na základě svých vědecko-pedagogických projektů. Aktivita 3
(Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků - vědecké (habilitační) pobyty)
byla realizována zejména úhradou cestovních výdajů a nákupem literatury. Aktivita
probíhala na základě vnitrofakultní výzvy, k níž uchazeči předkládali své habilitační
projekty. Aktivita 4 byla realizována finanční podporou zahraničních mobilit studentů,
zejména účastníků Česko-francouzské letní školy práva 2015.
Fakulta:
Fakulta zdravotnických věd
Udržení a rozvoj mezinárodní spolupráce, internacionalizace
Název
vzdělávání akademických pracovníků včetně podpory zahraničních
projektu:
mobilit studentů a akademických pracovníků
Celková
616 tis. Kč (NIV)
částka:
Zvýšení atraktivity FZV UP v mezinárodním prostředí, propagace fakulty,
podpora internacionalizace vzdělávání akademických pracovníků, podpora
zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků. Uspořádání
Cíle:
vědecké konference s mezinárodní účastí, aktivní účast akademických
pracovníků a studentů na dalších mezinárodních konferencích, navázání
spolupráce se strategickými zahraničními partery.
Rozvíjení a internacionalizace smluvních vztahů podpoří navazování
spolupráce s renomovanými zahraničními partnery, rozšíření mobilit
studentů a akademických pracovníků. Realizace vědecké konference
Zdůvodnění s mezinárodní účastí povede k odbornému růstu a podpoře tvůrčí
nákladů: a publikační aktivity akademických pracovníků. Studentům bude umožněn
kontakt a spolupráce se studenty stejného studijního oboru v zahraniční,
čímž bude podpořeno aktivní zapojení studentů a pedagogů v rámci
projektu ENNE.
Aktivity:
Bude podpořena spolupráce studentů se studenty ze zahraniční, kteří se
1.
připravují na profesi všeobecné sestry.
2.
Navázání spolupráce se zahraničními partnery.
3.
Podpora tvůrčí a publikační činnosti akademických pracovníků.
Ukazatele výkonu:
Realizace dvou zvaných přednášek na konferenci ve Wroclavi a aktivní účast
1.
akad. pracovníků na dalších zahraničních konferencích.
2.
Uspořádání vědecké konference Profesionalita v ošetřovatelství II.
Aktivní účast čtyř studentů a dvou akademických pracovníků na projektu
3.
ENNE.
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Naplnění dílčích cílů:
Info Days Erasmus Brusel a ECTS MA konference- nahrazeno účastí na
1.
ETSIAMN STAFF TRAINING PROGRAMME ENGLISH FOR UNIVERSITY
STAFF ve Valencii, Španělsko
Edinburg Summer School 2015 – nebyl v 2015 vyhlášen – nahrazeno účastní
na konferenci New Trends in Teaching and Learning Medical English. na
University of Medicine and Pharmacy v Tigru Mures, aktivní účastí ne
2.
evropské konferenci EuroHeartCare, Dubrovník, Chorvatsko aktivní účastní
na Neurocard, Bělehrad, Srbsko. Podpora mezinárodního workshopu
fyzioterapie.
Mobilita pedagogů a studentů, rozšíření strategického partnerství –
navázání 3 nových partnerských smluv, návštěna FH Krems University of
Applied Sciences, Rakousko za účelem projednání podmínek jednání
3.
s rakouským holdingem nemocnic pro zahraniční studentské pracovní stáže
a nastolení podmínek spolupráce při zajištění zahraničních studentských
pracovních stáží v nemocnicích holdingu.
Podpora studijních zahraničních pobytů studentů FZV – navýšení výjezdů
4.
proti předcházejícímu roku
Předmět typu C „Možnosti studia v zahraničí“ – splněno, aktivity
5.
soustředěny do uspořádání info dne
6.
Výroba reprezentačních předmětů – splněno
Podpora vzniku anglických studijních programů – splněno – prostředky
7.
vynaloženy na překlady učebních textů a nákup studijních podpor
v anglickém jazyce.
Umožnit studentům kontakt a spolupráci s vrstevníky ze zahraničí, kteří se
8.
stejně jako oni připravují na profesi sestry na bakalářské úrovni - splněno
Podpořit pedagogickou i tvůrčí činnost domácích pedagogů zapojením do
9.
programu celé skupiny – splněno
Upevnění pokračující spolupráce s institucemi v oboru ošetřovatelství a
10.
navázání nových mezinárodních kontaktů – splněno
Prohloubení jazykových i odborných vědomostí studentů v oboru
11.
ošetřovatelství – splněno
12.
Uspořádání vědecké konference s mezinárodní účastí v Olomouci 21.5.2015
Vydání elektronického sborníku abstraktů a plnotextů z konference
Profesionalita v ošetřovatelství II. – ISBN 978-80-244-4862-6
13.
Navíc: Vydání elektronické knihy abstraktů a plnotextů z konference
Profesionalita v ošetřovatelství II. – ISBN 978-80-244-4863-3
14.
Aktivní účast na konferenci Euro Heart Care – MUDr. Jan Galuszka
Aktivní účast na mezinárodní konferenci MEFANET 2015 – splněna jen
15.
účast 2 AP – Mgr. Renáta Váverková, Mgr. Dominika Růžková
Realizace 2 zvaných přednášek na konferenci ve Wroclawi – 10. – 12. 12.
2015, Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Ph.Dr. Lenka Machálková, Ph.D.
16.
Navíc: Mgr. Jana Konečná, Ph.Dr. Helena Kisvetrová, Mgr. Marinella
Danosová
17.
Aktivní účast na konferenci EAPC 2015 – Ph.Dr. Helena Kisvetrová
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
616 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
616 tis. Kč (NIV)
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Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční prostředky byly čerpány v průběhu celého roku 2015 a účelně vynaloženy
v souladu s definovanými cíli dílčího projektu, které byly zcela naplněny. Výdaje byly
využity na cestovné, konferenční poplatky, osobní náklady, propagační předměty ad. výdaje
související s rozvojem internacionalizace na FZV UP.
Fakulta:
Rektorát UP
Název
Prohloubení vybraných aktivit internacionalizace UP
projektu:
Celková
1.237 tis. Kč (NIV)
částka:
Cílem projektu je posílení a zefektivnění současných mezinárodních aktivit
a vytvoření nových oblastí rozvoje internacionalizace UP. Konkrétní body
lze definovat následovně: propagace internacionalizace UP, navazování
Cíle:
nových a posílení stávajících strategických partnerství, nábor zahraničních
studentů včetně platících studentů, vytváření fee-based programů, práce se
zahraničními absolventy, pracovní cesty vedení UP a vzdělávací veletrhy.
Náklady budou účelně použity v souladu s dlouhodobým záměrem UP
s cílem posílit internacionalizaci a to především v oblastech: zlepšení
stávajících informačních systémů a zajištění nových uživatelských rozhraní
k usnadnění administrace mobilit, včetně osobních nákladů; koordinace
mezifakultní spolupráce při rozšiřování nabídky předmětů vyučovaných
v cizích jazycích, včetně osobních nákladů; usnadnění orientace na UP
Zdůvodnění zaváděním dvojjazyčného značení; podpora rozvoje jazykových kompetencí
nákladů: zaměstnanců UP; koordinace přípravy nových joint-degree a double degree
programů s partnerskými univerzitami; zlepšení mezinárodního marketingu
UP prostřednictvím sociálních sítí, webu i přímými aktivitami ve spolupráci
se zastupitelskými úřady ČR, agenturami; koordinace mezifakultní
spolupráce při přípravě letní školy angličtiny pro středoškoláky; zahájení
činností spojených s vytvořením databáze zahraničních absolventů a aktivní
udržování kontaktů; rozšíření aktivit Konfuciovy akademie UP.
Aktivity:
1.
Vytvoření databáze zahraničních absolventů a aktivní udržování kontaktů
Krátké programy, letní školy ve spolupráci s partnerskými univerzitami,
2.
organizacemi
3.
Moduly v cizích jazycích (administrace organizace)
Vzdělávací veletrhy a pracovní cesty pracovníků oddělení zahraničí a vedení
4.
UP
Aktivní kampaň mezi studenty k podpoře mobilit včetně využití sociálních
5.
sítí
Rozšíření spektra propagace – interaktivní pomůcky, propagační materiály,
6.
upomínkové předměty, tiskoviny
Ukazatele výkonu:
1.
Počet navázaných kontaktů s absolventy, vznik databáze
2.
Vznik krátkých programů (min. 1), letní školy (1)
Vytvoření souboru materiálů pro použití fakult (vzory dokumentů –
3.
smlouva se studentem, diplom), předklady relevantních dokumentů UP
Minimálně 15 výjezdů (návštěva partnerských univerzit, vytváření nových
4.
partnerství, veletrhy) – pokrytí cestovních náhrad
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Aktivní zapojení studentských organizací a studentů do chodu zahraničního
oddělení – stipendia, usnadnění administrace mobilit – databáze
Revize stávajících a příprava nových propagačních materiálů, využívání
6.
interaktivních pomůcek při náboru
Naplnění dílčích cílů:
1.
Propagace internacionalizace UP
2.
Navazování nových a posílení stávajících strategických partnerství
3.
Nábor zahraničních studentů, včetně platících studentů
4.
Vytváření fee-based programů
5.
Práce se zahraničními absolventy
6.
Pracovní cesty vedení UP a vzdělávací veletrhy
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.237 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
1.237 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční prostředky byly čerpány v průběhu celého roku 2015 a účelně vynaloženy
v souladu s definovanými cíli dílčího projektu, které byly zcela naplněny. Byly uzavřeny
nové partnerské smlouvy se zahraničními univerzitami: uzavřeno 13 smluv. Byla navázána
a posílena stávající strategická partnerství, došlo k vytváření fee-based programů (posíleno
strategické partnerství s Udayana University, Bali, Indonésie při realizaci studijního
programu Indonesian Studies for Tourism; příprava nových studijních programů v cizích
jazycích (fyzioterapie, TMC). Došlo k nastavení společné strategie jednotlivých fakult UP při
náboru studentů do cizojazyčných studijních programů - Bc., Mgr. i Ph.D., k podpoře fakult
při vytváření cizojazyčných studijních programů, byly spuštěny webové stránky pro
zahraniční absolventy: UP Alumni Club, došlo k aktualizaci a inovaci propagačních
materiálů v cizích jazycích o UP, byla podpořena účast na mezinárodních konferencích
a veletrzích mezinárodního vzdělávání v zahraničí: např. Velká Británie, Španělsko,
Kolumbie, Indonésie, Čína.
5.
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Okruh II: Excelence ve vzdělávání
Garant a spoluřešitel: doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
Dotace celkem: 8.259 tis. Kč (0 tis. Kč IV / 8.259 tis. Kč NIV)
RUP: 600 tis. Kč / Fakulty: 7.659 tis. Kč
Návaznost na DZ UP 2011-2015: 1. „Významným cílem pro období 2011–2015 je dosažení
vysoké efektivity fungování Univerzity Palackého propojením specifik akademického
prostředí a manažerského způsobu řízení instituce." (str. 8); 2. „Systematické zvyšování
kvalifikační úrovně akademických a ostatních pracovníků“. (str. 10); 3. „Upevnění postavení
UP jako univerzity vědeckého typu v oborech, ve kterých dosahuje mezinárodně uznávaných
výsledků, především v přírodních, lékařských, zdravotnických a v humanitních vědách“.
(str. 9); 4. Dlouhodobé personální zabezpečení všech akreditovaných studijních programů;
5. Podpora progresivních forem a metod vzdělávání (distanční formy studia, podpora
studentských praxí, těsnější propojení vzdělávání s výzkumem a tvůrčími aktivitami, podpora
mimořádně nadaných studentů a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami). (str. 9);
6. Inovace studijních programů.
Výchozí a konečný stav: 1. Stav k 31. 12. 2014: a) Administrace procesů studijní agendy na
UP a jejich implementace do IS STAG; b) Hlavní normy v anglickém jazyce; c) Studijní
programy na UP, MU a JAMU; d) Současný stav elektronického systému evidence studijní
agendy; e) Badatelský a publikační projekt ve stavu potenciality; f) Roztříštěnost obsahu
studijních oborů UP; g) Aktuální využití lidských zdrojů na FTK; h) Současný stav edukačních
publikací na FZV. 2. Stav k 31. 12. 2015: a) Návrh koncepce algoritmického řízení procesů
studijní agendy při respektování specifik všech fakult; b) Dostupnost novelizovaných
a nových klíčových vnitřních předpisů souvisejících se studijní agendou v anglickém jazyce;
c) Modely spolupráce vybraných studijních programů UP, MU a JAMU; d) Nadstavby nad
elektronickým systémem evidence studijní agendy; e) Nové publikační výstupy a vytvoření
nové postdoktorské pracovní pozice na FF; f) Obsahová jednotnost oborů na UP;
g) Kvalifikační růst pracovníků FTK; h) Nové edukační publikace FZV.
Fakulta/zařízení
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné
kultury
CM teologická fakulta
Právnická fakulta
Fakulta
zdravotnických věd
Rektorát UP

CELKEM

Název
Podpora vědeckých výstupů na FF UP
Podpora excelence studijních oborů (B, M, N, P) s akcentem
na zkvalitnění a inovaci podoby souvislých pedagogických
praxí, DSP a rozvoj kvality programů CŽV na PdF UP
Podpora excelence ve vzdělávání mladých pracovníků na
FTK UP a zavedení jednotné evidence pedagogických praxí
studijního programu TVS na FTK UP
Podpora excelence ve vzdělávání na CMTF
Podpora excelence ve vzdělávání na PF UP
Modernizace výuky odborných předmětů a podpora a rozvoj
vzdělávání mentorů klinické praxe
Příprava Akreditační komise Univerzity Palackého
v Olomouci

Částka
v tis. Kč
2400
2000
1356
113
1550
240
600

8.259

Stránka 16 z 46

Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:
Cíle:

Filozofická fakulta
Podpora vědeckých výstupů na FF UP
2.400 tis. Kč (NIV)
1) Podpora publikační činnosti na FF UP, 2) Podpora časopisů vydávaných
na FF UP, 3) Podpora konferenční činnosti na FF UP

Osobní náklady (pro autory a redaktory vědeckých prací): 600; Služby
(editace, překlad, zalomení, tisk, propagace časopisů, webová správa,
Zdůvodnění
konferenční servis a catering) 1000; Cestovné (badatelské cesty): 500;
nákladů:
Věcné náklady (odb. literatura, kanc. potřeby, drobné PC příslušenství):
300.
Aktivity:
1.
Příprava a vydávání vědeckých prací.
2.
Příprava a vydávání časopisů na FF UP.
3.
Organizování konferencí na FF UP.
Ukazatele výkonu:
1.
Příprava min. 10 vědeckých publikací.
2.
Příprava min. 10 časopiseckých čísel.
3.
Uspořádání min. 10 konferencí.
Naplnění dílčích cílů:
Podpora publikační činnosti na FF UP (vydání nejlepších disertačních prací
obhájených na FF UP, šíření výsledků výzkumu v DSP na FF UP, podpora
1.
a motivace mladých vědců v počátku kariéry, podpora kvalifikačního růstu,
posílení podílu publikací FF UP v humanitních oborech) - bylo podpořeno
vydání 26 monografií.
Podpora časopisů vydávaných na FF UP (podpora publikační činnosti
akademických pracovníků FF UP, zvýšení prestiže pracovišť vydávajících
časopisy, zvýšení podílu publikovaného výzkumu FF UP v příslušných
2.
oborech, zachování kontinuity výzkumných témat a metodologií, podpora
vydávání vědeckých časopisů na FF UP) - a) podpora 2 fakultních
interdisciplinárních časopisů, b) b) podpora 10 katederních časopisů.
Podpora konferenční činnosti na FF UP(podpora konferenčních aktivit jako
platformy pro setkávání vědeckých komunit, zvýšení prestiže pracovišť
3.
pořádajících konference, navazování nových kontaktů pro vědeckou
spolupráci, prezentace vědeckých výsledků dosažených na FF UP) –
19 uspořádaných konferencí.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
2.400 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
2.400 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání finančních prostředků na podporu publikační činnosti fakulty, podporu časopisů
vydávaných na FF UP a na podporu konferenční činnosti na FF UP proběhlo v souladu
s pravidly na výše uvedené aktivity jednotlivých dílčích cílů.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Pedagogická fakulta
Podpora excelence studijních oborů (B, M, N, P) s akcentem
na zkvalitnění a inovaci podoby souvislých pedagogických praxí,
DSP a rozvoj kvality programů CŽV na PdF UP
2.000 tis. Kč (NIV)

Návaznost na DZ UP 2011-2015 DSP budou akreditovány a nabízeny
studentům současně v českém i anglickém (případně cizím) jazyce.
Akreditace a reakreditace SP v souladu se zájmem o studium a uplatnitelnost absolventů. Dokončení optimalizace struktury a obsahu studijních
programů a studijních disciplín s ohledem na jejich efektivní realizaci
v návaznosti na proměny vzdělávací politiky a praxe. Systematické
zvyšování kvalifikační úrovně akademických a ostatních pracovníků, včetně
Cíle:
získávání vedoucích akademických a vědeckých pracovníků ze zahraničí.
Vytvoření kariérních řádů akademických a ostatních pracovníků, vytvoření
systému pravidelného hodnocení všech pracovníků. Základním principem
kariérních řádů musí být odbornost, jazykové kompetence a u akademických pracovníků navíc pedagogické kompetence. Posílení spolupráce
a propojení UP s aplikační sférou (státní, veřejné, soukromé instituce)
s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů UP, využití výsledků výzkumu
a jejich komercionalizace.
Přínos projektu pro UP bude spočívat v tom, že dojde na PdF UP
k optimalizaci struktury a obsahu studijních programů a studijních
disciplín v souladu se zájmem o studium a uplatnitelnost absolventů.
Dojde k prohloubení jazykových kompetencí školitelů, doktorandů
a administrativních pracovníků, zapojení zahraničních přednášejících do
všech DSP. Dojde k zefektivnění struktury a obsahu souvislých
pedagogických praxí v pregraduálním studiu na PdF UP, obnovení činnosti
Zdůvodnění
týmu předmětových metodiků a jejich propojení s týmy cvičných učitelů
nákladů:
na fakultních školách a ostatních školách poskytujících prostor pro
realizaci souvislých praxí. Bude vytvořen akreditovaný program CŽV
Vysokoškolská pedagogika, studijní opora k tomuto programu. Dojde
k vytvoření pilotního programu pro výchovné poradce ZŠ a SŠ. Analýza
a pilotní šetření situace výchovných poradců v Olomouckém kraji. Studijní
opora programu CŽV pro výchovné poradce ZŠ a SŠ. Dojde k inovaci portálu
CCV a Facebooku CCV.
Aktivity:
1.
Příprava akreditací v DSP a zkvalitnění stávajících DSP.
Dokončení přípravy k reakreditaci PdF UP - zkvalitnění/inovace stávající
2.
podoby souvislých pedagogických praxí v pregraduálním studiu.
3.
Rozvoj kvality programů celoživotního vzdělávání.
Ukazatele výkonu:
1.
Zavedení kurzu metodologie pro všechny doktorandy.
2.
Zavedení kurzu psaní odborných statí pro všechny doktorandy.
Analýza struktury a obsahu souvislých pedagogických praxí na PdF UP
3.
v Olomouci.
Inovativní modul souvislých pedagogických praxí - podklad pro
4.
reakreditaci.

Stránka 18 z 46

Akreditace celouniverzitního programu CŽV pro oblast vysokoškolské
pedagogiky.
6.
Inovovaná podoba Facebooku PdF UP a webových stránek CCV.
Naplnění dílčích cílů:
Příprava akreditací v doktorských studijních programech; Příprava
akreditací v oborových didaktikách – předloženo k akreditaci spisy kateder
českého jazyka a literatury a technické a informační výchovy; Zkvalitnění
stávajících doktorských studijních programů (Realizace zvaných přednášek
1.
předních českých odborníků mimo UP, Zavedení kurzu metodologie
výzkumu pro všechny doktorandy, Proškolení práce s elektronickými
zdroji, Prohloubení jazykových kompetencí školitelů, doktorandů
i administrativních pracovníků, Zapojení zahraničních přednášejících do
všech doktorských studijních programů)
Dokončení přípravy k reakreditaci PdF UP v rámci všech bakalářských
a magisterských studijních programů – zkvalitnění/inovace stávající
podoby souvislých pedagogických praxí v pregraduálním studiu
(Zpracování analýzy a návrhu inovací struktury a obsahu souvislých
pedagogických praxí ve spolupráci s fakultními školami a ostatními
školami, ve kterých probíhá souvislá pedagogická praxe studentů PdF UP
2.
v Olomouci, Obnovení činnosti týmu předmětových metodiků souvislých
praxí na jednotlivých akademických pracovištích a jejich propojení s týmy
cvičných učitelů na fakultních školách a ostatních školách poskytujících
prostor pro realizaci souvislých praxí, Návrh opatření v oblasti změn
vedoucích k zefektivnění struktury a obsahu souvislých pedagogických
praxí v pregraduálním studiu na PdF UP v Olomouci, Reflexe výstupů
v procesu reakreditace – příprava inovovaných modulů souvislých praxí)
Rozvoj kvality programů celoživotního vzdělávání (Příprava a akreditace
programů CŽV na základě poptávky v regionu – pro oblast klíčových
kompetencí učitelů a učitelů-výchovných poradců v oblasti průřezových
dovedností definovaných v souladu se strategií Horizon 2020 –
podnikavost (podnikání), schopnost kritického myšlení, řešení problémů,
Systematizace poradenské činnosti ve vztahu ke kvalifikovanosti
3.
pedagogických pracovníků a jednotlivým programům CŽV PdF UP –
inovace prostřednictvím Facebooku PdF UP a webových stránek CCV
(vytvoření samostatné sekce pro poradenskou činnost v rámci portálu CCV
a Facebooku CCV, klasifikace jednotlivých oblastí dotazů, sumarizace,
příprava legislativní podpory, vytvoření databáze nejčastějších typů
odpovědí))
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
2.000 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
2.000 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a byly
použity k naplnění plánovaných cílů projektu. Jednalo se o tyto oblasti: a) příprava
akreditací v doktorských studijních programech, b) dokončení přípravy k reakreditaci
programů/oborů na PdF UP a to v rámci všech bakalářských a magisterských studijních
programů, rovněž zkvalitnění/inovace stávající podoby souvislých pedagogických praxí
v pregraduálním studiu, c) rozvoj kvality programů celoživotního vzdělávání.
Při čerpání přidělených finančních prostředků nedocházelo k výraznějším problémům.
5.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Fakulta tělesné kultury
Podpora excelence ve vzdělávání mladých pracovníků na FTK UP
a zavedení jednotné evidence pedagogických praxí studijního
programu TVS na FTK UP
1.356 tis. Kč (NIV)

(1) Podpora mladých talentovaných akademických pracovníků na FTK UP.
Program zahrnuje tři objektivní ukazatele (a) vzdělávací činnost, (b)
publikační činnost, a (c) projektová a rozvojová činnost. (2) Podpora
Cíle:
výjezdu do zahraničí pro mladé a talentované akademické pracovníky. (3)
Zavedení jednotného systému evidence pedagogických a učitelských praxí
v rámci vzdělávacího programu Tělesná výchova a sport.
Současné nedostatečné finanční prostředky v rámci mzdových tarifů nejsou
dostatečným stimulem pro zahájení a pokračování v akademické dráze na
fakultě. Finanční podpora má sloužit zejména ke zvýšení kvality a tvůrčí
inovaci vyučovaných předmětů mladých akademiků. Zahraniční výjezdy na
Zdůvodnění
excelentní pracoviště v zahraničí je možné využít k deskripci a motivaci
nákladů:
zlepšení a inovaci předmětů. V současné době není jednotný systém
evidencí pedagogických a učitelských praxí na FTK. Počítá se s jednotnou
evidencí praxí FTK v prostředí portálu EDIS. Prostředky budou použity
k finanční odměně za naplnění a zavedení jednotného systému.
Aktivity:
Podpora 10 mladých akademických pracovníků v době od dubna 2015 do
1.
listopadu 2015 (tj. 8 měsíců).
Finanční podpora 5 až 7 výjezdů do zahraničí, zejména na zahraniční
2.
pracoviště podpořené smlouvou o spolupráci.
Ve spolupráci s jednotlivými garanty pedagogických a učitelských praxí
3.
zavedení jednotné evidence praxí do systému EDIS.
Ukazatele výkonu:
Inovace vyučovacích předmětů vyučovaných mladými akademiky.
1.
Propojení pedagogické a výzkumné činnosti (teorie, praxe)
Zavedení jednotné evidence pedagogických a učitelských praxí na FTK UP
2.
ve studijním programu TVS a systému EDIS.
Naplnění dílčích cílů:
Podporou mladých talentovaných akademických pracovníků na FTK UP
prošlo v roce 2015 celkem 17 mladých pracovníků. Podpora zahrnovala
objektivní ukazatele kvality ve vzdělávací činnosti, publikační činnosti
a v rozvojové a projektové činnosti. Nominovaní pracovníci dostávali
1.
pravidelnou finanční podporu. Nad rámec toho proběhlo ještě ve dvou
vlnách hodnocení dalších pracovníků, kteří dostali nárazové odměny
na základě prokazatelných výstupů ve třech výše uvedených kategoriích.
Na konci projektového období byla u každého začleněného pracovníka dílčí
obhajoba naplnění jednotlivých cílů.
Dalším cílem projektu byla finanční podpora výjezdů mladých pracovníků
na zahraniční pracoviště, zejména na zahraniční pracoviště podpořené
2.
smlouvou o spolupráci. Byla podpořena účast mladých akademických
pracovníků na zahraničních odborných workshopech, seminářích
a konferencích.
3.
Cílem číslo tři bylo zavedení jednotného systému evidence praxí studentů
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během jejich studia na UP v Olomouci. Byl vytvořen jednotný formulář,
který postihuje jednotlivé praxe studentů. Jeho aplikace do současného
studia se podařila pouze u jednoho studijního oboru. Aplikace do dalších
studijních oborů bude dokončena v roce 2016.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.356 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
1.356 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a byly
použity k naplnění plánovaných cílů projektu. Jednalo se o tyto oblasti: a) zahraniční
cestovné zaměstnanců, b) mzdové náklady a s nimi související zákonné odvody.
Fakulta: CM teologická fakulta
Název
Podpora excelence ve vzdělávání na CMTF
projektu:
Celková
113 tis. Kč (NIV)
částka:
1) Rozšíření a inovace systémové podpory pro administraci praxí pro
studenty CMTF a zástupce partnerských organizací. Zkvalitnění
komunikace s potenciálními zaměstnavateli absolventů CMTF s ohledem na
Cíle:
zpětnou vazbu trhu práce. Vyhodnocení požadavků trhu práce a inovace
profilačních předmětů s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.
2) Zvyšování kvalifikace administrativních pracovníků s ohledem na měnící
se legislativu a předpisy vybraných agend.
Ad 1) Na realizaci se podílejí 4 vybraní pracovníci: osobní náklady ve výši
Zdůvodnění
38 tis. včetně odvodů a služby programátorských prací ve výši 30 tis.
nákladů:
Ad 2) Platby za školení (služby) cca 35 tis. a tuzemské cestovné cca 10 tis.
Aktivity:
Ad 1) Zavedení systémové podpory pro zkvalitnění komunikace se zástupci
1.
zaměstnavatelů s ohledem na vyhodnocení trhu práce a tomu odpovídající
inovace profilujících předmětů.
Ad 2) Školení a semináře pro vybrané THP zaměstnance v rámci vybraných
2.
agend (PaM, DPH, účetnictví, veřejné zakázky apod.).
Ukazatele výkonu:
Ad1) Rozšířená a inovovaná softwarová podpora pro administraci praxí
1.
a komunikaci s potenciálními zaměstnavateli (podpořeno cca 100 studentů,
100 mentorů (zástupců zaměstnavatelů
Ad 2) Vyšší kvalifikace zaměstnanců THP (4 osoby), menší chybovost
2.
a lepší efektivita práce.
Naplnění dílčích cílů:
Byla rozšířena aplikace pro administraci praxí o nové prvky umožňující
1.
lepší komunikaci s poskytovateli a lepší vyhodnocení vzhledem
k požadavkům trhu práce.
Na základě toho byly provedeny dílčí změny v rozšíření hodnocení
absolventů praxí ze strany mentorů. Tyto údaje byly zpracovány
2.
a vyhodnoceny a v prvním roce řešení se jednalo již o cca 90 studentů
a mentorů.
V rámci zvyšování kvalifikace THP zaměstnanců byly navštíveny odborné
3.
kurzy související s účetní, personální a mzdovou agendou, a to zejména
s ohledem na legislativní změny v roce 2016.
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Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
113 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
113 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a byly
použity k naplnění plánovaných cílů projektu: a) nákup odborné literatury, b) tuzemské
cesty v souvislosti se školením THP zaměstnanců, c) poplatky za kurzy a školení,
d) odměny zaměstnancům dle plánu a zákonné pojištění, e) programátorské práce na
aplikaci.
Fakulta: Právnická fakulta
Název
Podpora excelence ve vzdělávání na PF UP
projektu:
Celková
1.550 tis. Kč (NIV)
částka:
Příprava a zavedení 1) navazujícího magisterského programu v angličtině
a 2) rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní
specializace, obor Právo ve veřejné správě, o kombinovanou formu studia;
3) tvorba vědeckých výstupů, rozšíření možností prezentace vědeckých
výstupů, organizace vědeckých konferencí, podpora odborných časopisů,
Cíle:
rozšíření databází zdrojů; 4) Podpora aktivit zaměřených na rozvoj
a inovaci metodiky výuky práva na PF UP + rozvoj klinického programu PF
UP; 5) Podpora a rozvoj forem dalšího vzdělávání, kurzů pro veřejnost
(odbornou, laickou i pro potencionální uchazeče o studium), zvyšování
didaktických dovedností pracovníků realizací aktivit mimo kurikulum.
1) + 2) Příprava bude vyžadovat vypracování celkového akreditačního
materiálu (vytvoření kurikula pro nový studijní obor) + zpracování
a shromažďování podkladů, potřebných pro reakreditaci Bc. programu,
přípravu tiskovin pro propagaci, nákup literatury a kancelářských potřeb,
realizaci vyjednávacích cest se zahraničním partnerem; 3) cílem této části
projektu je vytváření příležitostí pro zvyšování odborné kvalifikace
studentů DSP a mladých akademiků PF UP zejména účastí na
Zdůvodnění
mezinárodních konferencích a možností publikování ve fakultních
nákladů:
časopisech; 4) realizace této části projektu umožní zmapovat současné
výukové metody v magisterském st. programu a navrhnout konkrétní
inovace k zefektivnění výuky tak, aby byl naplněn profil absolventa a bylo
podpořeno metodické vzdělávání vyučujících; 5) realizace této části
projektu povede k rozšíření nabídky kurzů dalšího a celoživotního
vzdělávání, výuka mimo kurikulum a běžné formy výuky povede ke
zvyšování pedagogických kompetencí vyučujících.
Aktivity:
Příprava a zavedení navazujícího magisterského programu v angličtině
1.
(Master in International and European Law).
Příprava a zavedení reakreditace/rozšíření akreditace bakalářského
2.
studijního programu Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě.
Organizace mezinárodních vědeckých konferencí; realizace mezinárodních
3.
vědeckých konferencí; podpora vydávání fakultních časopisů; zavádění
nových databází pro odbornou práci.
Vzdělávání a metodické vedení vyučujících PF UP v praktických formách
4.
výuky. Inovace dovednostního vzdělávání a kurzy pro odbornou veřejnost.
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Metodické zmapování magisterského studijního programu (z hlediska
naplnění profilu absolventa).
6.
Příprava výzkumu klinického právního vzdělávání.
Příprava a realizace aktivit dalšího vzdělávání (kurzy a přednášky pro
7.
veřejnost, přednášky pro studenty SŠ, dětská univerzita, vědecké kavárny,
U3V).
Ukazatele výkonu:
Předložení akreditačního materiálu (magisterský program v AJ)
1.
k projednání AK MŠMT.
Předložení akreditačního materiálu (bakalářský program) k projednání AK
2.
MŠMT.
2 mezinárodní vědecké konference (Olomoucké právnické dny
3.
a Olomoucké debaty mladých právníků).
4.
2 fakultní vědecké časopisy 1 databáze zdrojů.
5.
4 metodické workshopy zaměřené na metodické vedení vyučujících.
Multimediální opora ke kurzu profesních dovednosti pro odbornou
6.
veřejnost.
Zpráva o metodice výuky v magisterském studijním programu Právo
7.
a právní věda.
8.
2 x dětská univerzita (2 přednáškové bloky) + Kurz U3V (10 přednášek).
25 kurzů pro veřejnost (odborné kurzy, přednášky pro studenty SŠ,
9.
vědecké kavárny).
10.
Studijní a prezentační materiály navazující na aktivitu č. 7.
Naplnění dílčích cílů:
Příprava a zavedení navazujícího magisterského programu v angličtině /
1.
splněno, program „Master in International and European Law“ schválen
AK, výuka bude zahájena v r. 2016
Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace,
2.
obor Právo ve veřejné správě, o kombinovanou formu studia /splněno –
vytvoření akreditační žádosti, předložení AK v roce 2016
Tvorba vědeckých výstupů, rozšíření možností prezentace vědeckých
výstupů, organizace vědeckých konferencí, podpora odborných časopisů,
rozšíření databází zdrojů / splněno – podpora organizace 9. ročníku
konference Olomoucké debaty mladých právníků; podpora výroby
3.
a vydávání fakultních odborných časopisů Acta Iuridica Olomucensia
a International and Comparative Law Review; pořízení přístupu
k mezinárodním vědeckým databázím (3 databáze); podpora zavedení
fakultního časopisu ICLR do mezinárodní databáze (de Gruyter Open)
Podpora aktivit zaměřených na rozvoj a inovaci metodiky výuky práva na
PF UP + rozvoj klinického programu PF UP / splněno – 4 workshopy pro
4.
vyučující a doktorandy, inovace 2 předmětů v rámci klinického programu,
průzkum, evaluace a vyhodnocení úrovně a přínosu klinického vzdělávání.
Podpora a rozvoj forem dalšího vzdělávání, kurzů pro veřejnost (odbornou,
laickou i pro potencionální uchazeče o studium) / splněno – příprava
5.
a zavedení historicky prvního programu U3V na PF – 7 přednášek; 2 kurzy
UDV; 6 přednášek v rámci Science Café; 10 odborných přednášek na SŠ;
odborný kurz zaměřený na mediaci.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
5.
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Přiděleno:
1.550 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
1.550 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání probíhalo v průběhu celého roku 2015. Dílčí projekt zde sledoval 5 hlavních cílů.
Při naplňování cíle 1 (příprava a zavedení navazujícího magisterského programu
v angličtině) byly finanční prostředky využity na úhradu cestovních nákladů spojených
s jednáními s budoucími zahraničními partnery; na úhradu kancelářských potřeb
využitých v rámci přípravy a tvorby akreditačního materiálu; na odměňování osob
zapojených do tvorby programu a přípravy akreditačního materiálu, které vyvinuly úsilím
nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Při naplňování cíle 2 (rozšíření
akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace, obor Právo ve veřejné
správě, o kombinovanou formu studia) byly prostředky využity zejména na odměňování
osob zapojených do tvorby programu a přípravy akreditačního materiálu, které vyvinuly
úsilím nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Při plnění cíle 3 (tvorba
vědeckých výstupů, rozšíření možností prezentace vědeckých výstupů, organizace
vědeckých konferencí, podpora odborných časopisů, rozšíření databází zdrojů) byly
finanční prostředky využity na úhradu nákladů spojených s přípravou a výrobou
fakultních časopisů; k nákupu licencí pro mezinárodní databáze odborných zdrojů;
k zaplacení poplatků spojených se zavedením a archivací fakultního časopisu ICLR
v mezinárodní databázi de Gruyter online; na úhradu nákladů spojených s organizací
konference Olomoucké debaty mladých právníků. Při naplňování dílčího cíle 4 (podpora
aktivit zaměřených na rozvoj a inovaci metodiky výuky práva na PF UP + rozvoj
klinického programu PF UP) byly prostředky využity k pořízení aktuální literatury za
účelem inovace klinického vzdělávání na PF; k úhradě nákladů spojených s organizací
didaktických worshopů; k odměňování osob zapojených do aktivit v rámci dílčího cíle
(lektoři kurzů a workshopů). V rámci naplňování 5. dílčího cíle (podpora a rozvoj forem
dalšího vzdělávání, kurzů pro veřejnost (odbornou, laickou i pro potencionální uchazeče
o studium) byly finanční prostředky využity na náklady spojené s organizací vzdělávacích
a popularizačních akcí; tvorbu podkladových materiálů, na úhradu cestovních nákladů
a odměňování osob zapojených do jednotlivých aktivit.
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
Název
projektu:
Celková
částka:

Modernizace výuky odborných předmětů a podpora a rozvoj
vzdělávání mentorů klinické praxe
240 tis. Kč (NIV)

Zkvalitnění výuky předmětů fyziologie, anatomie, antropometrie
v nelékařských oborech a v oblasti klinické praxe v porodní asistenci na
gynekologických- porodnických odděleních vybraných nemocnic
Cíle:
v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vybavení odborné
učebny moderními přístroji pro zkvalitnění výuky studentů. Zajištění
navazujícího vzdělávání mentorů klinické praxe z důvodu navýšení
požadavku na počet hodin odborné praxe v porodní asistenci.
Modernizace přístrojového vybavení v odborné učebně anatomie
a fyziologie s cílem zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností
Zdůvodnění studentů v nelékařských zdravotnických oborech na FZV UP. Zajištění
nákladů: materiálového vybavení výuky v Centru odborných dovedností na FZV UP.
Zajištění dostatečného počtu erudovaného zdravotnického personálu
pracujícího v oblasti vedení studentů na odborné praxi.
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Aktivity:
1.
2.

Zvýšení kvality výuky v oblasti teoretických vědomostí a praktických
dovedností studentů při výuce fyziologie, anatomie, antropomentrie.
Zkvalitnění vybavení odborné učebny moderními přístroji.

Ukazatele výkonu:
Přístrojové vybavení bude dostupné i pro výuku studentů v ostatních
1.
odborných předmětech.
Získání dovedností studentů při hodnocení fyziologických funkcí
2.
organismu, hodnocení somatického a nutričního stavu aj.
Proškolení mentorů ve spolupracujících nemocnicích při předávání
3.
zkušeností z klinické praxe studentům oboru Porodní asistence.
Naplnění dílčích cílů:
Tvorba podkladů k vzdělávání mentorů – splněn na 100% - vytvořen
1.
edukační materiál pro účastníky kurzu – „Mentor odborné praxe v porodní
asistenci“.
Vzdělávání mentorů klinické praxe – splněn 100% - dne 4. 4. 2015
a 21.11.2015 byly účastnice proškoleny ve vedení studentů a příslušné
2.
dokumentace k praxi a hodnocení studenta v porodní asistenci na
klinickém pracovišti v celkovém rozsahu 16 hodin.
Vedení studentů na odborné praxi v porodní asistenci mentorem- splněn
3.
100% - mentorky vedly na pracovišti studenty, každá v rozsahu 10 hodin.
Evaluace- vedení studenta mentorem, vedení pedagogické dokumentace –
splněn 100%. K 15. 12. 2015 byly dodány podklady o hodnocení studenta
4.
na praxi, počet výkonů provedených pod vedením mentora klinické praxe
v porodní asistenci.
Modernizace přístrojového vybavení odborné učebny pro výuku anatomie
5.
a fyziologie a dalších odborných předmětů na FZV UP v Olomouci.
Zkvalitnění výuky předmětů fyziologie, anatomie, antropometrie
6.
v nelékařských oborech, zdravý životní styl a výchovy ke zdraví.
Vybavení odborné učebny moderními přístroji pro zkvalitnění výuky:
a) pořízení diagnostické spirometrické sestavy, b) pořízení digitálního
7.
oxymetru pro monitorování tepové frekvence (TF) a saturace kyslíku
(SpO2), c) zakoupení antropometrických přístrojů (antropometr, pelvimetr
– 2 ks, kaliper – 2 ks), d) pořízení 3 ks tonometrů a 3 ks fonendoskopů.
Pořízení zdravotnického materiálu pro zajištění výuky v Centru
8.
praktických dovedností.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
240 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
240 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu s cílem a harmonogramem
řešení projektu. Při řešení projektu se nevyskytly žádné problémy.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Rektorát UP
Příprava Akreditační komise Univerzity Palackého v Olomouci
600 tis. Kč (NIV)

Projekt je zaměřen na přípravu vnitřní akreditační komise na UP (AK UP)
v návaznosti na novelizaci zákona o vysokých školách. Součástí řešení
projektu bude stanovení strategických cílů AK UP v návaznosti na ADZ
Cíle:
2015 a DZ 2016-2020, návrh organizační struktury AK UP, popis činností
i procesů a rozpočtový rámec AK UP pro 2016. Součástí projektu bude také
návrh personálního zabezpečení činností AK UP.
1. Mzdy a odměny pracovníků zodpovědných za koordinaci a řešení dílčích
úkolů projektu: 400 tis.
2. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
Zdůvodnění
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
nákladů:
sociálního fondu, celkem 35%: 140 tis.
3. Náklady na tuzemské a zahraniční služební cesty zaměstnanců UP
související s přípravou AK UP: 60 tis.
Aktivity:
1.
Zpracování harmonogramu příprav vzniku AK UP.
2.
Zpracování návrhu organizační struktury AK UP.
3.
Zpracování popisu činností a procesů AK UP.
4.
Příprava činností AK UP pro 2016.
Ukazatele výkonu:
1.
Činnosti a procesy AK UP.
2.
Návrh organizační struktury AK UP.
3.
Návrh personálního zabezpečení činností AK UP.
4.
Funkce AK UP v letech 2016-2020.
Naplnění dílčích cílů:
Na základě návrhu novely zákona o vysokých školách a změn, které lze
z novely předpokládat a stávajícího postupu akreditačního procesu na UP,
1.
byl vytvořen a popsán nový model vnitřní akreditace. Byly zpracovány
popisy činností a procesů AK UP.
Na základě příkladů dobré praxe byl zpracován návrh organizační
2.
struktury AK UP vycházející z návrhu novely zákona o vysokých školách.
Byly vytvořeny návrhy parametrů hodnocení kvality v oblasti vzdělávání,
a to definování jednotného klasifikačního rámce, návrh jednotného
3.
hodnocení závěrečných prací a návrhy jednotných evaluací na UP. Principy
vytváření a projednávání dílčích parametrů Pedagogickou komisí UP
současně modelovaly budoucí procesy jednání AK UP.
4.
Byly popsány činnosti AK UP pro 2016.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
600 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
600 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s pravidly a byly použity na osobní náklady
a cestovní náhrady pracovníků podílejících se na řešení projektu.
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Okruh III: Přístrojové vybavení
Garant a spoluřešitel: Mgr. Ondřej Kučera
Dotace celkem: 14.395 tis. Kč (8.200 tis. Kč IV / 6.195 tis. Kč NIV)
RUP: 5.100 tis. Kč / Fakulty: 9.295 tis. Kč
Návaznost na DZ UP 2011-2015: Dlouhodobý záměr UP na roky 2011-15 uvádí
v kapitole 2 Priority a cíle Univerzity Palackého v letech 2011-2015: Hlavní prioritou
Univerzity Palackého bude zvýšení kvality výstupů jak vědeckých a výzkumných, tak
i úrovně absolventů. Cílem je zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Palackého v oblasti
vědeckobadatelské a tvůrčí činnosti a příprava vysoce specializovaných odborníků
nacházejících uplatnění v ČR i v zahraničí.
Prioritou v oblasti vzdělávání je hlubší propojení této činnosti s vědeckobadatelskými
a tvůrčími aktivitami, tj. zapojení studentů do výzkumných, vývojových a tvůrčích týmů.
Prioritou je rovněž otevřenost Univerzity Palackého založená na mezinárodní spolupráci
ve výzkumu, vývoji a inovacích, na internacionalizaci vzdělávacího procesu, na spolupráci
s aplikační sférou, na celoživotním vzdělávání.
Univerzita Palackého, jedno z předních vzdělávacích a výzkumných center ČR, je institucí
s nejvýznamnějším intelektuálním potenciálem regionu Střední Moravy. Jednou z priorit
v jejích aktivitách je napomáhat rozvoji ekonomiky, vzdělanosti, kultury, výzkumu
a inovačního potenciálu regionu.
Další prioritou období 2011–2015 je úsilí o dosažení vysoké efektivity fungování
Univerzity Palackého cestou propojení specifik akademického prostředí s manažerským
způsobem řízení instituce. To vše tak, aby byly zajištěny dostatečné finanční zdroje pro
realizaci výzkumných a vzdělávacích programů a optimalizováno nakládání s finančními
prostředky.
Výchozí a konečný stav: Výchozí stav: přístrojové vybavení uvedených fakult bez
navrhovaných zařízení; roztříštěný informační systém a informační infrastruktura UP
s nedostatky ve vybavení hardwarem i softwarem. Konečný stav: Nasazení pořízených
přístrojů do výuky na fakultách UP Olomouc; inovace centrálního IS v souladu s popisem
uvedeným níže; zavedení centrálního provozu elektronické agendy správy UP
prostřednictvím kofaxových center.

Fakulta/zařízení

Název

Zkvalitnění přístrojového vybavení pro výuku
a zpracování pošty na LF UP
Filozofická fakulta
Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP
Přírodovědecká fakulta Digitalizace spisové služby na PřF
Lékařská fakulta

Částka
v tis.
Kč
2950
2465
250
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Pedagogická fakulta

Rozvoj přístrojového a multimediálního vybavení
v návaznosti na stabilizaci provozní a informační
infrastruktury Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
Digitalizace spisové služby na FTK UP
Digitalizace spisové služby na PF UP

2880

Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických
Digitalizace spisové služby na FZV UP
věd
Zkvalitnění a rozvoj centrálních modulů univerzitního
Rektorát UP
informačního systému UP
CELKEM
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

250
250
250
5100
14.395

Lékařská fakulta
Zkvalitnění přístrojového vybavení pro výuku a zpracování pošty na
LF UP
2.950 tis. Kč Investice: 850 tis. Kč

Neinvestice: 2.100 tis. Kč

Cílem projektu je pořízení kofaxového skeneru, inovace počítačových sestav
ve studovnách Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Cíle:
v Olomouci, např. Šantavého sál a inovace mikroskopů pro výuku
mikrobiologie, histologie a patologie ve studijních programech Všeobecné
lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry na LF UP.
Je nutné pořízení 1ks kofaxového skeneru (250 tis. Kč) pro zpracování pošty
na podatelně LF UP z hlediska provozu systému Magion. Veškeré počítačové
sestavy (PC a monitor), které jsou studenty využívány v Šantavého sále
a ve foyer budovy Teoretických ústavů LF UP, jsou technologicky zastaralé
a neodpovídají současným nárokům na využívání studijních webových
aplikací typu MEFANET či plánovanému "streamování" výuky. PC sestavy
Zdůvodnění
v celkovém počtu 70 budou nahrazeny, včetně operačního systému (1200
nákladů:
tis. Kč). V rámci výuky mikrobiologie, histologie a patologie se používají
mikroskopy, které jsou v současné době již zastaralé a nevyhovují
podmínkám kvalitní výuky. Z tohoto důvodu dojde k výměně stávajících
15 ks mikroskopů na Ústavu mikrobiologie LF UP, 10 ks mikroskopů na
Ústavu histologie a embryologie LF UP (900 tis. Kč) a nákupu vícehlavého
mikroskopu pro výuku patologie (600 tis. Kč).
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Výměna 82 ks studentských výukových PC v budově Teoretických ústavů LF
2.
UP (Šantavého sál, foyer).
Výměny mikroskopů na Ústavu mikrobiologie a Ústavu histologie
3.
a embryologie.
Nákup vícehlavého mikroskopu pro výuku na Ústavu klinické a molekulární
4.
patologie.
Ukazatele výkonu:
1.
Zakoupení 1 kofaxového skeneru.
2.
Zakoupení 70 ks PC sestav (PC + monitor).
3.
Zakoupení 25 ks studentských mikroskopů.
4.
Zakoupení 1 ks vícehlavého mikroskopu.
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Naplnění dílčích cílů:
1.
Nákup kofaxového skeneru.
Nákup studentských počítačových sestav – v souladu s projektem byly
2.
zakoupeny počítačové sestavy a rozmístěny v učebnách a studovnách
Teoretických ústavů LF UP.
Nákup studentských mikroskopů – byly zakoupeny studentské mikroskopy
3.
v celkovém počtu 25 ks.
Nákup vícehlavého mikroskopu – byl zakoupen vícehlavý mikroskop pro
4.
Ústav klinické a molekulární patologie.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
850 tis. Kč (IV),
850 tis. Kč (IV),
Přiděleno:
Čerpáno:
2.100 tis. Kč (NIV)
2.100 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů, e) nákup studentských mikroskopů a vícehlavý mikroskop, f) nákup
počítačových sestav.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
S ohledem na ušetřené prostředky, díky soutěži, byly tyto využity na instalaci WiFi zařízení
v rámci budovy Teoretických ústavů LF UP. Všechny zakoupené počítačové sestavy
a studentské mikroskopy jsou již využívány.
Fakulta: Filozofická fakulta
Název
Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP
projektu:
Celková
2.465 tis. Kč Investice: 800 tis. Kč Neinvestice: 1.665 tis. Kč
částka:
V souladu se zkušenostmi potřeb fakulty z uplynulých 4 let navrhujeme
využít neinvestiční prostředky k plynulému nahrazování této techniky
s obzvláštním důrazem na zabezpečení bezproblémového chodu
přednáškových sálů a učeben vybavených alespoň základní prezentační
Cíle:
technikou. Učeben vybavených prezentační ICT technikou je na FF UP přes
pět desítek a rozkolísanost v jejich stáří a technickém vybavení způsobuje
problémy při výuce, konferencích apod. Část nákladů souvisí s rekonstrukcí
objektů fakulty, včetně investičních.
V části investic jde o položky, které odpovídají buď dlouhodobému záměru
Zdůvodnění
UP nebo jeho aktualizaci. Položky neinvestiční jsou z největší části
nákladů:
zastoupeny technikou, která má nahradit stárnoucí HW z vybavení fakulty.
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Aktivity:
1.
2.

Nákup kofaxového skeneru (250 tis. Kč).
Nákup investičního majetku (550 tis. Kč).
Nákup přístrojového vybavení v souvislosti s dislokacemi pracovišť FF UP
3.
(1.665 tis. Kč).
Ukazatele výkonu:
Výstupem je pořízení konkrétních přístrojů/ICT techniky dle zpracovaného
1.
plánu nákupu, který vycházel z poptávky pracovišť a následného
vyhodnocení oprávněnosti.
Naplnění dílčích cílů:
Nákup kofaxového skeneru.
1.
2.
Nákup a instalace přístrojového vybavení pro katedry FF UP
Vybavení nových učeben na Tř. Svobody 26 v souvislosti s letním
3.
stěhováním z Křížkovského 10
Cíle dílčího projektu byly splněny.
800 tis. Kč (IV),
800 tis. Kč (IV),
Přiděleno:
Čerpáno:
1.665 tis. Kč (NIV)
1.665 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů, f) nákup a využití HW a SW podle potřeb jednotlivých kateder FF UP.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
Položky neinvestiční jsou z největší části zastoupeny technikou, která nahradila stárnoucí
HW. Dále proběhlo dovybavení zařizování učeben nově získaných a renovovaných na Tř.
Svobody 26 (v souvislosti se stěhováním z Křížkovského). Zvláštní důraz byl kladen na
zabezpečení bezproblémového chodu přednáškových sálů a učeben.
Položky INV byly použity na nákup aktivních prvků v souvislosti s rekonstrukcí 3NP na Tř.
Svobody 26, dále na nákup SW pro ovládání informačních panelů na budově Křížkovského
12 (v rámci zkvalitnění prezentace vědy, výzkumu i výuky). Byla zakoupena tři
multifunkční zařízení v souladu s dlouhodobým záměrem UP a byla pořízena tréninková
překladatelská kabinka pro potřeby specializovaných studijních tlumočnickopřekladatelských oborů.
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Název
Digitalizace spisové služby na PřF
projektu:
Celková
250 tis. Kč
Investice: 250 tis. Kč Neinvestice: 0 tis. Kč
částka:
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Naplnění závazného procesu digitalizace administrativy a spisové služby
v souladu s dlouhodobým záměrem a celouniverzitní strategií UP.
Digitalizace a ukládání písemností agendy FTK prostřednictvím skenování
Zdůvodnění ve vysoké kvalitě s možností indexování, exportu, sdílení a archivace.
nákladů: Kontrolovaným výstupem je pořízení kofaxového skeneru včetně
doprovodného software.
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Ukazatele výkonu:
1.
Zakoupení kofaxového skeneru.
Naplnění dílčích cílů:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpáno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rozvoj přístrojového a multimediálního vybavení v návaznosti na
Název
stabilizaci provozní a informační infrastruktury Pedagogické fakulty
projektu:
Univerzity Palackého v Olomouci
Celková
2.880 tis. Kč Investice: 450 tis. Kč Neinvestice: 2.430 tis. Kč
částka:
Rozvojový projekt si klade za cíl stabilizaci, generační obnovu počítačového
a multimediálního vybavení výukových a kancelářských prostor a to
s ohledem na konec podpory OS Windows XP ze strany výrobce.
V návaznosti na tento cíl potom dále rozšířit a dokompletovat infrastrukturu
počítačové sítě PdF UP v oblasti funkčního a geografického propojení
jednotlivých technologických celků zabezpečujících její provoz a správu.
Cíle:
V souvislosti s tímto cílem bude nutné provést generační obnovu některých
prvků strukturované kabeláže a, včetně překonfigurování některých
nadstavbových služeb, související s integrací s centrální doménou UP. Dále
si klade za cíl vytvoření softwarové a hardwarové podpory provozu
elektronické spisové služby (ESS) na základě jejího propojení s jednotlivými
systémy UIS UP a doplnění o prvky umožňují plnou elektronizaci oběhu
Cíle:
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dokladů a dokumentů v rámci PdF UP.
Projekt v rámci Institucionálního rozvojového plánu se zaměřuje na
následující oblasti: - Nákup výpočetní techniky důsledku ukončení provozní
podpory MS Windows XP - Převod schématu MS AD na verzi Windows 2012
native, včetně přípravných prací na realizaci migrace - Nákup multimediální
a související techniky, včetně souvisejících prací a služeb zaměřených na
celkové začlenění těchto zařízení do sítové a provozní infrastruktury ve
Zdůvodnění
všech budovách PdF UP včetně zajištění služeb v oblasti technologické
nákladů:
podpory a kontroly - Nákup a konfigurace aktivních a pasivních prvků
počítačové sítě a elektrických rozvodů v návaznosti na komplexní zajištění
provozních, výukových, vědeckých a výzkumných potřeb pracovníků
a studentů PdF UP - Integrace vybavení podatelny PdF UP se systémy UIS
(např. napojení kofaxového skeneru na ESS Magion, IS STAG a IS SAP)
v rámci podpory plně elektronického oběhu dokumentů
Aktivity:
Nákup výpočetní techniky důsledku ukončení provozní podpory MS
1.
Windows XP (1,2 mil. Kč). Celkem bude zakoupeno 60 ks standardních PC
s LCD monitory a příslušenstvím.
Převod schématu MS AD na verzi Windows 2012 native, včetně přípravných
2.
prací na realizaci migrace (0,2 mil. Kč).
Nákup multimediální a související techniky, včetně souvisejících prací
3.
a služeb zaměřených na celkové začlenění těchto zařízení do sítové
a provozní infrastruktury.
Nákup a konfigurace aktivních a pasivních prvků počítačové sítě a
4.
elektrických rozvodů v návaznosti na komplexní zajištění provozních,
výukových, vědeckých a výzkumných potřeb.
Integrace vybavení podatelny PdF UP se systémy UIS (např. napojení
5.
kofaxového skeneru na ESS Magion, IS STAG a IS SAP) v rámci podpory plně
elektronického oběhu dokumentů (0,2 mil. Kč).
Nákup podpůrného software a nákup podpůrných služeb pro další rozvoj
6.
aplikace Miniaware v rámci LMS Unifor (0,1 mil. Kč).
Revitalizace sítě kopírovacích center v rámci všech budov PdF UP (0,18 mil.
7.
Kč).
Ukazatele výkonu:
Materiálová podpora řešitelského týmu (kancelářská technika, spotřební
1.
materiál).
Nákup zařízení - dovybavené výukové a kancelářské prostory výpočetní
2.
a multimediální technikou.
3.
Nákup služeb - rekonfigurované o optimalizované systémy.
4.
Infrastruktura - generačně obnovené a rekonfigurované datové sítě.
5.
Elektronizace oběhu dokladů a dokumentů v rámci PdF UP.
Aplikace MiniAware verze 6 - uzpůsobená pro tvorbu studijních opor pod
6.
MS Office 2013.
Naplnění dílčích cílů:
Nákup výpočetní techniky důsledku ukončení provozní podpory MS
1.
Windows XP.
Převod schématu MS AD na verzi Windows 2012 native, včetně přípravných
2.
prací na realizaci migrace.
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Nákup multimediální a související techniky a celkové začlenění těchto
zařízení do sítové a provozní infrastruktury.
Nákup a konfigurace aktivních a pasivních prvků počítačové sítě a rozšíření
4.
či opravy datových a silových rozvodů.
Nákup podpůrného software a nákup podpůrných služeb pro další rozvoj
5.
aplikace Miniaware v rámci LMS Unifor.
Zajištění autorského a stavebního dozoru investora v rámci realizace
6.
rekonstrukce objektu na Purkrabské ulici.
7.
Zajištění propagace výsledků a výstupů realizovaného projektu.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
450 tis. Kč (IV),
450 tis. Kč (IV),
Přiděleno:
Čerpáno:
2.430 tis. Kč (NIV)
2.430 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Neinvestiční prostředky:
Spotřební materiál: drobný instalační materiál (kabely, spojky, pásky apod.), propojovací
síťové a hardwarové prvky (splitery SF adaptéry, DC kabely apod.) nutné
k dokompletování a zprovoznění zakoupených zařízení v celkové výši 133 tis Kč.
Drobný hmotný majetek do 40. tis. Kč: 95 kusů pracovních stanic v rámci generační
obnovy výpočetní techniky (HP Prodesk 600, LCD 22“ Benq GW2265M) zakoupené
v rámci výběrového řízení a kupní smlouvy DNS/011/2015; záznamový systém pro aulu
PdF (analogová gate); aktivní prvky Juniper byly použity pro dokompletování
a zprovoznění strukturované kabeláže v celkové výši 1 836 tis. Kč.
Služby a opravy: rozšíření počtu zásuvek a zakončení rozvodu el. energie; reinstalace
a rekonfigurace monitorovacího systému MS SCOM; rozšíření kamerového systému na
PdF; opravy a rozšíření datových rozvodů MM techniky v učebnách v celkové výši 343 tis.
Kč.
Cestovní náklady: propagace výsledků řešení IRP 2015 byly prezentovány na konferencích
příspěvky zabývající se touto problematikou; celková výše 38 tis. Kč.
Odměny a zákonné odvody: mimořádné odměny a to včetně zákonných odvodů a pojištění
v celkové výši 41 tis. Kč.
Software: nákup licencí softwarového produktu Acronis True Image 12; nákup licencí
softwarového produktu Adobe Captivate, v celkové výši 40 tis. Kč.
Investiční prostředky:
Zařízení: automatické záznamové zařízení pro aulu PdF (Extron SMP 351) v celkové výši
120 tis. Kč. Vyvolané investice v rámci stavebních prací: zajištění autorského dozoru,
koordinátora BOZP v rámci rekonstrukce objektu na Purkrabské v celkové výši 330 tis. Kč.
Fakulta: Fakulta tělesné kultury
Název
Digitalizace spisové služby na FTK UP
projektu:
Celková
250 tis. Kč
Investice: 250 tis. Kč Neinvestice: 0 tis. Kč
částka:
Naplnění závazného procesu digitalizace administrativy a spisové služby
Cíle:
v souladu s dlouhodobým záměrem a celouniverzitní strategií UP.
Digitalizace a ukládání písemností agendy FTK prostřednictvím skenování
Zdůvodnění ve vysoké kvalitě s možností indexování, exportu, sdílení a archivace.
nákladů: Kontrolovaným výstupem je pořízení kofaxového skeneru včetně
doprovodného software.
3.
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Aktivity:
1.

Pořízení kofaxového skeneru.

Ukazatele výkonu:
1.

Zakoupení kofaxového skeneru.

Naplnění dílčích cílů:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpáno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
Fakulta: Právnická fakulta
Název
Digitalizace spisové služby na PF UP
projektu:
Celková
250 tis. Kč
Investice: 250 tis. Kč Neinvestice: 0 tis. Kč
částka:
Naplnění závazného procesu digitalizace administrativy a spisové služby
Cíle:
v souladu s dlouhodobým záměrem a celouniverzitní strategií UP.
Digitalizace a ukládání písemností agendy PF prostřednictvím skenování ve
Zdůvodnění vysoké kvalitě s možností indexování, exportu, sdílení a archivace.
nákladů: Kontrolovaným výstupem je pořízení kofaxového skeneru včetně
doprovodného software.
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Ukazatele výkonu:
1.
Zakoupení kofaxového skeneru.
Naplnění dílčích cílů:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpáno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
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centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
Název
Digitalizace spisové služby na FZV UP
projektu:
Celková
250 tis. Kč
Investice: 250 tis. Kč
Neinvestice: 0 tis. Kč
částka:
Digitalizace a ukládání písemností agendy FZV prostřednictvím skenování
ve vysoké kvalitě s možností indexování, exportu, sdílení a archivace.
Cíle:
Kontrolovaným výstupem je pořízení kofaxového skeneru včetně
doprovodného software.
Zdůvodnění Naplnění závazného procesu digitalizace administrativy a spisové služby
nákladů: v souladu s dlouhodobým záměrem a celouniverzitní strategií UP.
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Ukazatele výkonu:
1.
Zakoupení kofaxového skeneru.
Naplnění dílčích cílů:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpáno:
250 tis. Kč (IV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na tyto položky:
a) pořízení digitalizačních pracovišť podatelen, b) pořízení software Team Viewer pro
centralizovanou vzdálenou správu podatelen, c) pořízení virtualizovaného síťového
uložiště o kapacitě 96 TB, d) nákup podpisového modulu umožňujícího vícenásobnou
signaci dokumentů, e) pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů.
Zakoupená skenovací pracoviště, disková úložiště a obslužný software umožní v rámci
podatelen UP nejen pořízení digitálního obrazu vybraných typů dokumentů, ale i ověření
dokumentu signačními značkami, čárovým kódem, elektronickým podpisem, časovým
razítkem a ověřovací doložkou. Výstupem je právně validní dokument ve formátu PDF/A,
který je dále importován a evidován pod svým číslem jednacím v centrální spisové službě
UP. Hlavním benefitem je zjednodušení a zefektivnění administrace dokumentů, snížení
nákladů na provoz a bezpečné uložení obsahu dokumentů. Navíc jsou touto technologií
připravovány dokumenty, které jsou formátově vhodné i pro zákonem vyžadovanou
distribuci mimo prostředí univerzity cestou datových schránek.
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Fakulta:

Rektorát UP

Název
projektu:

Zkvalitnění a rozvoj centrálních modulů univerzitního informačního
systému UP

Celková
částka:

5.100 tis. Kč Investice: 5.100 tis. Kč

Neinvestice: 0 tis. Kč

Obměna 3 zastaralých směrovačů, která řeší: spolehlivost provozu, duální
napojení objektu fakulty, zdvojnásobení přenosové rychlosti a užití Ipv6.
Zavedení podpory protokolu souborových služeb SMB3 na stávajícím
systému diskových úložišť a virtualizace iSCSI disků v prostorech jak iSCSI
Cíle:
tak FC. Rozšíření služeb ESS UPOL na Centrální podatelně a podatelně SKaM
UPOL. Implementace software na automatické zakládání uživatelů
v systémech, řízení životního cyklu uživatelů, role management,
zastupování, identifikační karty, kvalifikované certifikáty.
Rozsáhlé informační systémy vyžadují automatizované řízení ochrany
uživatelů, jejich přístupových práv a zastupování v jednotlivých modulech
UIS. Z hlediska bezpečnosti je jediným možným řešením zavedení systému
Zdůvodnění Identity managementu. Datová síť UP je řízena několika stovkami aktivních
nákladů: prvků, jejich postupná obměna, hlavně páteřních přepínačů je zcela
nezbytná z důvodu osové rychlosti a bezpečnosvozu páteřní sítě. Pro
dokončení implementace elektronické spisové služby je nutné doplnit
služby pro dodržení legislativy.
Aktivity:
1.
Virtualizace SAN, zavedení SMB3
2.
Povýšení přenosové rychlosti na páteřní síti UPONET
3.
Rozšíření služeb ESS UPOL na Centrální podatelně a podatelně SKaM UPOL
4.
Identity Management
Ukazatele výkonu:
Funkční SMB3 file share pro AD/windows server 2012 R2 a provozu
1.
vybraných databázových serverů i při vypnutí/migraci diskového pole na
jednom z datacenter CVT.
Vytváření skenovaných kopií v právně validní formě (podobě ověřených
2.
kopií)
3.
Kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná časová razítka.
Jednotné webové prostředí pro spravování identit a nastavení delegací
4.
oprávnění v jednotlivých systémech
řešení pro všechny tři základní typy identit na UPOL (studenti, zaměstnanci,
5.
externisté)
Definování typizovaných rolí s jejich sadou oprávnění napříč univerzitními
6.
systémy
7.
Duální napojení objektu fakulty na páteř
Naplnění dílčích cílů:
1.
Virtualizace SAN, zavedení SMB3
2.
Povýšení přenosové rychlosti na páteřní síti UPONET
3.
Rozšíření služeb ESS UPOL na Centrální podatelně a podatelně SKaM UPOL
4.
Identity Management
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
5.100 tis. Kč (IV)
Čerpáno:
5.100 tis. Kč (IV)
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Čerpání přidělených finančních prostředků:
Dílčí cíl 1:
V rámci obměny/náhrady provozovaných diskových polí, zavedení protokolu SMB3
a v rámci záměru zvýšení dostupnosti kritických aplikací bylo vybudováno nové fault
tolerantní datové úložiště o kapacitě 96 TB s cílem zajistit požadovanou dostupnost dat
a aplikací, zvýšit výkonovou a kapacitní škálovatelnost, případně v budoucnu doplnit
funkce nezbytné pro další rozvoj IT infrastruktury a poskytovaných služeb. Dílčí cíl byl
naplněn a nové datové úložiště je uvedeno do pilotního provozu. (1.500.000,-- Kč (část
z 1.866.667,-- Kč) - pořízení virtualizovaného síťového uložiště o kapacitě 96 TB
umožňujícího provoz SAN (storage area network) s fyzickým uložením ve dvou
geograficky nezávislých datacentrech a přístupem pomocí protokolu SMB3)
Dílčí cíl 2:
Cílem projektu bylo rozšíření páteřního směrovače UP o 2 spojové karty o rychlosti
10 Gbps a jeho integraci s cloudovým inteligentním systémem na prevenci hrozeb. Tím
došlo jednak k navýšení rychlosti a přenosových kapacit metropolitní počítačové sítě UP
a současně ke zvýšení monitorovacích kapacit a schopnosti detekovat abnormální aktivity
na síti. Dílčí cíl byl naplněn. (1.052.095,-- Kč – rozšíření páteřního směrovače o 2 spojové
karty o rychlosti 10 Gbps a jeho integraci s cloudovým inteligentním systémem na
prevenci hrozeb; 147.905,-- Kč (část z 1.866.667,-- Kč) – rozšíření síťového úložiště)
Dílčí cíl 3:
Při řešení tohoto dílčího cíle byly učiněny potřebné kroky k tomu, aby byly podatelny RUP,
PdF a SKM provozovány na stejné verzi obslužného softwaru jako nově zřízené podatelny
fakult. Dílčí cíl byl splněn. (48.388,-- Kč – upgrade softwarového vybavení stávajících
podatelen; 1.612,-- Kč – pořízení licence Adobe Acrobat pro úpravu scanovaných
dokumentů)
Dílčí cíl 4:
Možnost centrálně řídit a dozorovat životní cyklus uživatelských identit v jednotlivých
informačních systémech UP se s rostoucím počtem uživatelů a spravovaných systémů jeví
jako zcela nezbytná. Při řešení tohoto dílčího projektu byly učiněny nutné kroky pro
postupnou implementaci tohoto nástroje do komplikovaného heterogenního prostředí UP.
V projektu byla zejména připravena hardwarová a softwarová infrastruktura pro provoz
IDM řešení (dva servery pro fail over cluster, rozšíření RAM aplikačních serverů,
databázové systémy). Dále byly upraveny a rozšířeny zdrojové systémy uživatelských
identit (SAP-zaměstnanci a STAG-studenti) z hlediska potřebné funkcionality, licenčních
oprávnění a moderních přístupových metod. Pro modelování procesů v rámci UP
v návaznosti na personální strukturu byl upgradován modelovací software ARIS. Dílčí cíl
byl úspěšně splněn a vytvořeny předpoklady pro další implementaci nástrojů
managementu identit na UP. (174.288,-- Kč – licence Oracle Std ONE pro provoz IDM;
478.141,-- Kč – nákup serveru pro provoz IDM; 441.732,-- Kč (část z 632.174,-- Kč) licence
SAP nutné pro rozšíření přístupu IDM k SAPu jakožto zdrojovému systému; 363.000,-- Kč
– modul systému STAG, jakožto zdrojového systému pro IDM, pro podporu databáze
Oracle Std ONE; 84.700,-- Kč – Upgrade systému Aris pro modelování procesů životního
cyklu identit s ohledem na implementaci IDM; 200.000,-- Kč – Implementace mobilní
aplikace pro správu dat v systému IS/STAG, jakožto zdrojovém systému pro IDM;
496.229,-- Kč – nákup druhého serveru pro provoz IDM v zájmu zajištění fault tolerance;
131.558,-- Kč (část z 138.908,-- Kč) – rozšíření RAM databázových a aplikačních serverů
pro provoz IDM řešení)
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IV. Strategický rozvoj
Garant a spoluřešitel: Mgr. Ondřej Kučera
Dotace celkem: 6.492 tis. Kč (NIV)
RUP: 2.200 tis. Kč / Fakulty: 4.292 tis. Kč
Návaznost na DZ UP 2011-2015: Cíle Institucionálního plánu na rok 2015 reflektují plně
cílový stav deklarovaný v Dlouhodobém záměru UP na období 2011-2015 (kapitola 2.2.
Otevřenost Univerzity Palackého) a jsou v souladu s jeho aktualizací pro rok 2015.
Výchozí a konečný stav: Přestože je oblast komunikace a PR je na UP považována za
stále důležitější, patří zatím k finančně poddimenzovaným aktivitám organizace. Výchozí
stav je dále charakterizován stále se zvyšující potřebou synchronizace doposud separátně
pořádaných a realizovaných aktivit v oblasti komunikace, PR a marketingu, a to včetně
rozvíjející se oblasti práce s absolventy UP. Cílem aktivit v této oblasti je dotváření a další
budování komunikační strategie UP, včetně ukotvení základních komunikačních procesů
a propagačně-marketingových aktivit. Mezi výstupy projektu patří tvorba kvalitních
tištěných i elektronických propagačních materiálů v dostatečném množství pro všechny
součásti UP. Materiály budou cíleny na klíčové cílové skupiny ve vazbě na systematické
formy lokální a celostátní kampaně.
V předchozím programovacím období se ukázalo jak důležitá je centralizace a centrální
řízení projektových aktivit souvisejících s programy ESF OP VK, případně jak
problematická situace a jaká neefektivita nastává při absenci centrálního řízení
takovýchto projektů již od přípravné fáze. Cílem projektu je rozvinout zázemí centra
sloužícího UP jako konzultační a poradenské centrum pro přípravu projektových záměrů
a zpracování projektových přihlášek, zejména rozvinout funkci koordinace grantových
záměrů a koordinace přípravy projektových záměrů a tipování vazeb mezi nápademprojektem a jeho realizací.

Fakulta/zařízení
Filozofická fakulta

Název

Rozvoj marketingových aktivit FF UP
Rozvoj komunikační strategie FTK UP - oddělení
Fakulta tělesné kultury
komunikace
Rozvoj marketingové a komunikační strategie PF UP Právnická fakulta
podpora oddělení komunikace PF UP
Fakulta zdravotnických Zajištění udržitelnosti a konkurenceschopnosti
věd
časopisu PROFESE on-line
Rozvoj Projektového servisu Univerzity Palackého
Rektorát UP
v Olomouci
Rektorát UP
Rozvoj propagace UP a vztahů s absolventy
CELKEM

Částka
v tis.
Kč
2208
1486
385
213
1200
1000
6.492
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Filozofická fakulta
Rozvoj marketingových aktivit FF UP
2.208 tis. Kč (NIV)

Projekt je zaměřen na rozvinutí celoroční marketingové strategie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na realizaci komplexního systému
PR aktivit. Navrhovaný systém opatření předpokládá tuzemské i zahraniční
působení a zahrnuje širokou škálu prostředků propagace a usměrňování
zájmu cílové skupiny od klasické reklamy a tiskových konferencí přes virální
marketing, prezentační aktivity až po zkvalitnění interní komunikace
Cíle:
přesahující do veřejného prostoru. Základním cílem je potvrzení role fakulty
jako stěžejní univerzitní instituce pro oblast humanitního vzdělání v ČR
a Střední Evropě a posílení konkurenceschopnosti kateder a pracovišť.
Marketingová strategie má zvýšit zájem uchazečů a umožnit vyšší úroveň
výběrovosti jak v bakalářských, tak i v magisterských a doktorských
programech.
Prudce se rozvíjející nabídka humanitního vzdělávání v ČR realizovaná
prostřednictvím desítek soukromých i veřejných vysokých škol, jež se často
orientují jen na dílčí vzdělávací oblasti či momentálně žádané obory může
vést k oslabení humanitních fakult tradičních univerzit, jež se snaží pokrývat
širokou škálu oborů a přinášet dlouhodobé vědecké výsledky.
Zdůvodnění
Vedle excelence vědecké a výzkumné činnosti bude zvláště v humanitních
nákladů:
oborech v následujícím období nutné udržet druhý hospodářský pilíř
systému, jímž je dostatečná, finančně zhodnocená účast studentů.
Řada klasických oborů humanitního vzdělávání zažívá pod vlivem aktuální
popularity oborů jiných odliv zájmu a pro jejich udržení je potřeba přistoupit
k přiblížení jejich náplně potenciálním uchazečům o studium.
Aktivity:
Realizace a další rozvoj komplexního systému PR aktivit (široká škála
1.
prostředků propagace od klasické reklamy přes virtuální marketing,
prezentační aktivity až po zkvalitnění.
Podpora aktivit studentů a studentských organizací (rádio, studentské
2.
časopisy).
3.
Oslovování zájemců o studium.
4.
Vytváření pozitivního obrazu FF UP.
Podpora plnění tzv. třetí role univerzity (propojení s veřejným prostorem,
5.
např. nabídka jazykových služeb).
Ukazatele výkonu:
Oslovení zájemců o studium (studentské veletrhy, inzerce, reklamní
1.
předměty).
2.
Konkrétní výstupy z aktivit studentských organizací.
3.
Mediální výstupy měřitelné mediamonitoringem.
4.
Inzerce a grafické řešení značky UP/ FF UP.
Naplnění dílčích cílů:
Vytvoření pozitivního obrazu FF UP v médiích s cílem oslovit zájemce
1.
o studium
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Podpora brandingu Univerzity Palackého, tj. propagace značky Univerzity
Palackého v kontextu jednotného vizuálního stylu
Realizace, tj. naprogramování mikrowebů jednotlivých oborů pro účely jejich
3.
lepší prezentace pro zájemce o studium (dostupné z www.studuj.ff.upol.cz)
Zesílení přítomnosti FF UP v celostátních médiích (nejen prostřednictvím
4.
reklamy, ale i prostřednictvím rozhovorů se představiteli FF UP)
SEO optimalizace (analýza webu, konverze, nastavení cílů, analýza klíčových
5.
slov, reklamní sestavy a jejich import, optimalizace jednotlivých kampaní po
spuštění)
6.
Reklama v tištěných médiích (např. Učitelské noviny)
Inzerce a PPC kampaň (s cílem oslovit uchazeče o studium): Facebook,
7.
kampaň do obsahové sítě Google Adwords)
Spolupráce s externí PR agenturou s cílem dalšího pronikání do mediálního
8.
prostoru (+ mediální monitoring)
9.
Realizace Dnů otevřených dveří na FF UP
Podpora studentských organizací na FF UP (studentské rádio UP Air, PAF,
10.
Helena v krabici, StuArt, Japonský klub, ISHA, SKS Ateneo UPOL, Pastiche Filmz,
Klub mladých HR managerů, Akademická čtvrthodinka, AIESEC, etc.)
11.
Podpora filmového festivalu Academia Film Olomouc
12.
Podpora hudební produkce univerzitního rádia UP Air
Začlenění FF UP do charitativních akcí a jejich organizační podpora (např.
13.
Noc venku)
14.
Vydávání fakultnícho newsletteru Aspekt
15.
Spoluorganizace Majálesu UP 2015
Cílená finanční podpora dílčích propagačních aktivit (např. soutěž Nebojme se
16.
myslet, Dny židovské kultury)
Propagace činnosti Institutu celoživotního vzdělávání a fakultního
17.
vydavatelství
Přiděleno:
2.208 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
2.208 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání přidělených prostředků proběhlo zcela v souladu s projektem na výše uvedené
aktivity. Projekt byl zaměřen na rozvinutí celoroční marketingové strategie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na realizaci komplexního systému PR aktivit,
které zahrnovaly širokou škálu prostředků propagace a usměrňování zájmu cílové skupiny
od klasické reklamy a tiskových zpráv přes virální marketing a e-marketing (PPC kampaň,
reklama na sociálních sítích, reklama v tištěných médiích), prezentační aktivity až po
zkvalitnění interní komunikace přesahující do veřejného prostoru.
Základním cílem bylo potvrzení role fakulty jako stěžejní univerzitní instituce pro oblast
humanitního vzdělání v ČR a střední Evropě (zejm. na Slovensku) a posílení
konkurenceschopnosti kateder a pracovišť (např. prostřednictvím propagace jednotlivých
oborů na www.studuj.ff.upol.cz). Marketingová strategie si vzhledem k demografickému
vývoji a klesajícímu počtu studentů kladla za cíl nadále udržet či dokonce zvýšit zájem
uchazečů o bakalářské, magisterské a doktorské programy. V neposlední řadě se kampaň
zaměřila na branding Univerzity Palackého, tedy propagaci Univerzity Palackého v kontextu
jednotného vizuálního stylu.
2.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:
Cíle:

Fakulta tělesné kultury
Rozvoj komunikační strategie FTK UP - oddělení komunikace
1.486 tis. Kč (NIV)
Zvýšení povědomí veřejnosti o FTK UP Zlepšení informovanosti zaměstnanců
FTK UP Stabilizace oddělení komunikace FTK UP.

Zdůvodnění Oddělení komunikace FTK UP se formovalo díky projektu POPUP. Vedení
nákladů: fakulty se rozhodlo financovat další existenci oddělení z prostředků IP.
Naplnění dílčích cílů:
Personální zajištění – díky dvěma pracovníkům PR oddělení FTK jejich
každodenní práci je o FTK UP v Olomouci vidět a slyšet. Současně oba
1.
pracovníci koordinují společné projekty s UP (Dětská univerzita, Noc vědců,
Den otevřených dveří, UPBike, Pevnost poznání, atd.).
Marketing a propagace (byly zhotoveny plakáty, propagační předměty pro
2.
akce pořádané FTK UP a UP v Olomouci).
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.486 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
1.486 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Podstatná část financí projektu připadla na mzdy dvou pracovníků komunikačního oddělení
FTK UP v Olomouci, redaktora Martina Višňu a koordinátora PR aktivit Martina Kučeru.
Zbytek financí byl alokován na zhotovení plakátů, propagačních předmětů pro akce
pořádané FTK UP a UP v Olomouci.
Fakulta: Právnická fakulta
Název
projektu:
Celková
částka:

Rozvoj marketingové a komunikační strategie PF UP - podpora oddělení
komunikace PF UP
385 tis. Kč (NIV)

Projekt je zaměřen na vytvoření dlouhodobé strategie prezentace PF UP
a rozvoj PR aktivit (profil a propagace značky PF UP, propagace fakulty
a jejich aktivit - VaV, vzdělávací aktivity, aktivity dalšího vzdělávání, klinické
programy) + vytvoření koncepce komunikace uvnitř fakulty (studenti,
Cíle:
katedry, pracovníci) a navenek (uchazeči, absolventi, aplikační sféra, široká
veřejnost, media). Cílem je vytvořit celkovou marketingovou a komunikační
koncepci PF UP koordinovanou centrálně prostřednictvím nově zřízeného
oddělení komunikace a vnějších vztahů (vytvořeno 2014).
Realizace projektu zvýší informovanost o činnosti, zaměření a konkrétních
aktivitách PF UP. Propagace a jednotná marketingová strategie fakulty zvýší
její konkurenceschopnost v celostátním měřítku a umožní přímé oslovení
zájemců o studium i vnějších partnerů, kteří se ztotožňují s profilací fakulty.
Projekt dále povede k prezentaci fakulty jako jednoho z hlavních
Zdůvodnění
poskytovatelů právnického vzdělávání v rámci ČR a významného
nákladů:
propagátora a šiřitele právní osvěty a právní informovanosti v celostátním
i regionálním měřítku. Zapojení studentů a jejich spolků přispěje k
identifikaci studentů s fakultou a jejími cíli. Dlouhodobá komunikační
strategie umožní vytvoření strategických vazeb s alumni fakulty a aplikační
sférou.
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Aktivity:
Vytvoření a realizace komplexního systému PR aktivit fakulty, včetně
vytvoření balíků marketingových a propagačních nástrojů prezentujících
značku PF UP.
Vytvoření komplexního systému komunikačních nástrojů fakulty (zejména se
2.
zaměřením na absolventy).
Podpora prohlubování vztahů s odbornou (aplikační sféra) i širokou
3.
veřejností.
4.
Podpora aktivit studentských spolků.
Ukazatele výkonu:
Nástroje propagace fakulty a jejího celkového profilu a zaměření (veletrhy,
1.
inzerce, propagační a reklamní předměty, virtuální marketing).
2.
Vytvoření a podpora (koncepce, grafické řešení, využití) značky PF UP.
Nástroje komunikace s absolventy (webový portál, fakultní bulletin, přímý
3.
kontakt - setkání absolventů a zapojení absolventů do aktivit fakulty).
Podpora studentských aktivit zaměřených na prezentaci fakulty
4.
a komunikaci s vnějším prostorem.
1.

Naplnění dílčích cílů:
1.

2.

Vytvoření dlouhodobé strategie prezentace PF UP a rozvoj PR aktivit /
splněno – byl definován profil a nástroje propagace značky PF UP, vytvořené
nástroje propagace fakulty a jejich aktivit - VaV, vzdělávací aktivity, aktivity
dalšího vzdělávání, klinické programy
Vytvoření koncepce komunikace uvnitř fakulty (studenti, katedry,
pracovníci) a navenek (uchazeči, absolventi, aplikační sféra, široká veřejnost,
media) / splněno: vytvořené moduly a formuláře pro komunikaci mezi
katedrami, pracovníky a odd. komunikace, vybudování komunikačních vazeb
mezi oddělením komunikace a studentskými spolky, prezentace fakulty
navenek – vytvoření komunikačních a propagačních nástrojů, marketingové
nástroje, komunikace s uchazeči a zájemci o studium.

Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:

385 tis. Kč (NIV)

Čerpáno:

385 tis. Kč (NIV)

Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání probíhalo v průběhu celého roku 2015. Finanční prostředky byly využity na
budování zázemí a technické zabezpečení odd. komunikace (kancelářská technika
a vybavení, záznamová technika apod.); na přípravu, tvorbu a výrobu propagačních
materiálů; na náklady spojené s komunikací s uchazeči (marketing, reklama, inzerce); na
tvorbu webu zaměřeného na zájemce o studium v programu evropská studia se zaměřením
na evropské právo; k odměňování osob zapojených do dílčích aktivit v rámci tvorby
propagační a komunikační strategie.
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
Název
projektu:
Celková
částka:

Zajištění udržitelnosti a konkurenceschopnosti časopisu PROFESE
on-line
213 tis. Kč (NIV)
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Zvýšení kvality formální a obsahové stránky redakčního systému časopisu
PROFESE on-line v roce 2015 a dalším období. Usilovat o zařazení časopisu
Cíle:
do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Podat žádost o indexaci časopisu do databáze SCOPUS.
Realizace uvedeného projektu je nezbytná pro zajištění další existence
Zdůvodnění časopisu PROFESE on-line. Náklady budou použity na pokrytí odborné práce
nákladů: redakce a recenzentů odborných článků a zabezpečení překladů odborných
článků do anglického jazyka časopisu PROFESE on-line.
Aktivita
1.
Zkvalitnit přístrojové vybavení technické podpory provozu časopisu.
2.
Zajištění finančních prostředků pro pokrytí odborné práce redakce.
Měřitelný výstup
1.
Žádost o indexaci časopisu do databáze SCOPUS.
Žádost o opětovné zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných
2.
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Naplnění dílčích cílů:
Zvýšení kvality formální a obsahové stránky redakčního systému časopisu
1.
PROFESE online v roce 2015 a v dalším období.
Usilování o zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
2.
periodik vydávaných v ČR.
3.
Podání žádosti o indexaci časopisu do databáze SCOPUS.
Zajištění finančních prostředků pro pokrytí odborné práce redakce
4.
a recenzentů odborných článků.
Finanční zabezpečení překladů odborných článků do anglického jazyka
5.
časopisu PROFESE online za rok 2014.
Zkvalitnění přístrojového vybavení technické podpory provozu časopisu
6.
Profese online.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
213 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
213 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu s cílem a harmonogramem řešení
projektu. Při řešení projektu se nevyskytly žádné problémy.
Fakulta: Rektorát UP
Název
Rozvoj propagace UP a vztahů s absolventy
projektu:
Celková
1.000 tis. Kč (NIV)
částka:
Rozvoj marketingové a komunikační strategie UP; Implementace prvků
jednotného vizuálního stylu; Budování konceptu "Olomouc - univerzitní
město" a jeho implementace; Zabezpečení provozu univerzitního výstavního
sálu ve VMO; Inovace univerzitních webových stránek, tvorba anglické verze
Cíle:
webových stránek UP ve vybraných oblastech; Posílení marketingových
aktivit směrem k zájemcům o studium; Rozvoj aktivit zaměřených na
absolventy UP; Zavedení analytických nástrojů pro podporu práce
s absolventy UP.
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UP věnuje oblasti komunikace, marketingu a PR stále větší pozornost. Je si
vědoma zvyšující se potřeby synchronizace doposud separátně pořádaných
a realizovaných aktivit ve jmenovaných oblastech na osmi fakultách a dalších
součástech UP, a to včetně rozvíjející se oblasti práce s absolventy. Cílem
Zdůvodnění uvedených aktivit je dotváření a další budování komunikační strategie UP,
nákladů: včetně ukotvení základních komunikačních procesů a propagačněmarketingových aktivit. Mezi výstupy projektu patří tvorba kvalitních
tištěných i elektronických propagačních materiálů respektující jednotný
vizuální styl organizace. Výstupy budou cíleny na klíčové cílové skupiny
a komunity ve vazbě na systematické formy lokální a celostátní kampaně.
Aktivity:
1.
Realizace komunikační a marketingové strategie UP.
2.
Inovace webových stránek UP.
3.
Podpora a systematizace práce s uchazeči o studium a absolventy UP.
Ukazatele výkonu:
Elektronické a tištěné informační a propagační materiály pro klíčové cílové
1.
skupiny a komunity (uchazeči o studium, absolventi, zájemci o VaV) aplikace JVS UP.
Elektronické a tištěné informační a propagační materiály - aplikace konceptu
2.
"Univerzitní Olomouc".
Marketingové a reklamní kampaně v elektronických, tištěných a nových
3.
médiích (PPC kampaně, virální marketing, outdoor propagace).
Celoroční provoz univerzitního výstavního sálu dle otevírací doby VMO - 2-3
4.
osoby zaměstnané formou DPČ.
Realizace sociologického šetření zaměřeného na uplatnitelnost absolventů
5.
UP a jeho validace.
Naplnění dílčích cílů:
1.
Propagace značky Univerzity Palackého
2.
Vedení uchazečské kampaně
3.
Rozvíjení vztahů s absolventy
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1.000 tis. Kč (NIV) Čerpáno:
1.000 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Propagace univerzity je v dnešní době nezbytná k zachování zájmu uchazečů především
v souvislosti s aktuálním demografickým poklesem a snahou po udržení výběrového
charakteru školy. Navzdory výraznému poklesu počtu maturantů v posledních letech se UP
daří držet ročně počet uchazečů nad 30 tisíci. Zásadním faktorem je právě informování
cílové skupiny o možnostech, podmínkách i výhodách studia na UP dostatečným způsobem
a vhodnými kanály.
Vztahy se svými absolventy vysoké školy v ČR dlouhodobě zanedbávaly, na rozdíl od trendu
v zahraničí. UP se na kontakt se svými absolventy zaměřila jako jedna z prvních v ČR a je
v této problematice „vlajkovou lodí“, o čemž svědčí zájem ostatních vysokých škol v ČR
o představení tohoto procesu Univerzitou Palackého. V budoucnu bude znamenat kvalitní
vztah univerzity se svými absolventy také finanční zdroj.
Finanční prostředky v rámci projektu byly čerpány na aktivity související s rozvojem
propagace UP a vztahů s absolventy (propagační spoty, reklamní banery a spoty, brožury
UP, inzerce, přednáška UPsolvent, podpora informačního centra Upoint atd.).
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Rektorát UP
Rozvoj Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci
1.200 tis. Kč (NIV)

Projekt je zaměřen na další rozvoj a posílení jedné z identifikovaných silných
stránek Univerzity Palackého v Olomouci - Projektového servisu UP jako
specializovaného pracoviště v oblasti podpory zapojení pracovišť UP do
mezinárodních projektů a projektů financovaných z prostředků EU. Cílem
projektu je rozvinout zázemí centra sloužícího UP jako konzultační
a poradenské centrum pro přípravu projektových záměrů a zpracování
projektových přihlášek. Finanční podpora formou dotace na činnost
Cíle:
Projektového servisu UP bude použita na rozvoj aktivit. Činnost Projektového
servisu UP v rámci tohoto projektu je orientována následovně: - monitoring
projektového potenciálu UP, - informování pracovišť UP o možnostech
zapojit se do mezinárodních projektů a projektů financovaných z EU, asistence a konzultace při zpracování projektových přihlášek, - administrace
získaných projektů, - prohlubování znalostí a zkušeností členů projektového
týmu v oblasti projektového řízení.
Na základě zpracované SWOT analýzy a analýzy potřeb byly identifikovány
potřeby v oblasti podpory univerzitních pracovišť při zpracování a realizaci
projektových záměrů. Význam financování některých aktivit veřejné vysoké
školy formou grantů je stále na vzestupu. Zapojení vysokých škol do projektů
mezinárodní spolupráce a projektů financovaných z EU je nezbytné
z hlediska jejich dalšího strategického rozvoje. Zájem o realizaci projektů ze
Zdůvodnění
strany akademických pracovníků roste, ale je omezován administrativní
nákladů:
náročností realizace přípravy projektové přihlášky a následného
administrativního a finančního řízení projektů. Ukazuje se jako vhodné
a přínosné rozdělit práci na projektových záměrech na stránku odbornou,
kterou akademičtí pracovníci zpracují bez problémů, a na stránku
administrativní a finanční, kterou připraví tým odborníků v této oblasti, což
je činnost, jejíž rozvoj a realizace je cílem předkládaného projektu.
Aktivity:
1.
Monitoring projektového potenciálu UP.
Informování o možnostech zapojení do mezinárodních projektů a projektů
2.
financovaných z EU.
Motivování pracovníků UP k přípravě projektů do národních i mezinárodních
3.
programů.
4.
Asistence a konzultace při zpracování projektových přihlášek.
5.
Administrace získaných projektů.
Ukazatele výkonu:
1.
Informační semináře - min. 5.
2.
Informační periodikum - 12 čísel.
3.
Databáze monitoringu projektových záměrů – 1.
4.
Databáze konzultací k projektům – 1.
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Naplnění dílčích cílů:
Monitoring projektové ho potenciá lu UP – v rámci řešení projektu byla
zpracována a průběžně aktualizována databáze monitorovaných oblastí,
jejímž cílem bylo sledovat oblasti zájmu o předkládání projektů. V databázi
1.
byly evidovány projektové záměry. V případě vyhlášení relevantních výzev
k předkládání projektů, byli zájemci kontaktování a byla konzultována
možnost předložit projekt.
Informová ní o mož nostech zapojení do meziná rodních projektů a projektů
financovaný ch z EU – za tímto účelem byly provozovány webové stránky
2.
www.pspup.cz, měsíčně byl vydáván Bulletin PS UP informuje (vydáno
12 čísel), byly pořádány informační semináře (celkem 6 seminářů).
Motivová ní pracovníků UP k př ípravě projektů do ná rodních i meziná rodních
3.
programů - tento cíl byl naplňován především pomocí předávání aktuálních
a komplexních informací, osobních konzultací a informačních seminářů.
Asistence a konzultace př i zpracová ní projektový ch př ihlá š ek – všem
pracovníkům UP byli k dispozici kvalifikovaní projektoví manažeři, kteří
4.
průběžně poskytovali konzultace a pomoc při plánování projektových
záměrů, přípravě projektových plánů a zpracování projektových žádostí.
Administrace získaný ch projektů – všem pracovníkům UP byli k dispozici
5.
kvalifikovaní projektoví manažeři, kteří administrovali získané projekty.
Cíle dílčího projektu byly splněny.
Přiděleno:
1200 tis. Kč (NIV)
Čerpáno:
1200 tis. Kč (NIV)
Čerpání přidělených finančních prostředků:
Finanční podpora formou dotace na činnost Projektového servisu UP byla použita na rozvoj
aktivit. Činnost Projektového servisu UP v rámci tohoto projektu byla orientována
následovně: monitoring projektového potenciálu UP, informování pracovišť UP
o možnostech zapojit se do meziná rodních projektů a projektů financovaný ch z EU,
asistence a konzultace př i zpracová ní projektový ch př ihlá š ek, administrace získaný ch
projektů , prohlubová ní́ znalostí a zkuš eností č lenů projektové ho tý mu v oblasti
projektového řízení.
Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdové náklady pracovníků Projektového servisu
UP a na provozní náklady související s jejich činností – spotřební materiál, drobný hmotný
materiál, služby.

Příloha č. 1: Přehled schválených projektů FRUP 2015
V Olomouci dne 26. ledna 2016

………………………………………………………
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP
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