Institucionální rozvojový plán UP
na rok 2015

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.
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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
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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.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Název
Podpora mezinárodních aktivit FF UP
projektu:
Celková
5.250 tis. Kč (NIV)
částka:
Cíle:

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
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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 post-doců.
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).
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta
Název
Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF UP
projektu:
Celková
7.837 tis. Kč (NIV)
částka:
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.
Aktivity:
Vědecko-výzkumná činnost - postdoci budou zapojeni do řešené vědecké
1.
problematiky daného pracoviště, a to formou experimentální a publikační
činnosti.
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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 postdoc bude hlavním autorem nebo
1.
spoluautorem minimálně jedné publikace v impaktovaném časopise, a to
alespoň ve stadiu „submitted“.
Pedagogická činnost - každý postdoc odučí v 07-12/2014 min. 30 hodin
2.
výuky.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
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 k výuce na PdF UP, včetně propagačních materiálů,
Cíle:
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 jejich vědeckého výkonu. Podpora internacionalizace
v mezinárodním kontextu vysokých škol, hledání nových partnerů
Zdůvodnění
v zahraničí a prohloubení spolupráce. Ad 3) Podpora prezentace PdF UP
nákladů:
v zahraničí. Ad 4) Podpora a zlepšení spolupráce se zahraničními odborníky.
Ad 5) Posílení jazykových 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
1.
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.
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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.
Fakulta:
CM teologická fakulta
Název
Prohlubování internacionalizace vybraných aktivit na CMTF
projektu:
Celková
1.834 tis. Kč (NIV)
částka:
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 a
2.
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.
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3.
4.
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Ad 3) Příprava žádostí mezinárodních projektů, zapojení CMTF do
mezinárodních týmů.
Ad 4) Zvyšování jazykových znalostí akademických i administrativních
pracovníků na CMTF v počtu 30 osob pro výuku v cizích jazycích a
komunikaci se zahraničím.
Právnická fakulta
Posílení internacionalizace na PF UP
2.070 tis. Kč (NIV)

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).
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
Zdůvodnění spolupráce s renomovanými zahraničními partnery, rozšíření mobilit
nákladů: studentů a akademických pracovníků. Realizace vědecké konference
s mezinárodní účastí povede k odbornému růstu a podpoře tvůrčí
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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
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.
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
1.

Stránka 9 z 28

Aktivní kampaň mezi studenty k podpoře mobilit včetně využití sociálních
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 - smlouva
3.
se studentem, diplom), předklady relevantních dokumentů UP
Minimálně 15 výjezdů (návštěva partnerských univerzit, vytváření nových
4.
partnerství, veletrhy) - pokrytí cestovních náhrad
Aktivní zapojení studentských organizací a studentů do chodu zahraničního
5.
oddělení - stipendia, usnadnění administrace mobilit - databáze
Revize stávajících a příprava nových propagačních materiálů, využívání
6.
interaktivních pomůcek při náboru
5.

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
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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

Částka
v tis.
Kč

Název
Podpora vědeckých výstupů na FF UP

2400

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

2000

1356

CM teologická fakulta

Podpora excelence ve vzdělávání na CMTF

113

Právnická fakulta

Podpora excelence ve vzdělávání na PF UP

1550

Fakulta
zdravotnických věd

Modernizace výuky odborných předmětů a podpora
a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe
Příprava Akreditační komise Univerzity Palackého
v Olomouci

Rektorát UP
CELKEM
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:
Cíle:

240
600
8.259

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.
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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.
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5.
6.
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Akreditace celouniverzitního programu CŽV pro oblast vysokoškolské
pedagogiky.
Inovovaná podoba Facebooku PdF UP a webových stránek CCV.
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.
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 zpětnou vazbu
trhu práce. Vyhodnocení požadavků trhu práce a inovace profilačních
Cíle:
předmětů s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.
2) Zvyšování kvalifikace administrativních pracovníků s ohledem na měnící se
legislativu a předpisy vybraných agend.
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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.
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).
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Příprava a zavedení reakreditace/rozšíření akreditace bakalářského
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.
Metodické zmapování magisterského studijního programu (z hlediska
5.
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.
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
2.

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
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pracujícího v oblasti vedení studentů na odborné praxi.
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.
Fakulta: Rektorát UP
Název
projektu:
Celková
částka:

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.
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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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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Filozofická fakulta
Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP
2.465 tis. Kč Investice: 800 tis. Kč

Neinvestice: 1.665 tis. Kč

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.
Aktivity:
1.
Nákup kofaxového skeneru (250 tis. Kč).
2.
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.
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Název
Digitalizace spisové služby na PřF
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.
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
Ukazatele výkonu:
1.
Zakoupení kofaxového skeneru.
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Pedagogická fakulta
Rozvoj přístrojového a multimediálního vybavení v návaznosti na
stabilizaci provozní a informační infrastruktury Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
2.880 tis. Kč Investice: 450 tis. Kč

Neinvestice: 2.430 tis. Kč

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
Cíle:
a správu. 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 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
Zdůvodnění a provozní infrastruktury ve všech budovách PdF UP včetně zajištění
nákladů: služeb v oblasti technologické 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
2.
přípravných 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).
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Nákup podpůrného software a nákup podpůrných služeb pro další rozvoj
aplikace Miniaware v rámci LMS Unifor (0,1 mil. Kč).
Revitalizace sítě kopírovacích center v rámci všech budov PdF UP (0,18
7.
mil. 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.
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.
Aktivity:
1.
Pořízení kofaxového skeneru.
6.

Ukazatele výkonu:
1.
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Zakoupení kofaxového skeneru.
Právnická fakulta
Digitalizace spisové služby na PF UP
250 tis. Kč

Investice: 250 tis. Kč

Neinvestice: 0 tis. Kč

Naplnění závazného procesu digitalizace administrativy a spisové služby
v souladu s dlouhodobým záměrem a celouniverzitní strategií UP.
Digitalizace a ukládání písemností agendy PF 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.
Cíle:
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Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

Fakulta zdravotnických věd
Digitalizace spisové služby na FZV UP
250 tis. Kč

Investice: 250 tis. Kč

Neinvestice: 0 tis. Kč

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.
Fakulta: Rektorát UP
Název
projektu:
Celková
částka:

Zkvalitnění a rozvoj centrálních modulů univerzitního informačního
systému UP
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
nákladů: aktivních 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)
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3.
4.
5.
6.
7.

Kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná časová razítka.
Jednotné webové prostředí pro spravování identit a nastavení delegací
oprávnění v jednotlivých systémech
řešení pro všechny tři základní typy identit na UPOL (studenti,
zaměstnanci, externisté)
Definování typizovaných rolí s jejich sadou oprávnění napříč univerzitními
systémy
Duální napojení objektu fakulty na páteř

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
Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta

Částka
v tis.
Kč
2208

Název
Rozvoj marketingových aktivit FF UP
Rozvoj komunikační strategie FTK UP - oddělení
komunikace

1486

Rozvoj marketingové a komunikační strategie PF UP -

385
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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
Fakulta:
Název
projektu:
Celková
částka:

213
1200
1000
6.492

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).
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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.
Fakulta: Fakulta tělesné kultury
Název
projektu:
Celková
částka:
Cíle:

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.
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.
Aktivity:
Vytvoření a realizace komplexního systému PR aktivit fakulty, včetně
1.
vytvoření balíků marketingových a propagačních nástrojů prezentujících
značku PF UP.
Vytvoření komplexního systému komunikačních nástrojů fakulty (zejména se
2.
zaměřením na absolventy).
3.
Podpora prohlubování vztahů s odbornou (aplikační sféra) i širokou
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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.
Fakulta: Fakulta zdravotnických věd
Název
projektu:
Celková
částka:

Zajištění udržitelnosti a konkurenceschopnosti časopisu PROFESE
on-line
213 tis. Kč (NIV)

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.
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.
Fakulta: Rektorát UP
Název
projektu:
Celková
částka:

Cíle:

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
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.

Stránka 27 z 28

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.

V Olomouci dne 29. 10. 2014

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

Přílohy:
Příloha č. 1: Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže o rozvojové projekty
v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)
Příloha č. 2: Vyhlášení 2. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního
plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)
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