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Dotace celkem:  63 786 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 12 120 tis. 

Kč NIV 

Ostatní projekty: celkem 51666 tis. Kč (26 745 tis. Kč IV/24 921 tis. Kč NIV) 

 

Preferované oblasti:  

 Mezinárodní vztahy, internacionalizace. 

 Rozvoj infrastruktury UP 

 Rozvoj infrastruktury 

 Stavební investice 

 Přístrojové vybavení 

 Spolufinancování VaVpI 

 Excelence vzdělávání 

 Databáze 

 Propagace UP 

 

1. 

Mezinárodní vztahy a internacionalizace 
 

Garant: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 
 

 
Dotace celkem:     8 627 tis. Kč  (0 tis. Kč IV /  8 627 tis. Kč NIV) 

 
RUP:  700  tis. Kč 
Fakulty:  7 927 tis. Kč 
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Spoluřešitel Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 

Název Mezinárodní vztahy a internacionalizace 

Cíle - rozšíření mezinárodní mobility studentů  UP 
- příprava společných studijních programů ve spolupráci se 

zahraničními partnery 
- vytvoření mezinárodního prostředí na UP podporou jazykové 

vybavenosti akademických i administrativních pracovníků 
- rozšíření nabídky programů, modulů a předmětů v cizích 

jazycích  
- navazování partnerských vztahů se zahraničními univerzitami v 

Evropě a ve světě 
- vytvoření podmínek pro dlouhodobé působení špičkových 

zahraničních expertů na UP 
- podpora studentů z rozvojových zemí a zemí procházejících 

společenskou a ekonomickou transformací 

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Cíle Institucionálního plánu na rok 2014 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 2014.  
Internacionalizace patří pro toto období k prioritám rozvoje UP a 
IP umožní naplnění předpokladů a úkolů stanovených 
Dlouhodobým záměrem UP. 

Ukazatele výkonu - nově uzavřené partnerské smlouvy se zahraničními 
univerzitami 

- realizované účasti na zahraničních mezinárodních 
konferencích a veletrzích mezinárodního vzdělávání 

- nově akreditované nebo k akreditaci připravené společné 
studijní programy 

- uskutečněné dlouhodobé pobyty zahraničních expertů na UP 
- uskutečněné mobility akademických a vědeckých pracovníků 

UP a z nich rezultující publikace 
- přijatí studenti z rozvojových zemí a zemí procházejících 

společenskou a ekonomickou transformací 
- podíl studentů doktorského a magisterského studia, kteří 

absolvovali část svého studia v zahraničí 
- nově nabízené programy, moduly a předměty v cizích jazycích 

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. 
UP v současné době nabízí pouze omezený počet programů, 
modulů a předmětů v cizích jazycích. To limituje možnosti přijímat 
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zahraniční studenty v rámci výměnných programů i bilaterální 
spolupráce.  
UP hodlá tuto nabídku rozšiřovat, 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. 
UP již osm let spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Sarajevu a 
přijímá studenty z Bosny a Hercegoviny do magisterského, 
případně doktorského studia, s podporou stipendií pro studenty.  
Do budoucna má UP zájem rozšířit vztahy spolupráce na další 
obory a země, zejména v Asii (Indie, Čína, Taiwan, Jižní Korea) 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. 
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. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

 0 tis. Kč IV /  8 627 tis. Kč NIV 

 

Projekty: 
 
RUP : 

 Podpora navazování nových partnerství se zahraničními univerzitami a prohlubování 
navázaných partnerství, účast na zahraničních konferencích a veletrzích 
mezinárodního vzdělávání studentů.  

 
Fakulty: 
 
Filozofická fakulta: 
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 Podpora mobility akademických pracovníků FF UP.  

 Mezinárodní mobilita studentů FF UP v Olomouci.  

 

 Zlepšení podmínek působení zahraničních expertů na FF UP.  

 Podpora studia zahraničních studentů na FF UP.  

 
 
Přírodovědecká fakulta: 
 

 Mobility studentů a vědeckých a pedagogických pracovníků.  
 
 
Pedagogická fakulta: 
 

 Prohloubení internacionalizace PdF UP v Olomouci a podpora mezinárodní vědecko-

výzkumné spolupráce s akcentem na započitatelné publikační a tvůrčí výstupy, 

zkvalitnění studií v cizím jazyce, mobility pedagogů, studentů a významných 

odborníků v celosvětovém rozsahu. 

Fakulta tělesné kultury:  

 Podpora zahraniční mobility studentů FTK  

 Práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných kinantropologických fakultách 

v EU, Severní Americe a Asii (př. Čína, Japonsko, Korea).  

Fakulta zdravotnických věd 

 Rozšiřování mezinárodních partnerských FZV UP, mezinárodních mobilit, kontaktů, 

výuky a propagace fakulty  

 

 

2. 

Rozvoj infrastruktury UP              

2.1 Rozvoj infrastruktury  

2.2 Stavební investice 

2.3 Přístrojové vybavení 

2.4 Spolufinancování VaVpI 
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Garant: Prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. 
 

 
Dotace celkem: 30 359 tis. Kč (26 225 tis. Kč IV / 4134 tis. Kč NIV) 

 
RUP:  3 666 tis. Kč (2 966 tis. Kč IV / 700 tis. Kč NIV) 
Fakulty:  2 6693 tis. Kč (23 259 tis. Kč IV / 3 434 tis. Kč NIV) 
 
2.1 Rozvoj infrastruktury 
 

Spoluřešitel Prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. 

Název Rozvoj infrastruktury 

Cíle Zlepšení infrastruktury akademického prostředí, upgrade a 
doplnění chybějících článků infrastruktury. 

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Zvýšení technologické a infrastrukturní podpory výzkumných, 
vzdělávacích a řídicích procesů. 

Ukazatele výkonu instalace prvků a technologií informační infrastruktury 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav: nízká kapacita infrastruktury akademického 
prostředí  
Konečný stav: výkonná infrastruktura akademického prostředí 
posílená zakoupením a implementací nových technologií dle 
návrhu. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

2 966 tis. Kč IV / 700 tis. Kč NIV 

 

Projekty: 

RUP: 

 Rozvoj telekomunikační infrastruktury 

 Elektronická spisová služba 

 Doplnění síťové infrastruktury Datacentrum o balanční prvky   

 Automatizace procesů oběhu dokumentů s WorkFlow 

 Upgrade monitorovacího systému síťového provozu FlowMon 

 Penetrační testy 

Fakulty: 0 

2.2 Stavební investice 
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Spoluřešitel Ing. Tomáš Kopřiva. 

Název Stavební investice 

Cíle Zlepšení infrastruktury akademického prostředí 

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Zvýšení technologické a infrastrukturní podpory výzkumných, 
vzdělávacích a řídicích procesů. 

Ukazatele výkonu m2 upravené infrastruktury, zpracovaná projektová 
dokumentace. 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav: nízká kapacita infrastruktury akademického 
prostředí  
Konečný stav: výkonná infrastruktura akademického prostředí 
posílená zakoupením a implementací nových technologií dle 
návrhu. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

6053 tis. Kč IV / 0 Kč NIV 

 

Projekty: 

RUP: 0 

Fakulty: 6053 tis. Kč  

Fakulta tělesné kultury 

 Rekonstrukce zasedací místnosti (NA 309) včetně zabudování klimatizace, vybavení 

nábytkem a audiovizuální technikou 

Právnická fakulta 

 Generální oprava elektroinstalace v areálu Envelopa 

 Obměna materiálního a technického vybavení učeben PF 

 

2.3 Přístrojové vybavení 

 

Spoluřešitel Prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. 

Název Přístrojové vybavení 

Cíle Projekt komplexně řeší problematiku inovace přístrojového 
vybavení a zavádění moderních technologií na UP v Olomouci. 
Projekt vychází z aktualizovaných potřeb Univerzity Palackého 
v Olomouci a také jejich jednotlivých fakult v oblasti přístrojového 
a technologického vybavení. 

Návaznost na DZ UP  Dlouhodobý záměr UP na roky 2011-15  uvádí v kapitole 2 Priority 
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2011-2015 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. 

Ukazatele výkonu Seznam zakoupených přístrojů a programových prostředků dle 
návrhu 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav: přístrojové vybavení uvedených fakult bez 
navrhovaných zařízení. 
Konečný stav: Nasazení pořízených přístrojů do výuky na fakultách 
UP Olomouc. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

 7 670 tis. Kč IV / 3 035 tis. Kč NIV 

 

Projekty: 

RUP: 0 

Fakulty: 10 705 tis. Kč 

Filozofická fakulta 

 Rozvoj a renovace přístrojového vybavení FF UP 

Přírodovědecká fakulta 
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 Rozvoj přístrojového vybavení PřF UP 

Pedagogická fakulta 

 Stabilizace a další rozvoj informační infrastruktury jejích služeb v rámci Pdf UP 

 

2.4 Spolufinancování VaVpI 

 

Spoluřešitel Prof. RNDr, Jitka Ulrichová,CSc. 

Název Spolufinancování VaVpI 

Cíle Profinancování části nezpůsobilých výdajů spojených s realizací  
projektů OP VaVpI 

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Rozvoj materiálně technické základny UP v rámci OP EU. 

Ukazatele výkonu Vybudovaná infrastruktura VaVpI – rozpracovanost výstavby, 
nákup služeb, propagace. 

Výchozí a konečný stav Infrastruktura VaVpI bez navrhovaných prvků -  Infrastruktura 
VaVpI s navrženými prvky 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

9 536 tis. Kč IV / 399 tis. Kč NIV 

 

Projekty: 

RUP: 0 

Fakulty: 9935 tis. Kč 

Lékařská fakulta  

 Podpora realizace projektu VaVpI na LF UP 

Pedagogická fakulta 

 Podpora realizace projektu Centra pro výuku a výzkum – Purkrabská a dokončení 

projektu Výzkumně vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci včetně přípravy rekonstrukčních prací v prostorách fakulty 

 

 

3. 
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Excelence vzdělávání 

Garant: doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. 
 
 
Dotace celkem: 6 697 tis. Kč (0 Kč IV / 6 697 tis. Kč NIV) 
 
RUP: 2 200 tis. Kč 
Fakulty: 4 497 tis. Kč 
 

Spoluřešitel doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. 

Název Excelence vzdělávání 

Cíle 1. Optimalizace administrace studijní agendy na UP včetně IS 
STAG. 

2. Posílení spolupráce při realizace studijních programů na 
UP, MU a JAMU. 

3. Příprava multilingvální UP. 
4. Podpora publikačních a badatelských aktivit akademických 

pracovníků FF UP.  
5. Zefektivnění a optimalizace studijních programů 

garantovaných PdF UP. 
6. Podpora vybraných mladých akademických  pracovníků 

FTK s potenciálem kvalifikačního růstu po  výzkumné i 
pedagogické stránce. 

7. Příprava nového a reakreditace  stávajících studijních 
programů na FZV, podpora a rozvoj vzdělávání 
akademických pracovníků a zkvalitnění praktických 
dovedností studentů . 

8. Rozpracování metodiky hodnocení vědeckého a  tvůrčího  
výkonu dle metodiky RIV a RUV. 

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 
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studentů se specifickými vzdělávacími potřebami). (str. 9) 
6. Inovace studijních programů 

Ukazatele výkonu 1. Algoritmizace procesů studijní agendy. 
2. Novelizované a nové vnitřní předpisy související se studijní 

agendou na UP. 
3. Počet realizovaných školení souvisejících se studijní 

agendou na UP. 
4. Počet dostupných vnitřních předpisů studijní agendy v 

anglickém jazyce. 
5. Procesy kooperujících studijních programů UP, MU a 

JAMU.  
6. Vytvoření nové postodktorské pozice na FF 
7. Zpracování analýzy struktury a obsahu studijních oborů 

nabízených PdF (komparace se studijními obory na jiných 
fakultách obdobného typu) a vytvoření funkčního týmu 
koordinátorů studijních programů a oborů 

8. Realizace motivačního programu pro mladé talentované 
akademické pracovníky a studenty DSP na FTK UP 
v Olomouci.   

9. Příprava didaktických materiálů pro mentory klinické praxe 
na FZV, vytvoření nových edukačních publikací a vytvoření 
sylabů a studijních textů studijních oborů. 

10. Příprava akreditačního spisu studijního oboru 
Management zdravotnictví a Zdravotně sociální pracovník. 

Výchozí a konečný stav 1. Stav k 31.12.2013:  
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 31.12.2014: 
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 
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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. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

0 Kč IV / 6 697 tis. Kč NIV 

 
Projekty: 
RUP :  

 Optimalizace procesů studijní agendy na UP  a rozpracování meodiky evaluací dle 
metodiky RUV a RIV 

 Podpora studia v rámci IS STAG  
            

Fakulty:  
 

Filozofická fakulta: 

 Podpora publikační a badatelské činnosti akademických pracovníků Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého  

           
Pedagogická fakulta: 

 Podpora excelence studijních oborů garantovaných PdF UP prostřednictvím jejich 

analýzy a inovace vzhledem k požadavkům vzdělávací politiky (ECTS, Q-RAM), 

požadavkům budoucích zaměstnavatelů a v návaznosti na zefektivnění jejich 

realizace 

 

Fakulta tělesné kultury: 

 Podpora individuálního rozvoje mladých talentovaných akademických pracovníků 
 

Fakulta zdravotnických věd: 

 Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 
5345R03 

 Prohlubování praktických dovedností pomocí didaktických prostředků. 

 Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV 

 Aplikace standardu vzdělávání programu ošetřovatelství v rámci implementace 

vybraných předmětů do studijního plánu a jejich verifikace 

 Prohlubování praktických dovedností pomocí didaktických prostředků. 

 Podpora kompletizace akreditačního spisu k žádosti o reakreditaci magisterského 

studijního oboru Management zdravotnictví 

 Příprava odborného učebního textu – Základy managementu pro zdravotnické 

obory.  

 Rozvoj recenzovaného časopisu PROFESE online. 
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4.   

Databáze 

Garant: Prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. 
 
 
Dotace celkem: 1 200 tis. Kč  (520 tis. Kč IV / 680 tis. NIV tis. Kč) 

 
RUP:  1 200 tis. Kč  (520 tis. Kč IV / 680 tis. NIV tis. Kč) 
Fakulty: 0 tis. Kč 
 

 

Spoluřešitel Prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. 

Název Databáze 

Cíle Cílem projektu posílit elektronické informační zdroje pro studium 
všech oborů na UP Olomouc tak, aby všechny garantované obory 
měly zajištěny odpovídající technické a informační vybavení.  

Návaznost na DZ UP  
2011-2015 

Předkládaný podprojekt je zcela v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti UP 
v Olomouci na období 2011-2015, který uvádí jako 3. Hlavní cíl 
podporu průběžné inovace technického vybavení pro zabezpečení 
výuky i vědecké činnosti. Rovněž v kapitole 3 je kromě 
deklarované... podpory špičkových vědeckých kolektivů 
soustředěných kolem výzkumných záměrů... . Podle 
Dlouhodobého záměru je tedy jedním z hlavních cílů a priorit UP 
propojení teoretických oborů pěstovaných na celé UP. 

Ukazatele výkonu Počet přístupů do databází a elektronických informačních zdrojů 

Výchozí a konečný stav Výchozí stav: Nezajištěný přístup do rozšíření Web of Science  
Konečný stav: zajištěný přístup do rozšíření Web of Science 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

 520 tis. Kč IV /  680 tis. Kč NIV 

 

 

Projekty: 
RUP:  

 Rozšíření WoS a nákup modulu systému ARL  

Fakulty: 0 
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5.  

Propagace UP a vztahy s absolventy 

Garant: JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 

 

Dotace celkem: 4 783 tis. Kč (0  tis. Kč IV/ 4 783 tis. Kč NIV) 

RUP:  1 200 tis. Kč (0 tis. Kč IV / 1 200 tis. Kč NIV) 
Fakulty: 3 583 tis. Kč  (FF: 0 tis. Kč IV/ 2 708 tis. Kč NIV, FTK 0 tis. Kč IV/ 875 tis. Kč NIV) 
 

Spoluřešitel JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 

Název Propagace UP 

Cíle RUP 
1. Rozvoj a implementace marketingové a komunikační 

strategie UP – implementace prvků vizuálního stylu UP 
napříč fakultami; 

2. Budování konceptu „Olomouc – univerzitní město“ a jeho 
implementace; 

3. Změna vzhledu (redesign) a struktury (restrukturace 
informační architektury) webových stránek UP ve vazbě na 
informační systém UP, včetně propojení s aplikacemi UIS ;  

4. Dobudování stále expozice ve VMO (multimediální AV 
prezentace UP ve výstavním sálu);   

5. Zabezpečení provozu univerzitního výstavního sálu ve 
VMO;  

6. Posílení marketingových aktivit směrem k zájemcům o 
studium (příprava a realizace informační a propagační 
kampaně zaměřené na uchazeče o studium, včetně 
působení na bázi sociálních sítí); 

7. Podpora aktivit směřujících k oslovování veřejnosti a 
zájemců o informace z oblasti VaV (příprava a realizace 
informačně-propagační kampaně zaměřené na výsledky 
excelentních pracovišť VaV na UP); 

8. Budování fotobanky UP s ohledem na marketingové záměry 
organizace; 

9. Rozvoj komunikace UP s absolventy využitím škály 
komunikačních prostředků (web, tištěné materiály, sociální 
sítě, newsletter ad.); 

10. Zavedení analytických nástrojů pro podporu práce 
s absolventy UP – uplatnitelnost, zájem o spolupráci s UP, 
„evaluace“ UP.  
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FF 
11. Rozvinutí celoroční marketingové strategie Filozofické 

fakulty UP a realizace komplexního systému PR aktivit. 
12. 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 přesahující do 
veřejného prostoru.  

13. 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. 

14. Oslovení zájemců o studium 
15. Vytvoření pozitivního obrazu FF UP    

FTK 
16. Propagace FTK 
17. Tvorba a provoz portálu „Radost z Pohybu a rozvoj 

komunikačního oddělení FTK UP. 

Návaznost na DZ UP  
2011–2015 

DZ UP 2011-2015 , kap. 2.2. Otevřenost Univerzity 
Palackého 

Ukazatele výkonu RUP 
Aplikace vizuálního stylu, včetně propagačních předmětů a 
materiálů dle JVS UP; 
Tištěné i elektronické informační a propagační materiály 
pro klíčové cílové skupiny UP – uchazeči o studium, 
absolventi, veřejnost se zájmem o výsledky VaV; 
Webové stránky UP dle současných grafických i 
navigačních trendů; 
Marketingové kampaně zaměřené cílové skupiny uchazeči 
o studium, zájemci o VaV – reklamní kampaně v tištěných 
a nových médiích (CPC kampaně, guerilla marketing, virální 
marketing atd.); 
Multimediální AV prezentace v univerzitním výstavním 
sálu UP; 
Provoz univerzitního výstavního sálu; 
Doplnění fotografií a dalších obrazových materiálů 
(fotobanka UP) s ohledem na výše uvedené marketingové 
záměry organizace. 

FF 
Rozšířené grafické řešení značky FF UP včetně 
prezentačního filmu a orientačního systému. 
Mediální výstupy měřitelné media monitoringem (práce s 
médii, tiskové zprávy a konference, vydávání newsletteru). 
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Veřejná kampaň na bázi sociálního působení, jejíž 
efektivita je měřitelná dotazníkovým šetřením, práce 
s absolventy. 
Placená a reciproční inzerce, prezentační wallscreeny, 
setkávání s veřejností. 

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. 

Investiční / neinvestiční 
náklady 

 0 tis. Kč IV/  4 783 tis. Kč NIV 
 

 
Projekty: 
 
RUP :  

 Realizace komunikační a marketingové strategii UP.  

 Redesign webových stránek UP. 

 Budování expozice UP ve spolupráci s VMO a zabezpečení jejího provozu. 

 Systematizace práce s absolventy UP. 
 
Fakulty: 

 
Filozofická fakulta: 

 Rozvoj marketingových aktivit FF UP. 
 
Fakulta tělesné kultury 
 

 Propagace FTK UP Olomouc na akcích v roce 2014 

 Tvorba a provoz portálu „Radost z Pohybu a rozvoj komunikačního oddělení FTK UP. 
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V Olomouci dne 31. 10. 2013 

 

 

                                                                                       Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 

                                                                                                         Rektor UP                                                                                    

 

 

Příloha: 

Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže o rozvojové projekty v rámci 

institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) 

 


