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Úvodní slovo prorektora
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi potěšením uvést nový Newsletter a konstatovat, že i nadále
na úseku strategie a vnějších vztahů realizujeme strategické postupy,
které naše univerzita využívá a bude využívat pro svůj úspěšný rozvoj
v příštích letech. Cílem je pro nás i nadále prezentovat UP jako
vynikající vzdělávací a výzkumnou instituci, která je jak regionálně
ukotvená, tak mezinárodně propojená a viditelná. Jako vysoce
profilovaná plnohodnotná univerzita bude UP svým zaměstnancům poskytovat optimální
podmínky pro výzkum a umožní svým studentům náročné a pestré studium.
Rostoucí konkurenci na národní i mezinárodní úrovni vnímáme jako pobídku k neustálému
zlepšování a k výraznému přispění k vědeckému pokroku, inovační síle a atraktivitě celého
regionu v souvislosti s třetí rolí UP. Tento tradiční Newsletter vše výše uvedené ve vybraných
detailech rozvádí.

Dovolte mi popřát Vám příjemné čtení

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA,
prorektor pro strategii a vnější vztahy UP

1 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z ODDĚLENÍ
V IS HAP jsou shromažďována data pro Modul 3
Metodiky 17+
V zadávacím formuláři IS HAP došlo počátkem roku 2022 k menším úpravám, díky kterým
údaje, které pracovníci každoročně vyplňují do IS HAP, mohou být univerzitou a jejími
fakultami následně přímo využity při zpracování zpráv pro Modul 3 Metodiky 17+. Kromě
úprav několika položek, které se nacházely ve formuláři už dříve, byla přidána i jedna položka
nová.
Ručně zadávané položky, které mohou být využity pro vykazování v rámci Modulu 3 M17+, jsou
ve formuláři označeny ikonou
. Je žádoucí, aby v případě takto označených položek sami
akademičtí pracovníci věnovali zvýšenou pozornost kvalitě zadávaných údajů.

Úpravy stávajících položek
Pro Modul 3 Metodiky 17+ jsou vyžadovány některé informace, které už dříve akademičtí
pracovníci vyplňovali do svých formulářů IS HAP. Jedná se o členství v redakčních
radách, členství ve výborech odborných společností, významná vědecká ocenění
a aktivity spojené s popularizací vědy.
U těchto položek došlo k mírným úpravám jejich definic v IS HAP, aby zadávané údaje
odpovídaly co nejpřesněji tomu, co požaduje M17+. Vedle toho u nich a u některých s nimi
souvisejících položek zadávacího formuláře IS HAP byly provedeny změny sloužící k větší
přehlednosti a k jednodušší zpracovatelnosti dat. Zatímco dříve se uváděl pro danou položku
nejprve počet aktivit a v následujícím poli pak jejich specifikace oddělené čárkami, nyní se tyto
položky vykazují „po řádcích“, tj. každá aktivita je popsána v samostatném poli, na
samostatném řádku.

Nová položka
Do zadávacího formuláře IS HAP byla přidána také jedna nová položka, a to Zvaná
přednáška v zahraničí. Upozorňujeme na to, že v rámci Modulu 3 M17+ fakulty a univerzita
vykazují jen malý počet skutečně významných zvaných zahraničních přednášek, proto by
do této položky měla být zadávána jen zahraniční vystoupení takové úrovně, že by se jimi
mohla fakulta nebo univerzita dobře prezentovat na venek. Většina přednášek konaných
v zahraničí má být nadále vykazována v rámci položky Přednáška na mezinárodní konferenci.
Detailní popis všech úprav, které byly realizovány v roce 2022 v souvislosti
se shromažďováním dat pro Modul 3 Metodiky 17+, je vyvěšen na titulní stránce aplikace HAP.

Rozvojové a dotační programy MŠMT ČR
Institucionální programy (IP)
IP 2021
Dílčí podklady z fakult a RUP byly zpracovány do
souhrnné závěrečné zprávy za Institucionální plán UP za
rok 2021. Začátkem března byla scelená verze zprávy
odeslána na fakulty a odpovědným prorektorům k připomínkám. Dne 30. března proběhlo
na úrovni vedení univerzity vyhodnocení a následně bude zpráva předána k projednání Správní
radou UP. MŠMT požaduje odevzdání závěrečné zprávy do 30. 4. 2022.
Děkujeme za spolupráci všem, kteří se podíleli na vypracování podkladů pro závěrečnou
zprávu.
Od roku 2022 jsou institucionální plány nahrazeny PROPOSTem, který má v gesci Mgr. Andrea
Sojková.
PROPOST
Připomínáme pravidla pro čerpání:



není možné čerpat:
- činnosti související s VaV a tvůrčí činností
- propagační předměty
- občerstvení
výjimkou jsou akce, u nichž se přímo očekává (např. konference)



lze čerpat:
- je možné tvořit sociální fond
- investice mohou čerpat pouze ty součásti, které je přímo nahlásily v podkladech
pro rok 2022

?

Informace o hrazení vnitrofaktur bude zaslána kontaktním osobám, jakmile bude
z EO RUP stanoven postup na základě konzultace a vyjádření kontrolního orgánu
a vyjádření probíhajícího každoročního auditu.

Centralizované rozvojové programy (CRP)
CRP 2021
V roce 2021 byla UP zapojena do řešení 12 projektů CRP. Vyhodnocení těchto projektů se
uskutečnilo dne 8. února 2022 za účasti zástupce MŠMT Bc. Tomáše Bartáka. Následně byla
ve stanoveném termínu zaslána na MŠMT závěrečná zpráva za projekt Mezinárodní filmové
festivaly na českých univerzitách jako platforma pro popularizaci vědy a networking, jehož
byla UP koordinátorem.
Závěrečné zprávy za dílčí části projektů jsou dostupné na webu OSK.
Dne 2. března 2022 byly na MŠMT zaslány i výsledky finanční kontroly projektů CRP 2021.

CRP 2022
V lednu 2022 UP obdržela vyjádření MŠMT k projektovým žádostem projektů CRP 2022.
Ze 17 projektových žádostí bylo doporučeno k podpoře 16 projektů, u všech však došlo
ke krácení financí. MŠMT navrhlo, aby aktivity z nepodpořeného projektu byly hrazeny
z Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol. Dne 17. února 2022 byla zaslána

upravená projektová žádost o dotaci na CRP 2022 na základě připomínek MŠMT. Všech 16
projektových žádostí doporučených k podpoře je zveřejněno na stránkách oddělení.
V roce 2022 budou na UP řešeny tyto projekty CRP:
-

C3 Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých
škol v ČR

-

C4 Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

-

C7 Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

-

C8 Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

-

C10 University leaders in SDG (UNILEAD)

-

C12 Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání
zaměřených na správu vysokých škol

-

C13 Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

-

C14 Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

-

C16 Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

-

C20 Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy
studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

-

C21 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

-

C23 Zajištění akreditace World Federation for Medical Education

-

C24 Mezinárodní filmové festivaly na českých univerzitách jako platforma pro
popularizaci vědy, networking

-

C27 Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční
prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

-

C29 Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na
problematiku vysokého školství a vzdělávání

-

C33 Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without
Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021
V průběhu března je na oddělení z podkladů dodaných součástmi a dostupných dat
koncipována výroční zpráva o činnosti, která bude na začátku dubna dána k připomínkování
a případnému doplnění prorektorům a vedením fakult.
Než bude výroční zpráva zpracována, můžete čerpat data
z připravených základních statistik, které tradičně bývají k dispozici
na webových stránkách našeho oddělení v sekci Statistické tabulky.

Univerzita Palackého v Olomouci – Podpora priorit
2022
V průběhu února bylo ze strany Olomouckého kraje schváleno Univerzitě Palackého přidělení
finanční podpory v rámci Dotačního titulu Program na podporu vzdělávání na vysokých
školách v Olomouckém kraji v roce 2022, který se zaměřuje se na následující aktivity:









Příprava nových vzdělávacích programů na Univerzitě Palackého v Olomouci:
podpora rozvoje technických a přírodovědných oborů a profesně zaměřených
programů pro absolventy odborných studií;
Internacionalizace vzdělávacích programů;
Komunikační a marketingová kampaň k prezentaci UP a regionu;
Talentovaný Palacký;
Modernizace knihovního fondu a rozvoj služeb knihovny UP;
Usnadnění vzdělávacích aktivit pro osoby se specifickými potřebami;
Dobrovolnické centrum a komunita.

Nejen do budoucna, ale především v současné době je velmi zásadní aktivitou právě poslední
z výše uvedených, a to Dobrovolnické centrum UP, které se významně podílí na provozu
Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) . V souvislostí s touto situací také
zřídilo ve Studentském klubu ve Zbrojnici speciální kontaktní místo pro studenty
a zaměstnance UP a rozšířilo databázi dobrovolníků ochotných pomáhat. K 8. 3. 2022 jich
eviduje 527, z toho 70 jsou tlumočníci, jejichž role je v KACPU v aktuálních dnech
nezastupitelná. Nechybí ani nabídky psychosociální pomoci, hlídání dětí atd. Většinu
dobrovolníků tvoří studenti a studentky UP.
Dobrovolnické centrum UP ale vykonává řadu aktivit i mimo tuto
mimořádnou situaci, koneckonců existuje při UP již od roku 2016
a zajišťuje dobrovolníky pro řadu pomáhajících organizací a akcí
v regionu. Olomoucký kraj proto výslovně požádal o zaměření jednoho
z projektů na jeho činnost; v rámci projektu by měla být zpracována
analýza stavu dobrovolnictví v kraji a připraveny pilotní projekty
umožňující rozšíření dobrovolnictví nejen na UP, ale i ve spolupráci
se středními školami.

2 Téma: Vnější
spolupráce – ITI

vztahy

–

strategická

V dnešním díle pokračujeme představováním aktivit Univerzity Palackého v rámci vnějších
vztahů s regionem. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá na UP příprava projektových
záměrů do ITI Olomoucké aglomerace (ITI OA), navazujeme na informace, které jsme uvedli
v prosincovém newsletteru OSK, kde byla v rámci strategické spolupráce se Statutárním
městem Olomouc (SMOL) představena koncepce ITI OA.
ITI Olomoucké aglomerace 2 – rok 2022 – příprava projektových záměrů
V současné době probíhá příprava projektových záměrů, které budou moci být řešeny v rámci
ITI 2 Olomoucké aglomerace. Přípravy probíhají za koordinace OSK ve spolupráci
s jednotlivými zájemci o řešení z řad akademických pracovníků UP od podzimu roku 2018
(a ve spolupráci s úsekem prorektorky pro vědu a výzkum v případě výzkumných projektů),
kdy byli děkani fakult písemně vyzváni ze strany RUP k podávání projektových fiší do tohoto
programu.
V rámci ITI OA 2 mohou být aktuálně řešeny 2 úrovně projektů:
a) Individuální projekty – mohou být podávány do výzev ITI OA, tyto projektu musí
být předem v zásobníku projektů na SMOL, je požadován soulad s RIS3 strategií
v případě OP TAK a OP JAK a definovanými oblastmi ITI OA (zejm. OP TAK, OP JAK,
IROP). V současné době zde zařazeny projektové záměry PřF, LF, FF a PdF.
b) Integrovaná řešení – mohou být podávány do výzev ITI OA, musí být předem
v zásobníku projektů SMOL, musí být součástí tematického či lokálního integrovaného
řešení a schváleny Řídicím výborem ITI OA, je vyžadován soulad s RIS3 strategií
(OP TAK, OP JAK) a definovanými oblastmi ITI OA. Projekt v rámci integrovaného
řešení získá za integrovanost body v hodnocení. V současné době jsou zde zařazeny
projektové záměry PřF, LF, FF, CATRIN a VTP. Projekty zařazené do integrovaného
řešení prošly několikakolovými jednáními na úrovni SMOL a také jednotlivých
ministerstev, které odpovídají za příslušné operační programy. UP se tak ve výsledku
stala v rámci ITI OA 2 koordinátorem integrovaného řešení s názvem Věda a výzkum,
který je postaven zejména na výzkumných projektech UP. V rámci tohoto řešení jsou
do této tematické a lokální integrace zapojeni i další aktéři v regionu – Fakultní
nemocnice Olomouc, Inovační centrum Olomouckého kraje, Muzeum olomoucké
pevnosti, Vlastivědné muzeum Olomouc či Výstaviště Flóra. Finální schválená podoba
integrovaného řešení Věda a výzkum vypadá následovně:

Do uvedeného integrovaného řešení byly zařazeny následující projektové záměry UP:
OP TAK:
Areál Envelopa:
1. Envelopa II. – blok E (VTP UP)
2. Provoz Centra inovací a transferu technologií UP (VTP UP)
3. Provoz Digitálního inovačního hubu DIGI2HEALTH (VTUP UP)
4. Advanced Materials Analytics (UP)
5. Innovation Businnes Development (ICOK, UP spolupracovník)
Areál FNOL
1. Národní telemedicínské centrum – vlastní provoz a datové sklady v reduitu a kasematní
hradby třetí linie (FNOL, UP spolupracovník)
OP JAK:
Areál Envelopa:
1. Optické technologie (PřF UP) – podprojekty – Pokročilé optické technologie pro
budoucnost, Digitální optické technologie pro 3. tisíciletí, Optické kvantové technologie
2. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové praxi
(CATRIN UP)
3. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v zemědělské praxi
(CATRIN UP)
4. Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi
Nové omické technologie pro průmyslové aplikace (LF, PřF, FNOL)
5. Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké
aglomeraci (FF UP)

IROP:
Areál Envelopa:
1. Hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace veřejného prostoru – areál Envelopa
(PřF UP)
2. Revitalizace veřejného prostranství před objektem 17. listopadu – areál Envelopa (PF
UP)
3. Zlepšení mikroklimatu v Pevnosti poznání (PřF UP)
4. Parkovací dům Envelopa (RUP)
Areál FNOL:
1. Muzeum zdravotnictví (FNOL, spolupracovník UP, Vlastivědné muzeum)
O dalším průběhu přípravy projektů jsou řešitelé průběžně informováni ze strany OSK.
Dne 18. 3. 2022 proběhla na PF UP společná schůzka řešitelů OP JAK a IROP k aktualizaci
projektových fiší na základě nových informací ze SMOL. V následujících měsících proběhnou
další jednání se SMOL a ve chvíli, kdy budou vypsány výzvy ze strany jednotlivých Řídicích
orgánů operačních programů pro ITI, budou moci být podány projektové žádosti. Podporu
v přípravě projektových žádostí poskytne řešitelům OSK a Projektový servis UP, je rovněž
možné využít i podpory Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) pro přípravu
projektových žádostí do OP TAK.
V případě dotazů k ITI OA, přípravě projektových záměrů či aktuálním možnostem podání
projektových záměrů do individuálních výzev ITI OA se obraťte na doc. PhDr. Hanu
Marešovou, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UP (hana.maresova@upol.cz,
585 631 091).

3 MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ
Význam
Umístění v mezinárodních žebříčcích je prestižní záležitostí, která je především v zahraničním
akademickém a vědecko-výzkumném prostředí sledována. Umístění může hrát roli při výběru
navazování partnerství mezi univerzitami a v případě studentů pak může hodnocení ovlivnit
výběr instituce pro studium či zahraniční stáže. Například v Německu důležitost žebříčku stále
stoupá, což dokazuje jejich proaktivní přístup, kdy si vytvořili své vlastní rankingy, na základě
kterých financují například oblast vědy a výzkumu.

Univerzita Palackého v roce 2021
V roce 2021 zaznamenala Univerzita Palackého v mezinárodních žebříčcích střídavou tendenci,
co se týče umístění, nicméně je zapotřebí brát v potaz, že téměř ve všech žebříčcích došlo
k navýšení počtu hodnocených univerzit. V některých hodnoceních poklesla UP více (o 200
pozic v Times Higher Education či Academic Ranking of World Universities), v některých
mírněji (QS World University Rankings; U. S. News Best Global Universities Rankings)
a například v Center of World University Rankings či QS Emerging Europe and Central Asia
Ranking si svou pozici dokonce vylepšila, byť o pouhé 1 místo.
Jednotlivé žebříčky mají různou metodiku i indikátory. Všeobecně se dá ale říci, že Univerzita
Palackého zaznamenala oproti předcházejícímu roku zhoršení převážně ve skóre z oblasti
bibliometrických údajů. Pokles lze vidět například v citovanosti jako takové, podílu i počtu
vysoce citovaných publikací a článků, v normalizovaném citačním impaktu či v počtu vysoce
citovaných výzkumných pracovníků.
Oproti výsledkům z předchozího roku si naopak UP vede lépe v oblasti mezinárodní
spolupráce, včetně podílu publikací s mezinárodní spoluprací na celkovém počtu publikací
a stoupající tendenci mají také ukazatele související s reputací univerzity. Přestože část
bibliometrických údajů naznala spíše zhoršení, je možné sledovat posun vzhůru například
v produktivitě výzkumu na základě publikací připadajících na jednoho akademického
pracovníka (data z databáze Elsevier’s Scopus).
Výsledky publikované v žebříčcích v roce 2021 jsou vyhodnocovány na základě dat z let 2019
či 2020, v případě bibliometrických údajů pak za ještě delší časové období. Pouze v indikátoru
reputace se mohou do výsledku v některých žebříčcích promítnout data aktuálnějšího
charakteru. Je tedy důležité brát v potaz, že hodnocení z daného roku není aktuálním odrazem
ale spíše zpětnou vazbou za předcházející období.
Mezinárodní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2021 ukazuje, že je zapotřebí
se zaměřit především na zlepšení hodnocení v oblasti bibliometrických údajů. Zde je zásadní
cílit na neustálé zvyšování kvality článků a publikací, která se promítá do dalších indikátorů
spojených s citacemi. Dalším významným ukazatelem, na jehož zlepšení by měla UP pracovat
je reputace. Přestože v posledních letech dochází ke zvyšování skóre v tomto indikátoru, jeho
hodnota je stále poměrně nízká.

4 BENCHMARKING
V dnešním čísle představujeme další vybrané výsledky analýzy vývoje vybraných ukazatelů
vyčíslovaných dle normy Postupy a metody zajišťování kvality na UP.

1.9 Počet studentů na akademického pracovníka
statistický
ukazatel kvality
Indikátor měří počet studií bez ohledu na typ a formu studia, který připadá na jednoho
akademického pracovníka.
1.9 Počet studentů na akademického pracovníka
2017

2018

2019

2020

standard

16

16

16

16

CMTF

22

22

22

28

FF

19

19

18

19

FTK

17

16

16

18

FZV

17

17

17

18

LF

8

8

8

8

PdF

28

28

30

32

PF

19

19

19

20

PřF

10

10

10

10

UP celkem

16

15

15

16

1.9 Počet studentů na AP
35
30

PdF

25
CMTF

20

PF
FF

FZV
FTK
UP celkem
PřF
LF

15
10
5
0
2017

2018

2019

2020

1.10 Počet doktorandů na jednoho školitele
statistický
ukazatel kvality
Indikátor měří počet studentů doktorského studia bez ohledu na formu studia, který připadá
na jednoho školitele.
1.10 Počet doktorandů na jednoho školitele
2017

2018

2019

2020

3

3

3

3

CMTF

2,6

2,4

2,5

2,2

FF

2,7

2,3

2,2

2,2

FTK

2,9

3,1

3,5

3,0

FZV

1,3

1,5

1,8

2,0

LF

1,9

1,9

2,0

2,0

PdF

2,5

2,3

2,5

2,5

PF

1,8

1,8

1,9

2,1

PřF

2,2

2,0

2,0

2,0

UP celkem

2,3

2,1

2,1

2,1

standard

1.10 Počet doktorandů na školitele
4

FTK
3

2

CMTF

PdF

UP celkem

FF
PřF

PF

LF

FZV
1

0
2017

2018

2019

2020

Pro zajímavost uvádíme i maximální počty doktorandů vedených jedním školitelem.
Maximální počet doktorandů na jednoho školitele
2017

2018

2019

2020

CMTF

9

8

9

9

FF

11

11

9

11

FTK

13

10

13

9

FZV

4

3

4

6

LF

10

8

7

8

PdF

10

14

11

9

PF

5

6

6

6

PřF

10

9

9

9

UP celkem

13

14

13

11

Maximální počet doktorandů vedených jedním
školitelem
15

PdF
FTK
10

FF
PřF
CMTF
LF
PF

5
FZV

0
2017

2018

2019

2020

2.8 Absolventi doktorského studia
statistický
ukazatel
Indikátor měří podíl absolventů doktorského studia na celkovém počtu absolventů.
2.8 Absolventi doktorského studia
2017

2018

2019

2020

standard

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

CMTF

1,3%

0,5%

2,6%

1,7%

FF

3,1%

2,9%

3,2%

3,6%

FTK

1,1%

1,9%

0,6%

1,6%

FZV

1,7%

2,1%

1,5%

1,4%

LF

12,3%

12,6%

9,6%

6,6%

PdF

1,7%

1,3%

2,2%

1,3%

PF

5,3%

2,0%

2,5%

3,7%

PřF

6,9%

6,4%

8,8%

4,8%

UP celkem

4,1%

3,6%

4,1%

3,1%

2.8 Absolventi doktorského studia
(Ph.D. absolventi / absolventi celkem)
14%
12%
10%
8%
LF
6%
PřF

UP celkem

PF

4%

FF
2%

CMTF
PdF

0%
2017

2018

2019

FTK
FZV
2020

5 VAŠE NÁZORY
V této rubrice jsou jako vždy postupně vyhodnocovány
dotazy a podněty pracovníků a studentů UP k zajišťování
a hodnocení kvality činností na UP.
Vaše dotazy či podněty můžete Oddělení strategie
a kvality zaslat prostřednictvím formuláře, který je
přístupný pouze pracovníkům a studentům UP
registrovaným v doméně UPOL a je k dispozici
zde.
Případné dotazy k dotazníku či jeho vyhodnocení směřujte na Mgr. Pavlu Šimáčkovou, M.Sc.,
metodika řízení kvality na UP – pavla.simackova@upol.cz.
Od posledního vydání nebyly prostřednictvím formuláře zaslány žádné
podněty.

Aktuální podněty Komise pro kvalitu UP
1) Nastavení indikátorů hodnocení kvality v oblasti třetí role UP.
Řešení podnětu: S ohledem na evropské i národní priority a také v souvislosti
se členstvím v alianci univerzit Aurora je třeba, aby si UP nastavila indikátory pro
hodnocení třetí role. Prostřednictvím členů KK UP a RVH UP byla na fakultách zahájena
diskuze k danému tématu. V tuto chvíli probíhá revize stávajících indikátorů, promýšlení
možných nových indikátorů a možností/mechanismů k oceňování třetí role na UP. Je třeba
vyvážit, aby zaměstnanci nepřešli od vědecké činnosti pouze ke třetí roli. Vzhledem k šíři
definice oblasti třetí role a také se zřetelem na specifika fakult, je nyní cílem nastavit
indikátory na celouniverzitní úrovni tak, že se bude jednat o součet za všechny součásti.
Nebude tedy třeba, aby jednotlivé fakulty plnily samostatně všechny indikátory.
2) Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné nechat otevřený IS HAP po celý rok jako
OBD, aby bylo možné zapisovat aktivity průběžně – alespoň ty, které se
dopisují ručně a nenačítají se ze systémů.
Řešení podnětu: Nechat IS HAP otevřený po celý rok k průběžnému doplňování dat není
bohužel možné. Na začátku roku, v němž má být realizováno hodnocení akademických/
vědeckých pracovníků UP za předchozí kalendářní rok, je vždy třeba do IS HAP načíst
aktuální strukturu akademických/vědeckých pracovníků univerzity (bere se stav
k 31. lednu). Je ovšem třeba zdůraznit, že naprostá většina dat je do IS HAP
automatizovaně načítána z jiných informačních systémů univerzity (STAG, OBD), případně
z relevantních externích zdrojů (RUV, CEP) a další informace jsou načítány hromadně
z excelovských souborů poskytovaných fakultami nebo specializovanými pracovišti UP
(Projektový servis, Zahraniční oddělení RUP). Pokud jde o výstupy VaVaI, mohou je
pracovníci zadávat okamžitě po jejich vzniku do OBD, pak už budou do IS HAP automaticky
načteny. U méně významných výstupů VaVaI, což jsou právě ty v IS HAP ručně
editovatelné, nebývá tato možnost pracovníky plně využívána.

