
 

Název návrhu projektu: 
Zvyšování kvality vzdělávací činnosti akademických 
pracovníků prostřednictvím digitálních technologií 

Prioritní oblast: (číslo a název dle výzvy) 
PO 2 Realizace dalšího vzdělávání akademických 
pracovníků 

Navrhovatel (budoucí garant projektu): 

Příjmení, jméno, tituly Krejčí, Jan, RNDr., Ph.D. 

E-mail: jan.krejci@ujep.cz 

Pracoviště (fakulta, katedra): Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky 

Složení řešitelského týmu  
(u studentů uvést studijní program  
a obor): 

Kuba, Pavel, Ing., Ph.D. 
Sýkorová, Květuše, Mgr. 

Stručný popis návrhu a splnění nutných 
podmínek pro podporu  
max. rozsah 1 strana 

Další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti 
využívání digitálních technologií v akademickém 
prostředí 

Cílem vzdělávací oblasti je posílení 
konkurenceschopnosti UJEP formou zefektivnění 
zapojení aktuálních trendů v zapojování digitální 
technologií a pomůcek do práce akademických 
pracovníků napříč všemi součástmi UJEP s ohledem na 
zvyšování kvality jejich činnosti. 

1. Fenomén BYOD a jeho úskalí 
2. Základy kyberbezpečnosti a ochrany dat 
3. Motivace studentů zapojením moderních digitálních 

didaktických pomůcek 

Další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti 
nástrojů pro týmovou spolupráci a podnikové 
sdílení informací 

Cílem vzdělávací oblasti je posílení 
konkurenceschopnosti UJEP formou zvýšení znalostí 
a dovedností akademických pracovníků ve využívání 
nejmodernějších technologií pro týmovou spolupráci 
a podnikové sdílení informací. 

Cyklus připravovaných seminářů se pokouší tento 
problém řešit seznámením s nejnovějšími trendy 
v nástrojích pro podnikovou týmovou spolupráci, pro 
správu, sdílení a oběh dokumentů či sdílení informací 
obecně. 

1. Správa dokumentů a správa podnikového obsahu, 
týmová práce; prostředky pro týmovou práci a time 
management 

2. Lokální a cloudové služby počítačové sítě; webová 
úložiště 

3. Sdílení a oběh dokumentů, systémy pro správu 
a verzování dokumentů, MS Sharepoint 

4. Týmové weby, knihovny stránek, workflow 

Další vzdělávání akademických pracovníků v oblasti 
pokročilých funkcí kancelářských aplikací 

Cílem vzdělávací oblasti je posílení 
konkurenceschopnosti UJEP formou odborných školení 
akademických pracovníků v oblasti efektivního 
používání běžných kancelářských aplikací. 

1. Textový editor: revize dokumentů, automatické 
seznamy, sdílení dokumentů, verzování dokumentů 
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a další 
2. Tabulkový procesor: analýza a vizualizace dat, 

funkce, filtrování, podmíněné formátování, 
kontingenční tabulky a grafy 

Každá ze vzdělávacích oblastí bude realizována formou 
šesti dvouhodinových bloků workshopů. 

Pořízený drobný hmotný majetek bude využit v kurzech 
jak lektory, tak samotnými frekventanty, z nichž každý 
obdrží šifrovaný Flash USB disk pro zajištění datové 
bezpečnosti uchovávaných informací. 

Indikátor 2a – alternativně povinný v PO1: 
Počet analýz uplatnitelnosti absolventů na 
trhu práce 

 

Indikátor 2b – alternativně povinný v PO1: 
Počet studijních oborů s inovovanými 
praxemi 

 

Indikátor 3 – povinný v PO2: 
Počet nově profilovaných vzdělávacích 
programů/kurzů pro akademické 
pracovníky  

3 

Stručný popis příspěvku návrhu 
k prosazování společných integrujících 
zájmů univerzity  
(je-li relevantní) 

Všechny tři nově vytvořené vzdělávací programy 
zefektivní práci akademických pracovníků UJEP, což 
povede ke zvyšování efektivity jejich práce 
a v konečném důsledku i konkurenceschopnosti UJEP. 
Kurzy budou otevřeny pro všechny akademické 
pracovníky UJEP a na seminářích bude docházet 
k propojování těchto pracovníků včetně jejich profesního 
sblížení. 

Celkové finanční náklady  
navrhované na řešení projektu  

100 000,- 

Neinvestiční prostředky v členění na 
mzdové náklady, OON, stipendia, cestovní 
náklady, služby a případné další náklady  

Osobní náklady: 
- mzdy a odměny včetně odvodů 15 000,- 
Materiální náklady (spotřební a drobný hmotný 
majetek, tj. zejména 30 Flash USB disků pro 
frekventanty kurzů a dále pro jejich lektory jako výukové 
pomůcky tablety s bezdrátovou technologií pro sdílení 
obrazu a kapacitní disky): 67 000,- 
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady: 0,- 
Cestovní náklady: 0,- 
Doplňkové (režijní) náklady: 18 000,- 

Podíl mzdových nákladů v procentech 
(včetně odvodů)  

15 

Příkazce operací (dle směrnice k oběhu 
účetních dokladů na UJEP a jejich 
zpracování v platném znění) 
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