
MANUÁL K  VYPLŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI  O SOUHLAS S PODÁNÍM  PROJEKTU 

Návrh projektu včetně rozpočtu zavede odborný pracovník do systému UPShare, který je dostupný 

pro všechny zaměstnance UP na adrese https://files.upol.cz/ nebo z Portálu skrze odkaz UPShare (na 

záložce Domů v Menu zaměstnance pro přihlášeného uživatele nebo pro nepřihlášeného uživatele 

Často používané aplikace).   

Máte-li počítač v univerzitním systému Active Directory, přihlásíte se do systému pomocí 
stejných přihlašovacích údajů, kterými se přihlašujete do Portálu. Pokud nemáte počítač či 
jiné zařízení v AD (např. váš domácí notebook), je nutné, aby váš login byl ve tvaru 
UP\PortalID (např. UP\babuto00) nebo ve tvaru PortalID@upol.cz (např. babuto00@upol.cz 
– toto není vaše e-mailová adresa).   

Váš pracovní počítač s operačním systémem Windows může váš správce sítě nastavit tak, 
aby po vás nebylo požadováno přihlašování.    

HLAVNÍ STRANA  

Po přihlášení do UPShare přejdete na úvodní stránku. Nejvýraznějším prvkem zde jsou 
modré dlaždice: Projekty, Pracoviště, Dokumenty akademických orgánů, Normy a Týmové 
weby. Pomocí těchto dlaždic se dostanete k jednotlivým součástem systému. Tytéž odkazy se 
nacházejí i na hlavním panelu v horní části stránky.    

 
    

MENU 

https://files.upol.cz/
https://wiki.upol.cz/upwiki/Spravci_pocitacove_site
https://wiki.upol.cz/upwiki/Soubor:Sharepoint02.png


Významnou součástí UPShare je vysouvací menu, které naleznete v horní části stránky. 
Možnosti v tomto menu se budou lišit dle stránky, ve které budete zrovna pracovat.   

 

Další menu, které budete při práci v UPShare využívat je kontextové menu na levé části 
stránky.    

 
 

Záložka Projekty obsahuje projektové weby, projektové záměry a žádosti o projekt. Na hlavní 
straně Projektů naleznete základní informace k zakládání nových projektových webů. Pro 
navigaci použijte menu na levé straně stránky.  K podání novému projektu se dostanete přes 
záložku Seznam projektových žádostí FF. 

https://wiki.upol.cz/upwiki/Soubor:Sharepoint03.png
https://wiki.upol.cz/upwiki/Soubor:Sharepoint04.png


 
 
V rámci Seznamu projektových žádostí FF zvolíte ikonu nová položka. 

 

Vyplníte Název projektu, vyberete Poskytovatele a vypíšete název Výzvy.  

https://wiki.upol.cz/upwiki/Soubor:Sharepoint07.png


Ve střední části obrazovky vyplníte Termín odevzdání projektu, dále identifikaci pracoviště/katedry 

prostřednictví čtyřmístného kódu pracoviště v nabídkovém okýnku Nákladové středisko. Zvolíte 

Řešitele (vypíšete příjmení a zvolíte z nabídky), projekt může založit i pracovník, který není hlavním 

řešitelem projektu. Stejným způsobem vyplňte i Vedoucího pracoviště (katedry). Vložte Anotaci a 

vypište názvy Aktivit projektu. 



Ve spodní stránce uveďte výši Plánového rozpočtu v Kč a rozepište, na co budou Náklady projektu 

vynaloženy (např. výše mzdových nákladů, výše investičních nákladů, výše provozních nákladů, výše 

režií, pokud jsou v projektu zahrnuty atd.) 

 



V rámci posledního kroku nahrajte Přílohy a stiskněte tlačítko Uložit. Doporučujeme ukládat 

projektovou žádost průběžně, můžete se k jejímu dopracování vrátit stisknutím tlačítka Upravit 

položku v levém horním rohu. 

 

 


