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úvod

Východiska Plánu realizace
strategického záměru univerzity
Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 (dále jen „Plán realizace
SZ 2018“) je nedílnou součástí strategických dokumentů univerzity. Navazuje na Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy
univerzity v Brně pro období let 2016–2020 (dále jen
„Dlouhodobý záměr“). V rámci prioritních cílů definovaných v Dlouhodobém záměru popisuje Plán realizace
SZ 2018 konkrétní dílčí cíle, jichž chce univerzita dosáhnout ve třetím roce sledovaného pětiletého období.
Kromě Dlouhodobého záměru univerzity byl pro zpracování Plánu realizace SZ 2018 východiskem také Plán
realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2018
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Poslání univerzity
Posláním univerzity je být otevřenou univerzitou nabízející vzdělání reflektující potřeby 21. století a přispívající k obecnému rozvoji tvůrčí činnosti relevantní
pro společnost a současně být dynamickou multikulturní institucí utvářející širší společenský vývoj.
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Vize univerzity
Mendelova univerzita v Brně chce být uznávanou univerzitou nejen na národní, ale také na mezinárodní
úrovni, která poskytuje unikátní kombinaci vzdělávacích, tvůrčích a profesně zaměřených aktivit. Tato vyvážená kombinace ve spojení se širokými možnostmi
praktické výuky bude sloužit pro výchovu kvalitních
a dobře uplatnitelných absolventů.
V oblasti vzdělávání univerzita chce:
• vybavit každého studenta komplexním souhrnem
znalostí, dovedností a kompetencí, včetně
schopnosti kritického myšlení, tj. kvalitním
vzděláním,
• nabízet relevantní vzdělávání reflektující potřeby
21. století,
• být otevřenou ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu
prostředí.
V oblasti tvůrčí činnosti univerzita chce:
• přispívat k obecnému rozvoji poznání relevantního
pro společnost,
• spolupracovat se všemi relevantními partnery,
• přispívat k obousměrnému přenosu vědění mezi
akademickou a aplikační sférou.
V oblasti třetí role univerzita chce:
• být multikulturním prostředím, které umožní
vytvářet nové hodnoty,
• být dynamickou institucí utvářející širší
společenský vývoj v ČR i ve světě.
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prioritní cíle
a dílčí cíle

PRIORITNÍ CÍL 1

Zajišťování kvality
Dílčí cíl 1.1

Dílčí cíl 1.2

Realizovat vnitřní hodnocení
kvality

Posílit efektivitu a úspěšnost
doktorského studia

Hlavním cílem v oblasti řízení kvality pro rok 2018 je
připravit a realizovat vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity.
Pro realizaci hodnocení bude klíčová úprava metodiky spočívající v redefinici ukazatelů kvality, nastavení
hodnoticích škál a standardů, a to na základě výsledků pilotního vnitřního hodnocení v roce 2017, a dále
pak realizace úprav informačního systému univerzity
pro potřeby hodnocení. V rámci přípravy hodnocení
budou rovněž připraveny semináře pro pracovníky
univerzity, na nichž budou seznámeni s provedenými
změnami v systému a s novým postupem hodnocení.
Součástí cíle bude zpracování výsledků vnitřního hodnocení včetně formulace doporučení dalších úprav
a doplnění systému. V rámci naplňování cíle budou
rovněž zpracovány mapy vybraných procesů a budou
realizována školení interních auditorů kvality.

V roce 2018 bude pozornost zaměřena na tvorbu
koncepce studijních plánů doktorských studijních
programů a motivačních nástrojů směřujících k posílení efektivity a úspěšnosti doktorského studia. Klíčovými prvky při naplňování bude posílení spolupráce
s výzkumnými institucemi v ČR a zahraničí v oblasti
doktorského studia a výchova nových tvůrčích pracovníků prostřednictvím posílení procesu formování
osobností v jednotlivých oborech, vytváření motivačních programů a podpora postdoktorandů s dlouhodobým cílem zajištění plynulé generační obměny
vědecko-pedagogických pracovníků. Pozornost bude
zaměřena také na důsledné ověřování kompetencí
doktorandů v oblasti samostatné tvůrčí činnosti.

Výstupy:
•
•
•
•

Schválené standardy a postupy vnitřního hodnocení.
Zpráva o vnitřním hodnocení.
Zpracované karty vybraných procesů.
Proškolení interní auditoři kvality.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Výstupy:

• Zpracovaná koncepce studijních plánů
doktorských studijních programů.
• Vytvořené motivační programy pro Ph.D. studenty.
• Podpořené osoby na zahraničních stážích,
studijních pobytech apod.
• Výstupy VaV z absolvovaných stáží.
• Podpořené osoby z vyhlašovaných programů
a soutěží na podporu rozvoje lidských zdrojů.

Odpovědnost:

Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 1.3
Zmapovat strategická rizika
Proces řízení rizik na MENDELU zahrnuje vytvoření
vhodné infrastruktury a použití systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených
s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým
způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat přínosy. Cílem je implementace koncepce řízení
rizik na MENDELU, která umožní univerzitě řídit potenciální strategická rizika, tzn. omezit pravděpodobnost
jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. V roce 2018 se
zavádění koncepce systému řízení rizik zaměří na strategická rizika, jejich zmapování, ohodnocení a následné
vytvoření opatření k minimalizaci jejich dopadu.

Výstupy:

• Identifikovaná strategická rizika.
• Zpracovaná klasifikace významnosti strategických
rizik.
• Zpracovaná opatření vedoucí k minimalizaci
dopadů strategických rizik.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

Dílčí cíl 1.4
Optimalizovat a zpřehlednit
studijní nabídku
Cílem je zpřehlednit strukturu studijních programů
v kontextu akreditačních procesů a dalších podmínek vyplývajících z novely zákona o vysokých školách a rovněž rozšířit počet předmětů vyučovaných
v anglickém jazyce. Aktuálně uskutečňované studijní
programy budou doplněny o dvouoborové a interdisciplinární programy a studijní programy reagující
na aktuální požadavky a trendy na trhu práce.
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Výstupy:

• Sledovaný podíl výuky v anglickém jazyce
na celkové výuce.
• Žádosti o akreditaci nových nebo inovovaných
studijních programů.
• Sledovaný podíl počtu studentů zapsaných
ke studiu vůči počtu přijatých uchazečů.
• Sledovaný podíl počtu přijatých uchazečů
o studium vůči počtu přihlášek ke studiu.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 1.5
Zkvalitnit vzdělávací
infrastrukturu
Cílem je zvýšit kvalitu infrastruktury pro vzdělávací činnost v profilových studijních programech univerzity, a to
zejména pro praktickou orientaci výuky. Kvalita praktické výuky bude podpořena nejen infrastrukturními,
ale i prostorovými a materiálními podmínkami na univerzitě. Tento cíl je rovněž provázán se zvýšením míry
zpřístupnění prostor univerzity znevýhodněným skupinám studentů a zajištěním kvality a efektivnosti výuky.

Výstupy:

• Modernizované učebny a laboratoře.
• Inovované didaktické prostředky pro praktickou
výuku.
• Rozšířené univerzitní licence informačních zdrojů.
• Centralizované, digitalizované a rozšířené fondy
ústřední knihovny.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 1.6
Zvýšit studijní úspěšnost
Dílčí cíl navazuje na systém sledování a vyhodnocování studijní neúspěšnosti připravený v roce 2016
a projednaný v roce 2017. Vytvořený soubor klíčových
opatření povede ke snížení studijní neúspěšnosti.
Hlavní aktivitou bude vyhodnocování tohoto souboru
opatření z hlediska dopadu a revize využitých nástrojů zejména ve vztahu k nastavení přijímacího řízení
a aktivnímu poradenství v průběhu studia.

Výstupy:

• Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných
opatření.
• Aktualizace souboru opatření ke snižování studijní
neúspěšnosti.
• Sledovaný trend podílu neúspěšných studentů
v různých fázích studia.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 2

Diverzita
a dostupnost
Dílčí cíl 2.1

Dílčí cíl 2.2

Pokračovat v podpoře studentů
se specifickými potřebami

Pokračovat v rozvoji prioritní
oblasti celoživotního vzdělávání

Cílem je pokračovat v rozšiřování otevřenosti univerzity a v reálné podpoře studentů se specifickými potřebami, včetně studentů s nižším socioekonomickým
statusem, rodičů s dětmi, příslušníků jazykových a etnických minorit tuzemského a zahraničního prostředí
a studentů získávajících další vzdělání při zaměstnání,
a zajistit tak, aby studium na univerzitě bylo v co nejvyšší míře přístupné též studentům výše uvedených
specifických skupin.

Cílem je rozvoj identifikovaných prioritních oblastí celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb dospělých, seniorů a aplikační sféry. Součástí cíle je podpora rozvoje
kompetencí realizátorů CŽV zabývajících se zejména
oblastí profesního vzdělávání.

Výstupy:

• Realizované informační kampaně pro studenty
i zaměstnance univerzity.
• Podpoření studenti se specifickými potřebami.
• Nové vzdělávací pomůcky pro studenty se
specifickými potřebami.
• Nové diagnostické nástroje a asistenční pomůcky
pro práci se studenty se specifickými vzdělávacími
potřebami.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Výstupy:
•
•
•
•

Podpoření realizátoři CŽV.
Realizované kurzy CŽV v prioritních oblastech.
Zpráva o vyhodnocení optimalizace kurzů CŽV.
Návrh systému evidence účastníků vzdělávacích
programů CŽV.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 2.3

Odpovědnost:

Pokračovat v rozvoji podpory
nadaných studentů

Zdroje financování:

Cílem je ověřit nastavené formální mechanismy systému podpory nadaných studentů, u nichž je možno
rozvíjet potenciál prostřednictvím podpory jejich znalostí a dovedností.

Výstupy:

• Ověřená a upravená metodika podpory nadaných
studentů.
• Semináře pro nadané studenty.
• Publikace zpracované ve (spolu)autorství
studentů.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku, kvestorka.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity, OP VVV.

Dílčí cíl 2.4
Pokračovat v rozvoji poradenských
služeb v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace
Cílem je pokračovat v poskytování individuálních a skupinových poradenských služeb, a to jak pro studenty,
tak zaměstnance univerzity. Realizace bude probíhat
na základě analýzy vývoje potřeb jednotlivých forem,
resp. oblastí poradenství, provedené v roce 2017.

Výstupy:

• Realizované individuální a skupinové studijní,
adiktologické a kariérové poradenství.
• Realizované akce zaměřené na nabídku pracovních
příležitostí.
• Proškolení poradenští pracovníci.

Prorektor pro pedagogiku.

IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 2.5
Zlepšit propagaci univerzity
směrem k potenciálním zájemcům
o studium
Cílem je zlepšit prezentaci univerzity vůči širší veřejnosti s důrazem na potenciální zájemce o studium. Realizace bude probíhat zpřehledněním webových stránek a cílenou propagací s důrazem na teritoria, v nichž
došlo k nejvýraznějšímu poklesu zájemců o studium
v posledních třech letech.

Výstupy:

• Upravené webové stránky univerzity.
• Realizované akce zaměřené na propagaci studia
na MENDELU.

Odpovědnost:

Kancléř, kvestorka.

Zdroje financování:

Vlastní zdroje univerzity, IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 3

Internacionalizace
Dílčí cíl 3.1

Dílčí cíl 3.2

Pokračovat v rozvoji mezinárodní
spolupráce a budování značky
MENDELU

Realizovat cílenou marketingovou
kampaň v prioritních teritoriích

Cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce uzavíráním
strategických partnerství s univerzitními i mimouniverzitními subjekty. Na základě takto uzavřených smluv
bude docházet k zahraničním stážím akademických
pracovníků na výzkumných i komerčních institucích.
Z pohledu výzkumu a vývoje je základním cílem mezinárodní spolupráce zapojit se do mezinárodních projektů a přispět k budování dobrého jména MENDELU
na mezinárodní úrovni.

Výstupy:

• Vytvořené znalostní aliance.
• Realizované zahraniční mobility.
• Uspořádané mezinárodní konference, semináře
a letní školy.
• Zpracovaný strategický plán budování značky
MENDELU v mezinárodním prostředí.

Odpovědnost:

Prorektor pro internacionalizaci, prorektor pro VaV.

Zdroje financování:

IP MENDELU, CRP, OP VVV, Erasmus+, CEEPUS.

Cílem je udržovat a rozvíjet spolupráci Mendelovy univerzity v Brně s institucemi a odborníky v prioritních
teritoriích a zároveň přípravou a případnou realizací
marketingové kampaně rozvíjet propagaci MENDELU
v zahraničí (též prostřednictvím projektů H2020 přijatých k financování v teritoriích partnerů projektů
a rozvojových projektů) a zvýšit atraktivitu univerzity
u potenciálních zahraničních studentů.

Výstupy:

• Realizovaná účast na zahraničních veletrzích.
• Realizované propagační akce v zahraničí.
• Výběrová řízení pro potenciální studenty-samoplátce realizovaná v zahraničí.
• Rostoucí počet studentů-samoplátců
na univerzitě.

Odpovědnost:

Prorektor pro internacionalizaci.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 3.3
Podpořit multikulturní prostředí
na univerzitě
Cílem je rozvíjet multikulturní prostředí na univerzitě
podporou působení zahraničních odborníků a pedagogů, zvyšováním mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností studentů a zaměstnanců univerzity
díky uskutečněným mobilitám v zahraničí a jazykovou
přípravou pracovníků univerzity.

Výstupy:

• Realizované studentské mobility.
• Realizované mobility akademických pracovníků.
• Realizovaná hostování zahraničních odborníků
a pedagogů.
• Zaměstnávání zahraničních odborníků.
• Uskutečněné jazykové kurzy.
• Rostoucí počet předmětů vyučovaných v cizím
jazyce.

Odpovědnost:

Prorektor pro internacionalizaci.

Zdroje financování:

IP MENDELU, OP VVV, Erasmus+, CEEPUS.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 4

Relevance
Dílčí cíl 4.1

Dílčí cíl 4.2

Podporovat relevanci studia
a spolupráci s praxí

Pokračovat v aktivní účasti
na aktivitách spojených s RIS JmK

Cílem je identifikovat a nastavit mechanismy efektivního propojení spolupráce s odborníky z praxe a výuky,
včetně přípravy profesně zaměřených studijních programů v kontextu novely zákona o vysokých školách.
Součástí cíle je podpora praxí studentů ve firmách.
V roce 2018 proběhne rovněž šetření mezi zaměstnavateli, které se zaměří na identifikaci jejich názoru
na relevanci uskutečňovaných studijních programů.

Hlavním cílem je pokračovat v aktivním zapojení univerzity do struktur a projektů v regionu, zejména
do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále jen „RIS JmK“).

Výstupy:

• Evidovaný počet externích odborníků z praxe
podílejících se na výuce.
• Zapojení externí odborníci do příprav profesně
zaměřených studijních programů.
• Evidovaný počet studentů účastnících se praxí
ve firmách.
• Vyhodnocené šetření mezi zaměstnavateli
zaměřené na relevanci studia.
Odpovědnost: Prorektor pro pedagogiku.
Zdroje financování: IP MENDELU, OP VVV.

Výstupy:

• Zapojení do pracovních skupin Excelentní věda
a Evropské špičkové školství v rámci RIS JmK.
• Schválené projektové fiše Akčního plánu RIS JmK.
• Participace na společných tématech spolupráce
RIS JmK a vysokých škol v kraji.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku, prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 4.3
Prohlubovat spolupráci
s absolventy
Cílem je rozvíjet mechanismy podpory spolupráce s absolventy a systematicky zapojovat absolventy do spolupráce v identifikovaných oblastech zájmu (budování
značky univerzity, nabídky praxí, stáží a pracovních příležitostí, získávání zpětné vazby při zajišťování kvality).
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Výstupy:

• Zapojení absolventů do spolupráce
v identifikovaných oblastech zájmu.
• Podpořené akce s absolventy.
• Poskytování poradenských služeb pro absolventy.

Odpovědnost:

Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 4.4
Rozvíjet spolupráci s národními
a regionálními partnery
Cílem je podpořit stávající výzkumná partnerství s externími subjekty na regionální i národní úrovni včetně
podpory dalšího rozvoje spolupráce se středními školami za účelem efektivnější propagace a nabídky studijních programů.

Výstupy:
•
•
•
•

Fungující partnerství s externími subjekty.
Vzdělávací a výzkumné projekty.
„Media monitoring“ a evaluace dopadů.
Partnerství se středními školami.

Odpovědnost:

Prorektor pro VaV, prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 5

Kvalitní a relevantní
výzkum, vývoj
a inovace
Dílčí cíl 5.1

Dílčí cíl 5.2

Pokračovat v podpoře
excelentních týmů

Pokračovat ve zvyšování
projektové absorpční kapacity
MENDELU

Cílem je podporovat excelentní vědecko-výzkumné
týmy MENDELU, a to odbornou přípravou akademických pracovníků a doktorandů pro práci v oblasti řízení
vědecko-výzkumných aktivit nebo vytvořením nezbytně nutného zázemí pro zpracování návrhů projektů,
a to především do externích (zejm. zahraničních) grantových agentur.

Výstupy:

• Podané a řešené projekty v mezinárodních
programech VaV, především H2020.
• Podané a řešené projekty v národních grantových
agenturách.
• Kvalitní výstupy tvůrčí činnosti.

Odpovědnost:

Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:

IP MENDELU, CRP, OP VVV.

Cílem v roce 2018 bude především uplatňování ověřené metodiky přípravy, řešení a finalizace velkých (univerzitních) projektů se zaměřením zejména na operační programy. Součástí aktivit bude organizace školení
k jednotlivým výzvám, rozesílání Newsletteru VaV
a také zveřejňování metodických pokynů k výzvám
na webu „Podpora projektových skupin“.

Výstupy:

• Proškolené osoby k projektovým výzvám.
• Pravidelně distribuovaný Newsletter VaV.
• Průběžně zpracovávané metodické pokyny
zveřejněné na webu „Podpora projektových
skupin“.

Odpovědnost:

Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

20

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PRO ROK 2018

Dílčí cíl 5.3
Pokračovat v podpoře transferu
technologií
Provázání výzkumných aktivit s podniky často naráží
na nedostatečně zajištěný proces ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků v případech,
kdy není zcela zřejmé jejich konečné komerční využití
nebo není znám konkrétní partner v aplikační sféře.
Jednou z hlavních priorit v rozvoji transferu technologií je tedy systematické zajišťování souboru činností,
které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití (proof-of-concept aktivity). Součástí cíle je
také budování sítě mezi tematicky blízkými podniky
a průmyslovými subjekty, kde bude fungovat transfer
know-how, odborníků a výsledků, jako základ pro fungující spolupráci.

Výstupy:

• Realizované vzdělávací a informační semináře
a workshopy.
• Zpracovaná analýza efektivnosti jednotlivých typů
průmyslově právní ochrany výsledků VaV.
• Řešené projekty z programů aplikovaného
výzkumu.

Odpovědnost:

Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 6

Rozhodování založené
na datech
Dílčí cíl 6.1

Dílčí cíl 6.2

Pokračovat v modernizaci
ICT pro podporu relevantních
rozhodovacích procesů

Optimalizovat podpůrné
informační systémy pro zkvalitnění
vlastních činností

Cílem rekonstrukce a modernizace informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) na univerzitě
je především vytvořit podmínky pro dosažení excelence ve výzkumu a ve výuce. Konkrétně se bude v roce
2018 jednat o pokračující specifikaci kompetencí ÚIT
ve vazbě na koordinaci investic do ICT, zavedení role
bezpečnostního manažera a sledování úrovně služeb
vč. služeb poskytovaných třetími stranami.

Cílem modernizace ICT na univerzitě bude v roce 2018
především pokračovat ve využívání informačních systémů (dále jen „IS“) ke zjednodušení pracovní náročnosti obsluhy jednotlivých administrativních agend.
Dále budou postupně doplňovány dílčí aplikace Univerzitního informačního systému, které umožní sumarizaci existujících dat a další práci s nimi. Bude rovněž pokračovat implementace nových dílčích agend
(např. agenda cestovních příkazů) do stávajících IS
a bude pokračovat postupné zprovozňování obchodního centra univerzity, které umožní realizaci veškerých
plateb elektronickou cestou.

Výstupy:

• Zavedený kompetenční model.
• Zavedená role bezpečnostního manažera.
• Modernizované ICT na univerzitě.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii a IT, kvestorka.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity, OP VVV.

Výstupy:

• Inovovaná aplikace elektronické spisové služby.
• Úpravy IS umožňující sumarizaci dat.
• Nové agendy implementované v IS.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:

IP MENDELU, CRP, OP VVV.
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PRIORITNÍ CÍL 7

Efektivní financování
Dílčí cíl 7.1

Dílčí cíl 7.2

Pokračovat v posilování
vícezdrojového financování

Pokračovat v podpoře rozvoje
účelových zařízení univerzity

Cílem je identifikovat vhodné vstupní indikátory tvorby
rozpočtu, které posílí vícezdrojové financování, včetně
zvyšování hospodářského výsledku u doplňkové činnosti prostřednictvím maximálního využití potenciálu
fakult a vysokoškolského ústavu. Součástí cíle je také
podpora úsilí o zvýšení výnosů ze smluvního výzkumu
a zajištění jejich využití jako neveřejného zdroje při financování spoluúčasti na projektech a grantech.

Cílem je posilovat využití účelových zařízení ve všech
oblastech činnosti univerzity a rozvíjet a podporovat
obnovu materiálně-technické základny školních podniků a Správy kolejí a menz. Součástí cíle je vytvořit
plán a zajistit realizaci zvyšování kvalifikace zaměstnanců účelových zařízení. Cílem je rovněž realizovat
prezentační akce za účelem zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách účelových zařízení.

Výstupy:

Výstupy:

• Pravidelné vyhodnocování vícezdrojového
financování univerzity.
• Pravidelné vyhodnocování indikátorů výkonu
univerzitních součástí.
• Pravidelné vyhodnocování podílu univerzity
na výsledcích ukazatelů kvality v rámci vysokých
škol.
• Implementovaná opatření provedená směrem
k posilování vícezdrojového financování.

Odpovědnost:

• Zaměstnanci účelových zařízení se zvýšenou
kvalifikací.
• Realizované výukové aktivity v účelových
zařízeních.
• Prezentační akce o aktivitách účelových zařízení.
• Realizovaná modernizace a revitalizace prostoru
účelových zařízení v návaznosti na výukové
aktivity.
• Realizovaná příprava stavebních akcí pro
systémové dotace.

Kvestorka, prorektor pro pedagogiku, prorektor pro
strategii a IT.

Odpovědnost:

Zdroje financování:

Zdroje financování:

Systémové dotace MŠMT, OP VVV, vlastní zdroje univerzity.

Prorektor pro účelová zařízení, kvestorka.

Vlastní zdroje univerzity, systémové dotace MŠMT,
Program rozvoje venkova.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 7.3
Pokračovat v modernizaci
univerzitního kampusu
a infrastruktury MENDELU
Modernizace univerzitního kampusu je kontinuální aktivitou. V roce 2018 se univerzita zaměří na rekonstrukci
velkokapacitních poslucháren a učeben. Součástí cíle je
realizace dalších drobných stavebních akcí, včetně akcí
reagujících na aktuální neplánované potřeby.

Výstupy:

• Zahájení rekonstrukce velkokapacitních
poslucháren a rekonstrukce učeben.
• Realizované plánované drobné stavební akce
a akce reagující na aktuální neplánované potřeby.
• Realizovaná příprava stavebních akcí pro
systémové dotace.

Odpovědnost:

Kvestorka, prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:

Systémové dotace MŠMT, OP VVV, vlastní zdroje univerzity.
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seznam
zkratek

Seznam zkratek
CEEPUS

CRP

Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit (Central European Exchange Program for University Studies)
centralizovaný rozvojový projekt

CŽV

celoživotní vzdělávání

H2020

HORIZONT 2020 – 8. rámcový program pro výzkum a inovace

ICT

informační a komunikační technologie

IP MENDELU

Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016–2018

IS

informační systémy

IT

informační technologie

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OP VVV

operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

RIS JmK

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

ÚIT

Ústav informačních technologií (celoškolské pracoviště MENDELU)

VaV

výzkum a vývoj či věda a výzkum

