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úvod

Východiska Plánu realizace
strategického záměru univerzity
Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (dále jen „Plán realizace
SZ 2019“) 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 2019 konkrétní dílčí cíle, jichž chce univerzita
dosáhnout v dalším roce sledovaného období. Kromě
Dlouhodobého záměru univerzity byl pro zpracování
Plánu realizace SZ 2019 východiskem také Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019
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

Rozvíjet systém řízení kvality

Rozvíjet systém řízení rizik

V souladu se základním principem systémů řízení kvality, který spočívá v neustálém zlepšování, je i systém
zaváděný na MENDELU v letech 2016–2018 nutné
dále doplňovat o nové prvky přispívající ke zvyšování
kvality v jednotlivých oblastech činnosti. V roce 2019
bude cílem identifikovat chybějící prvky v systému
a navrhnout koncept jejich začlenění do systému, a to
především v klíčových oblastech, jakými jsou vzdělávací a tvůrčí činnost. Součástí aktivit bude realizace dalšího vnitřního hodnocení kvality a zpracování dodatku zprávy o vnitřním hodnocení. Související aktivitou
bude pokračování v diskusi ke studijní neúspěšnosti
studentů, způsobech jejího vyhodnocování a realizace a vyhodnocování opatření vedoucích k jejímu
snižování. V souvislosti se zvyšováním kvality studia
bude akcentována také publikační etika (původnost
závěrečných prací, korektní citování, eliminace plagiátů) a zejména vedení studentů k jejímu dodržování již
od prvního ročníku studia formou dalšího vzdělávání
(semináře, přednášky).

Na základě zpracované koncepce a metodiky řízení
rizik na MENDELU je nutné dále pokračovat v implementaci celého systému. Metodika bude rozpracována do dílčích postupů a použita pro práci s identifikovanými a katalogizovanými riziky. Cílem pro rok
2019 v oblasti rizik je ověření funkčnosti a relevance
metodiky a na základě vzorových šablon zpracování
kompletní dokumentace rizik. Samostatnou aktivitou
bude nastavení komunikace s vlastníky procesů, vzešlých z uskutečněné restrukturalizace celoškolských
a rektorátních pracovišť, a jejich metodická podpora
při práci s riziky procesů.

Výstupy:

Zdroje financování:

• Koncept začlenění identifikovaných nových prvků
systému řízení kvality.
• Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení.
• Evidovaná opatření ke snižování studijní
neúspěšnosti a vyhodnocení jejich dopadu.

Odpovědnost:

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů.

Zdroje financování:

IP MENDELU, OP VVV, CRP.

Výstupy:

• Metodické materiály k identifikaci, hodnocení
a ošetření rizik.
• Dokumentace systému řízení rizik.

Odpovědnost:

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů.

IP MENDELU.

prioritní cíle
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Dílčí cíl 1.3

Dílčí cíl 1.5

Připravit institucionální akreditaci
MENDELU

Zavést a realizovat koncepci
rozvoje lidských zdrojů

Cílem je ve spolupráci rektorátních pracovišť a fakult
dokončit přípravu institucionální akreditace a její podání. Součástí cíle bude implementace pravidel a zajištění podmínek pro uskutečňování procesů v rámci
institucionální akreditace.

Dílčí cíl 1.4

Cílem je budování HR značky MENDELU (zefektivnění procesu náboru v ČR, propagace pracovních příležitostí pro zahraniční uchazeče, tvorba koncepce HR
marketingu v souladu s PR oddělením), dále pak tvorba a implementace OTM-R policy (Open, T
ransparent
and Merit-based Recruitment of R

esearchers)
včetně proškolení účastníků výběrových řízení.
V roce 2019 proběhne revize etického kodexu v souladu s principy uvedenými v Chartě pro výzkumné pra
covníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných
pracovníků a zvyšování povědomí o etických principech.
Bude sestavena koncepce Programů adaptace a integrace nových zaměstnanců a vytvořen systém hodnocení pracovního výkonu a plánování osobního rozvoje.
Dále bude probíhat analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců a v návaznosti na její výsledky dojde k vytvoření
koncepce celouniverzitního vzdělávání a plánů školení
zaměstnanců (koncepce systému manažerských školení pro vedoucí pracovníky a komplexní návrh systému
odborného školení vědecko-výzkumných pracovníků).

Rozvíjet vzdělávací infrastrukturu

Výstupy:

Výstupy:

• Připravená a podaná žádost o institucionální
akreditaci.
• Implementovaná pravidla pro udělování oprávnění
uskutečňovat studijní programy.

Odpovědnost:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Cílem je podpořit další rozvoj vzdělávací infrastruktury, která hraje klíčovou roli v zajišťování kvalitního zázemí pro uskutečňování studijních programů. V roce
2019 budou aktivity zaměřeny především na materiální zabezpečení praktické výuky a dále na podporu
zajištění informačních zdrojů.

Výstupy:

• Modernizované učebny a laboratoře.
• Rozšířené univerzitní licence informačních zdrojů.
• Centralizované, digitalizované a rozšířené fondy
ústřední knihovny.

Odpovědnost:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

• Vytvoření a zavedení OTM-R policy.
• Školení účastníků výběrových řízení v OTM-R
policy (zahrnuje i dovednost vést pohovor
při výběrovém řízení).
• Revidovaný etický kodex.
• Vytvořená koncepce Programů adaptace
a integrace nových zaměstnanců.
• Systém hodnocení pracovního výkonu
a plánování osobního rozvoje akademických
i neakademických VaV pracovníků v návaznosti
na hodnocení a provázání s celkovými cíli
pracovišť a dlouhodobou strategií univerzity.
• Analýza vzdělávacích potřeb koncepce
celouniverzitního vzdělávání a plánů školení
zaměstnanců.

Odpovědnost:

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů.

Zdroje financování:
OP VVV.
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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.
• 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:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:

Vlastní zdroje univerzity, 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.
• Inovativní a interaktivní studijní opory pro CŽV.
• Inovované kurzy CŽV včetně seniorského
vzdělávání.

Odpovědnost:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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Výstupy:

Cílem pro rok 2019 je nastavit ověřené formální
mechanismy systému podpory nadaných studentů,
u nichž je možno rozvíjet potenciál prostřednictvím
podpory jejich znalostí a dovedností.

• Realizované individuální a skupinové studijní
a kariérové poradenství.
• Realizované individuální psychologické poradenství
a uskutečněné diagnostiky.
• Realizované akce zaměřené na nabídku pracovních
příležitostí (Job Fair, Job Challenge, Kariérní den).
• Uskutečněné semináře zaměřené na rozvoj
měkkých dovedností.
• Proškolení poradenští pracovníci.

Výstupy:

Odpovědnost:

Pokračovat v rozvoji podpory
nadaných studentů

• Semináře pro nadané studenty, platforma pro
podporu práce s nadanými studenty.
• Publikace zpracované ve (spolu)autorství
studentů.
• Podpora SVOČ, optimalizace systému spolupráce
se středními školami v oblasti tvůrčí činnosti.

Odpovědnost:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:

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 pro zaměstnance univerzity. Realizace bude
probíhat na základě analýzy vývoje potřeb jednotlivých forem, resp. oblastí poradenství, provedené již
v roce 2017. Obsahem tohoto cíle je také podpora akcí
zaměřených na budování kariéry (veletrhy pracovních
příležitostí, kariérní dny), které umožňují studentům
a absolventům setkat se s atraktivními zaměstnavateli
a zjistit, jakými směry se může jejich budoucí kariéra
ubírat.

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:
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 jak
z ČR, tak ze zahraničí. Realizace bude probíhat zpřehledněním nabídky studia na webových stránkách univerzity a cílenou propagací s důrazem na spolupráci
se středními školami. Součástí naplňování cíle bude
diskuse nad možným zavedením nových prvků účinné spolupráce se středními školami (Academic Days).
V rámci tohoto dílčího cíle bude reflektováno 100. výročí založení univerzity v roce 2019 a související změny vizuálního stylu.

Výstupy:

• Realizované akce zaměřené na propagaci studia
na MENDELU.
• Účinná spolupráce se středními, příp. základními
školami (webové stránky, dny otevřených dveří).

Odpovědnost:

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Zdroje financování:

Vlastní zdroje univerzity, IP MENDELU.
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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

Podpořit multikulturní prostředí
na univerzitě

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 a studentů na výzkumných i komerčních
institucích – z pohledu výzkumu a vývoje je základním
cílem aktivní zapojení do mezinárodních projektů. Součástí cíle je propagace MENDELU v zahraničí (též prostřednictvím projektů H2020 přijatých k financování
v teritoriích partnerů projektů a rozvojových projektů)
za účelem zvýšení atraktivity univerzity u potenciálních zahraničních studentů.

Cílem je rozvíjet multikulturní prostředí na univerzitě
podporou zaměstnávání a působení zahraničních odborníků a pedagogů a spoluprací s mezinárodním studentským klubem a fakultami (International Weeks,
Welcome Weeks). Pro snazší orientaci a začlenění
zahraničních zaměstnanců i studentů budou i nadále zajišťovány, resp. aktualizovány překlady klíčových
dokumentů a vybraných prioritních předpisů do anglického jazyka.

Výstupy:
•
•
•
•
•
•

Realizované zahraniční mobility.
Uspořádané mezinárodní konference a letní školy.
Realizovaná účast na zahraničních veletrzích.
Realizované propagační akce v zahraničí.
Počty uzavřených memorand o spolupráci.
Realizované projekty rozvojové spolupráce.

Odpovědnost:

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Zdroje financování:

Vlastní zdroje univerzity, IP MENDELU, CRP, OP VVV,
Erasmus+, CEEPUS.

Výstupy:

• Realizované studentské mobility.
• Realizované akce pro zahraniční studenty
a odborníky.
• Realizovaná hostování zahraničních odborníků
a pedagogů.
• Klíčové dokumenty a předpisy dostupné v anglické
mutaci.

Odpovědnost:

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Zdroje financování:

Vlastní zdroje univerzity, IP MENDELU, CRP, OP VVV,
Erasmus+, CEEPUS.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 4

Relevance
Dílčí cíl 4.1
Podporovat relevanci studia
a spolupráci s praxí
Cílem je zvýšit zájem studentů o nalezení zaměstnání
již v průběhu studia, zvýšit možnosti zaměstnavatelů k oslovení studentů a vytvořit koncept webového
portálu nabízejícího studentům a absolventům práci,
praxe a stáže.

Výstupy:

• Workshopy pro zaměstnavatele zaměřené
na komunikaci se studenty a navazování
spolupráce se studenty v průběhu studia.
• Koncept webového portálu Kariéra MENDELU.
• Realizovaný Kariérní den MENDELU.
• Uzavřená memoranda o spolupráci.
Odpovědnost: Prorektorka pro vzdělávací činnost.
Zdroje financování: OP VVV.

Dílčí cíl 4.2
Rozvíjet spolupráci
s regionálními partnery
Hlavním cílem pro rok 2019 je pokračovat v aktivním
zapojení univerzity do struktur a projektů v regionu,
zejména do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále jen „RIS JmK“) a podpořit stávající
partnerství s externími subjekty na regionální úrovni.
Dále pak posílit spolupráci s Jihomoravským centrem
pro mezinárodní mobilitu (JCMM), místními akčními
skupinami (MAS) a regionální samosprávou, zejm.
s městem Brnem (Strategie Brno 2050).

Výstupy:

• Aktivní účast v pracovních skupinách RIS JmK.
• Schválené projektové fiše Akčního plánu RIS JmK
ve vazbě na strategické univerzitní projekty
(především OP VVV).
• Participace na společných tématech s regionálními
partnery v kraji.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelová zařízení, prorektor pro tvůrčí činnost.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 4.3
Prohlubovat spolupráci
s absolventy a evaluace absolventů
nejdůležitějšími zaměstnavateli
Cílem šetření prováděného mezi absolventy a zaměstnavateli je zjistit, o jakého absolventa mají typičtí zaměstnavatelé zájem, a tato zjištění dále komunikovat v rámci systému řízení kvality studia.

Výstupy:

• Realizovaná dotazníková šetření mezi absolventy.
• Výsledky evaluace prováděné zaměstnavateli.
• Šetření uplatnění absolventů po roce působení
na trhu práce.

Odpovědnost:

Prorektorka pro vzdělávací činnost.

Zdroje financování:
OP VVV.
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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

Podpořit činnost projektového
centra MENDELU

Cílem je podporovat excelentní vědecko-
výzkumné
týmy MENDELU, a to odbornou přípravou a kademických
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. Součástí cíle je také budování sítě mezi
tematicky blízkými podniky a průmyslovými subjekty, kde bude fungovat transfer know-how, odborníků
a výsledků, a to jako základ pro fungující spolupráci
aplikačního výzkumu. Jako nezbytný prvek excelentního výzkumu je třeba podpořit činnost mezinárodní
multioborové rady, která bude hodnotit výsledky excelentního výzkumu univerzity.

Cílem v roce 2019 bude především uplatňování ověřené metodiky přípravy, řešení a finalizace velkých (univerzitních) projektů se zaměřením zejména na operační programy OP VVV. Součástí aktivit bude organizace
školení k jednotlivým výzvám, rozesílání Newsletteru
VaV a také zveřejňování metodických pokynů k výzvám na webu „Podpora projektových skupin“.

Výstupy:

• Závěry a doporučení z jednání mezinárodní
multioborové rady.
• Podané a řešené projekty v mezinárodních
programech VaV, především H2020.
• Podané a řešené projekty v národních grantových
agenturách.
• Projekty s aplikační sférou – podpořené
spolupráce.
• Kvalitní výstupy tvůrčí činnosti.
• Podpora průmyslově právní ochrany výsledků VaV.

Odpovědnost:

Prorektor pro tvůrčí činnost.

Zdroje financování:

IP MENDELU, CRP, OP VVV.

Výstupy:

• Semináře, workshopy k vyhlášeným projektovým
výzvám s úspěšnými řešiteli projektů.
• Proškolené osoby k projektovým výzvám.
• Pravidelně distribuovaný Newsletter VaV.
• Webová aplikace Podpora projektových skupin,
Strážce výzev.
• Průběžně zpracovávané metodické pokyny
zveřejněné na webu Podpora projektových skupin.
• Připravené strategické projekty OP VVV (ESF
a ERDF II, Rozvoj VaV II, Mobility II).
• Zajištění udržitelnosti projektů OP VK a OP VaVpI.

Odpovědnost:

Prorektor pro tvůrčí činnost.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 5.3
Posílit efektivitu a úspěšnost
doktorského studia
V roce 2019 bude pozornost zaměřena na doktorské studijní programy a motivační nástroje směřující 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:

• Vytvořené a uplatňované motivační programy pro
Ph.D. studenty.
• Podpořené osoby (studenti doktorských
programů) na zahraničních stážích, studijních
pobytech, mezinárodních konferencích apod.
• Podpůrné aktivity doktorského studia, semináře,
workshopy.
• Podpora spolupráce s AV ČR při uskutečňování
doktorských studijních programů.

Odpovědnost:

Prorektor pro tvůrčí činnost.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity.
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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 podpoře
elektronizace procesů
na MENDELU

Zvýšit bezpečnost ICT
na MENDELU

Cílem podpory elektronizace za pomoci informačních
a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) na univerzitě je výrazně zjednodušit a podpořit administraci ekonomických, studijních, vědecko-výzkumných
a ostatních provozních agend univerzity. Podpora
bude realizována formou rozšíření aplikací ve stávajících informačních systémech – zejména SAP, UIS,
OBD. Dále bude realizována technická příprava pro
digitalizaci oběhu dokumentů. Nezbytnou součástí
podpory je kvalitní síťová a serverová infrastruktura.

Výstupy:

• Zavedení digitálního workflow dokumentů pro
vybrané ekonomické agendy.
• Aplikační podpora nových akreditací
v informačním systému.
• Mobilní aplikace pro studenty a zaměstnance.
• Automatizace reportingu ekonomických
a provozních dat pro potřeby univerzity.

Odpovědnost:
Rektorka.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity, OP VVV.

Cílem zvyšování bezpečnosti ICT je vysoká ochrana
uživatelských a provozních dat proti jednotlivým typům kybernetických hrozeb. Za pomoci implementace vhodných bezpečnostních nástrojů je cílem zvýšit
technické zabezpečení na všech vrstvách IT architektury a zahrnutí do jednotné bezpečnostní koncepce.
Nedílnou součástí bezpečnosti je vzdělávání jednotlivých skupin uživatelů v oblasti bezpečnosti IT s ohledem na GDPR.

Výstupy:

• Zavedení bezpečnostní koncepce IT.
• Proškolení klíčových skupin uživatelů na soudobé
bezpečnostní hrozby (např. metody sociálního
inženýrství).
• Vytvoření elektronických podpůrných materiálů
jako metodické příručky pro uživatele.

Odpovědnost:
Rektorka.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 6.3
Zvyšovat ranking MENDELU
Cílem je realizovat externí evaluaci výsledků univerzity na základě používaných indikátorů v žebříčcích.
Mezinárodní evaluace bude provedena týmem zkušených zahraničních hodnotitelů (THE World University
Rankings) a jejím výsledkem bude identifikace trendů
a doporučení, které sdružené oblasti indikátorů mají
nejsilnější vliv ve strategii MENDELU. Výsledky budou
implementovány do řídicích procesů a strategických
rozhodnutí tak, aby byla zvyšována pozice MENDELU
v žebříčcích při efektivním využití dosavadních silných
stránek univerzity a současných příležitostí.

Výstupy:

• Vyhodnocení indikátorů a jejich trendu dle
THE World University Rankings.
• Návrh opatření v jednotlivých indikátorech
(sdružených oblastech).
• Návrh různých strategií (scénářů) na relativní
změnu rankingu a srovnání s obdobnými
institucemi.

Odpovědnost:

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity.

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PRO ROK 2019

17

18

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 7

Efektivní financování
Dílčí cíl 7.1

Dílčí cíl 7.2

Podpořit controllingové procesy
v ekonomické oblasti

Optimalizovat architekturu
ekonomických informačních
systémů

Na základě provedeného procesního auditu, který
na MENDELU proběhl v roce 2018, byla identifikována
potřeba vzniku samostatného Oddělení controllingu.
Činnost nově vzniklého oddělení je klíčová pro zajištění systémové změny v přístupu ke tvorbě a sledování
rozpočtů všech součástí univerzity a všech projektů,
do jejichž realizace je univerzita zapojena. Cílem pro
rok 2019 bude především tvorba metodik rozpočtů,
návrh a implementace technických nástrojů podporujících controllingové procesy v ekonomické oblasti.

Výstupy:

• Nastavené pravidelné vyhodnocování sestaveného
plánu obnovy majetku a dodržování plánovaných
finančních limitů.
• Vytvořené metodiky pro tvorbu různých kategorií
rozpočtů a hodnocení jejich čerpání.
• Vytvořené metodiky propojení běžných
a projektových rozpočtů na jednotlivých úrovních
struktury univerzity.
• Navržené a implementované technické nástroje
pro sledování aktuálního čerpání všech typů
rozpočtů.

Odpovědnost:
Rektorka.

Zdroje financování:

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity.

V roce 2019 bude MENDELU pokračovat v elektronizaci ekonomických procesů a dokumentů, které vycházejí z požadavků stanovených obecně závaznými
právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy
upravujícími vnitřní organizaci a systémy vysokých
škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy univerzity upravujícími její organizaci a činnost v oblasti
ekonomiky a administrativy.
Cílem je minimalizace negativních dopadů legislativních a technologických změn na vysoké školy a optimalizace administrativních procesů prostřednictvím
standardizace elektronických informačních systémů
(EIS), technologického upgradu infrastruktury ve směru postupné standardizace systémů veřejných vysokých škol a jejich vzájemného sjednocování.

Výstupy:

• Analýza možností zavedení elektronické fakturace
(eFaktura).
• Příprava implementace nového standardu pro
elektronickou fakturaci.
• Technologický upgrade infrastruktury pro provoz
a podporu SAP.
• Formulované „Best Practises“ fungujících
moderních rozhraní EIS.
• Příprava nové generace uživatelských rozhraní
komponent EIS.

Odpovědnost:
Rektorka.

Zdroje financování:

CRP, vlastní zdroje univerzity.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 7.3
Modernizovat univerzitní kampus
a školní statky
Modernizace univerzitního kampusu je kontinuální
aktivitou. V roce 2019 se univerzita zaměří na rekonstrukci zejména laboratorních a administrativních budov. Dále je plánována rozsáhlá rekonstrukce Pavilonu
C v Lednici za předpokladu dokončení výběrového
řízení. Součástí cíle jsou i investice do rekonstrukce
infrastruktury, zejména síťových rozvodů, a realizace
dalších drobných stavebních akcí, včetně akcí reagujících na aktuální neplánované potřeby. Významnou
položkou je financování přípravy stavebních akcí pro
systémové dotace. Realizovány budou investiční akce
schválené v prvním čtvrtletí roku.

Výstupy:

• Rekonstrukce laboratorních a administrativních
prostor.
• Rekonstrukce Pavilonu C v Lednici.
• Realizované plánované drobné stavební akce
a akce reagující na aktuální neplánované potřeby.
• Realizovaná příprava stavebních akcí pro
systémové dotace.

Odpovědnost:

Kvestor, prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost.

Zdroje financování:

Systémové dotace MŠMT, OP VVV, vlastní zdroje univerzity.

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PRO ROK 2019

19

20

seznam
zkratek

Seznam zkratek
AV ČR

Akademie věd České republiky

CEEPUS

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

CRP

centralizovaný rozvojový projekt

CŽV

celoživotní vzdělávání

EIS

ekonomický informační systém

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

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 2019–2020

IT

informační technologie

JCMM

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

MAS

místní akční skupiny

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OBD

aplikace pro sběr a správu záznamů o publikační činnosti a dalších výsledcích
tvůrčí činnosti na univerzitě

OP VVV

operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OTM-R

otevřený a transparentní proces přijímání výzkumných pracovníků založený
na zásluhách (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers)

RIS JmK

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

SAP

ekonomický informační systém využívaný na MENDELU

SVOČ

studentská vědecká odborná činnost

THE

společnost zabývající se analýzou dat a sestavováním žebříčků vysokých škol, tvorbou
strategických doporučení pro zainteresované univerzity (Times Higher Education)

UIS

univerzitní informační systém

VaV

výzkum a vývoj nebo také věda a výzkum

