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úvod
Východiska Dlouhodobého
záměru univerzity
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období
2016–2020 (dále „Dlouhodobý záměr“) je zásadním dokumentem Mendelovy univerzity v Brně,
který vymezuje priority a cíle na následující pětileté období. Základním východiskem Dlouhodobého záměru je několik strategických dokumentů, k nimž patří zejména Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol na období 2016–2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů v pozdějším znění,
v neposlední řadě pak i Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy
univerzity v Brně pro období 2011–2015 a jeho
každoroční aktualizace, na které Dlouhodobý záměr navazuje.
Dlouhodobý záměr dále zohledňuje a reflektuje
další dokumenty jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Na národní úrovni k nim patří zejména Strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020, která chce skrze tři základní cíle
snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat
kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.
Dále jsou to Rámec rozvoje vysokého školství do
roku 2020 a také Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012–2020. Na mezinárodní úrovni
Dlouhodobý záměr navazuje na principy Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání, který
zahrnuje Boloňskou deklaraci z 19. června 1999
a na ni navazující komuniké, Strategii Evropa
2020 a Strategický rámec evropské spolupráce ve
vzdělávání a odborné přípravě.
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VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY
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Klíčovou úlohu při zpracování Dlouhodobého záměru hrají výstupy realizovaného Individuálního
projektu národního KREDO (Kvalita, relevance,
efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého
školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku
2030.). IPN KREDO je na Mendelově univerzitě
v Brně realizován od roku 2013 a jeho prostřednictvím vznikly základní analytické dokumenty jako
SWOT analýza, analýza rizik, bilance zdrojů, sebehodnocení dle metodiky EFIN a další. Díky těmto
materiálům je následující Dlouhodobý záměr založen na reálných potřebách univerzity a je podložen
podpůrnými plány k úspěšnému naplnění stanovených cílů.

Postavení univerzity v terciární
sféře vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), jako
jedna z 26 veřejných vysokých škol a univerzit, je
nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým
učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919
jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto
názvem existovala až do roku 1994. Do roku 2010
nesla název Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně. Název Mendelova univerzita
v Brně pak přijala s účinností od 1. 2. 2010. Vznikem univerzity bylo dovršeno dlouhodobé úsilí
o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k regionům s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě.
Mendelova univerzita v Brně působí ve sféře terciárního vzdělávání již téměř 100 let. Za dobu
svého trvání prošla řadou organizačních změn
a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe
desítky tisíc odborníků.
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VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ PRO OBDOBÍ 2016–2020

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult:
Agronomická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta a Zahradnická
fakulta a jeden vysokoškolský ústav, Institut celoživotního vzdělávání.
Univerzita uskutečňuje vzdělávání ve všech třech
stupních vysokoškolského studia, habilitační a profesorské řízení. Univerzita prostřednictvím svých
součástí realizuje vzdělávání v následujících oblastech: Architektura a urbanismus, Biologie a ekologie, Ekonomické obory, Chemie, Informační technologie, Kybernetika a informatika, Lesnictví,
Politické vědy, Potravinářství, Stavebnictví,
Učitelství, Umění, Zemědělství, a to ve více než
90 akreditovaných studijních programech.
Velký důraz klade univerzita na internacionalizaci.
Její součástí jsou mobility akademických pracovníků a studentů. Každý student může při splnění
určitých podmínek absolvovat část studia v zahraničí na některé z více než 200 partnerských
organizací z 52 zemí světa. Absolvováním zahraniční mobility studenti získávají možnost načerpat
nové, cenné vědomosti, zkušenosti a praxi. V oblasti zahraničních styků tak využívají zaměstnanci
i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže
a konzultace na vysokých školách např. ve Francii,
Rakousku, Německu, Polsku, Velké Británii, USA
a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem
významných evropských organizací a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených vysokých
škol. Rozšířené možnosti zahraniční spolupráce
umožňují zapojení univerzity zejména do programů
ERASMUS+, CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů.
MENDELU také poskytuje celoživotní vzdělávání,
kterým doplňuje svoji nabídku ve všech oblastech
vzdělávání. Seniorské veřejnosti je na MENDELU
poskytována možnost absolvovat jednak seniorské
vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku a jejích
nástaveb, ale taktéž možnost účastnit se nejrůznějších krátkodobých kurzů. Pozornost je rovněž

věnována podpoře studentů specifických skupin
a psychologickému, kariérovému, studijnímu
a sociálněprávnímu poradenství.
Řešení tvůrčích úkolů vychází ze zaměření univerzity a profilace fakult a vysokoškolského ústavu.
Výzkumný program univerzity sleduje aktuální
trendy současného vývoje základních vědních
disciplín.
Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků
v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Botanická zahrada a arboretum. Posluchačům a pedagogům je k dispozici rozsáhlá knihovna, čítárna
časopisů a moderní informační centrum. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní
filmotéku a videotéku. Pro zachování archivního
bohatství a jeho zpřístupnění dalším generacím
slouží rozsáhlý univerzitní archiv.
Své poslání a vize (viz Strategická vyhlášení univerzity) naplňuje univerzita prostřednictvím zajišťování a uskutečňování studijních oborů zaměřených na přípravu vysokoškolsky vzdělaných
odborníků ve všech realizovaných oblastech vzdělávání. Specifickou prioritou univerzity je v souvislosti s jejím postavením v terciární sféře vzdělávání naplňování podstaty výzkumné univerzity.
Za hlavní produkty činnosti MENDELU považuje
absolventa studia a výsledky své tvůrčí činnosti.
Z toho vyplývá identifikace zákazníků, k nimž patří:
• uchazeči o studium,
• studenti,
• absolventi,
• zaměstnavatelé absolventů,
• uživatelé výsledků vědy a výzkumu – soukromý

sektor,
• uživatelé výsledků vědy a výzkumu – veřejný
sektor (akademická sféra, výzkumné ústavy,
orgány státní správy).
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úvod

Strategická vyhlášení univerzity
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.

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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Přehled prioritních cílů a strategických opatření univerzity

3

STRATEGICK Á
OPATŘENÍ

2

STRATEGICK Á OPATŘENÍ

1

Mendelova univerzita v Brně definuje pro období let 2016–2020 celkem sedm prioritních cílů,
které bude naplňovat realizací 25 strategických opatření.

STRATEGICK Á
OPATŘENÍ
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PRIORITNÍ CÍL 1:

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

1.1

Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení
na MENDELU

1.2

Zavedení koncepce rozvoje lidských zdrojů na MENDELU a její realizace

1.3

Zavedení koncepce řízení rizik a její realizace

1.4

Zvýšení kvality vzdělávání na MENDELU a jeho relevance pro potřeby globálního
trhu práce a společnosti

1.5

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na MENDELU za účelem zajištění vysoké
kvality a efektivnosti výuky

PRIORITNÍ CÍL 2:

DIVERZITA A DOSTUPNOST

2.1

Snižování nerovnosti ve vzdělávání (podpora studentů specifických skupin)

2.2

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na univerzitě a jeho realizace

2.3

Identifikace a podpora nadaných studentů

2.4

Podpora poskytování kvalitních poradenských služeb v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace

PRIORITNÍ CÍL 3:

INTERNACIONALIZACE

3.1

Zvýšení zapojení do mezinárodních sítí, platforem a projektů

3.2

Identifikace a vyhodnocení potenciálu prioritních teritorií pro mezinárodní
spolupráci a její rozvoj

3.3

Realizace externí evaluace a integrace jejích dopadů na strategické řízení univerzity

3.4

Podpora a využívání potenciálu multikulturního prostředí na univerzitě
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VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ PRO OBDOBÍ 2016–2020
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úvod

PRIORITNÍ CÍL 4:

RELEVANCE

4.1

Zlepšení návaznosti teoretické výuky na praktickou s hlavním akcentem na aktivní
spolupráci s aplikační sférou doma i v zahraničí a odborné poradenství

4.2

Přizpůsobování vzdělávací a výzkumné činnosti univerzity aktuálním potřebám
společnosti a regionu

4.3

Zlepšení spolupráce s absolventy a zavedení evaluace absolventů nejdůležitějšími
zaměstnavateli v oblastech zájmu

4.4

Posílení pozice MENDELU jako strategického partnera v národním a regionálním
měřítku

PRIORITNÍ CÍL 5:

KVALITNÍ A RELEVANTNÍ V ÝZKUM,
V ÝVOJ A INOVACE

5.1

Zavedení podpory excelentního výzkumu v definovaných oblastech

5.2

Zvýšení projektové absorpční kapacity MENDELU

5.3

Rozvoj transferu technologií na MENDELU

PRIORITNÍ CÍL 6:

ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH

6.1

Rekonstrukce a modernizace ICT pro tvorbu relevantních rozhodovacích procesů

6.2

Optimalizace podpůrných informačních systémů pro zkvalitnění vlastních činností

PRIORITNÍ CÍL 7:

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

7.1

Zavedení přímé vazby mezi úrovní financování a výsledků součástí univerzity

7.2

Dosažení stability hospodaření a financování účelových zařízení univerzity

7.3

Rozvoj a modernizace univerzitního kampusu a infrastruktury
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• kvalita výuky v cizích jazycích

• multioborové zaměření univerzity

• příliš dlouhý proces realizace změn

• ucelená nabídka všech stupňů

• nedostatečná restrukturalizace

vysokoškolského studia
• celistvost univerzitního kampusu
• certifikát ECTS Label a DS Label
• pokračující propojování vzdělávací
a tvůrčí činnosti
• budování špičkových výzkumných
center a týmů
• spolupráce s aplikační sférou
• zapojení univerzity do mobilitních
programů
• aktivní spolupráce se zahraničními
partnerskými organizacemi

univerzity
• nízký podíl financování ze soukromých
zdrojů
• chybějící centrální systém řízení kvality
• chybějící centrální systém řízení rizik
• rezervy v identifikaci a komercializaci
technologií
• nedostatečná podpora
internacionalizace a propagace
univerzity

• mezioborové vzdělávání

• demografický vývoj společnosti

• vznik nových center excelence

• zaměření na kvantitu studentů snižující

• rozvoj spolupráce s domácími

kvalitu výuky, studentů, příp. absolventů
• nezájem o absolventy bez praxe
• nízký zájem komerční sféry o spolupráci
s univerzitou
• odchod odborníků ke konkurenci
/ do komerční sféry
• podfinancování univerzity z veřejných
zdrojů

a zahraničními partnery
• orientace na aplikovaný výzkum
• možnost využití výstupů projektů
IPN KREDO, IPN KVALITA a dalších
• realizování transferu technologií
• demografický vývoj společnosti
• možnost zapojení do inovačních
aktivit JMK
• prohloubení internacionalizace
vzdělávacích a tvůrčích aktivit
• rozvoj poradenství
• potenciál pro realizaci prestižních
projektů

SLABÉ STRÁNKY

• tradice a dobré jméno univerzity

HROZBY

SILNÉ STRÁNKY

SWOT analýza

PŘÍLEŽITOSTI
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prioritní cíle
a strategická opatření
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PRIORITNÍ CÍL 1

Zajišťování kvality
Univerzita bude hrát zásadní roli v zajišťování
kvality svých činností.

Strategické opatření 1.1

Strategické opatření 1.2

Nastavení a rozvoj systému
hodnocení a zabezpečení kvality
a strategického řízení
na MENDELU

Zavedení koncepce rozvoje
lidských zdrojů na MENDELU
a její realizace

Cílem je zavedení komplexního hodnocení a řízení
kvality MENDELU, které umožní univerzitě posoudit aktuální úroveň dosahované kvality, sledovat
její vývoj nejen v čase, ale i ve vztahu k ostatním
vysokým školám. Zavedení koncepce řízení kvality
taktéž umožní vyhodnotit dopady opatření, která
MENDELU provádí s účelem zvýšení úrovně kvality.

Výstupy, indikátory:
• Vydaná směrnice rektora o zavedení systému

•
•
•
•
•
•
•
•

řízení a komplexního hodnocení kvality na MENDELU.
Realizovaná vnitřní hodnocení MENDELU.
Sestavené plány realizace zlepšení a rozvoje.
Vytvořený a zavedený transparentní systém
vnitřního zajišťování kvality na MENDELU.
Zajištěné kapacity pro sledování a hodnocení
kvality na MENDELU.
Zavedené standardy pro institucionální akreditaci.
Zavedené efektivní principy řízení.
Zkvalitněný systém hodnocení interních procesů.
Vytvořený kompetenční model.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

Cílem je vytvořit a naplnit koncepci rozvoje lidských
zdrojů, a to jak akademických pracovníků, kde bude
kladen důraz na obě základní složky jejich činnosti, tak neakademických pracovníků. Rozvoj a zvyšování kompetencí budou realizovány prostřednictvím jednotné metodiky za předpokladu trvalého
sledování a hodnocení relevantnosti činností akademického i neakademického pracovníka.
Součástí cíle je vytvořit koncepci studijních plánů
doktorských studijních programů a organizačních
předpisů 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, zajištění plynulé generační obměny
vědecko-pedagogických pracovníků a podpory
postdoktorandů. Pozornost bude zaměřena také
na důsledné ověřování kompetencí v oblasti samostatné tvůrčí činnosti.
Při zavádění koncepce lidských zdrojů bude také
kladen důraz na zvyšování efektivnosti jejich využití (time management).
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Výstupy, indikátory:

Výstupy, indikátory:

• Vytvořená jednotná metodika rozvoje lidských

• Zpracovaný katalog operativních rizik.

•
•
•
•
•
•

zdrojů.
Nastavený proces kariérního rozvoje na MENDELU.
Vytvořené motivační programy pro různé skupiny pracovníků a Ph.D. studenty.
Zakotvený systém postdoktorských pozic.
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:
Rektor, kvestorka, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, prorektor pro VaV, děkani, ředitelka ICV.

Strategické opatření 1.3

Zavedení koncepce řízení rizik
a její realizace
Proces řízení rizik bude na MENDELU zahrnovat
vytvoření vhodné infrastruktury a použití systematického postupu k 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 zisky. Cílem je
zavedení koncepce řízení rizik na MENDELU, která
umožní univerzitě řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit
jejich dopad.

• Zpracovaný katalog strategických rizik.
• Zpracovaná klasifikace významnosti rizik.
• Zpracovaná opatření vedoucí k minimalizaci rizik.
• Zavedený proces řízení rizik.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

Strategické opatření 1.4

Zvýšení kvality vzdělávání
na MENDELU a jeho relevance
pro potřeby globálního trhu
práce a společnosti
Cílem je optimalizace struktury studijních programů na MENDELU, zejména zmapování překryvů
mezi jednotlivými univerzitními součástmi s primárním důrazem na excelenci činností a zajištění
maximální efektivity vynakládaných prostředků
v rámci pedagogických procesů při dlouhodobém
zabezpečování akreditací pro strategické obory
fakult. V rámci mezioborových překryvů budou
navrženy možnosti akreditace multioborových
nebo celouniverzitních studijních programů a programů s mezinárodní účastí v kontextu připravovaných změn akreditací v zákoně o vysokých školách. Do pedagogické činnosti budou systematicky
zapojováni špičkoví odborníci včetně zahraničních. Součástí cíle je úprava či doplnění studijních
programů o měkké kompetence s důrazem na jejich
skutečnou relevanci. Cílem je taktéž rozvíjet kvalitu vzdělávací činnosti v souladu s požadavky
ECTS Label.

prioritní cíle
a strategická opatření
Výstupy, indikátory:
• Zvýšený počet akreditovaných multioborových
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a mezinárodních programů (joint degree).
Počet studentů z jiných zemí.
Poměr odučených studentohodin a učitelohodin.
Počet inovovaných a vytvořených multioborových studijních programů.
Počet studentů účastnících se výuky v nově
vytvořených či inovovaných studijních programech.
Počet joint degree a multiple degree programů.
Počet studentů účastnících se praxí ve firmách.
Počet zahraničních odborníků podílejících se
na výuce.
Počet odborníků z praxe podílejících se na výuce.
Podíl výuky v anglickém jazyce na celkové výuce.
Počet studentů samoplátců.
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rozšíření kapacit ve vazbě na poptávku trhu práce.
Výsledkem bude zajištění vysoké kvality praktické
výuky 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, indikátory:
• Počet modernizovaných učeben a laboratoří.
• Vzájemně propojené vzdělávací infrastruktury
•
•
•

Odpovědnost:

•

Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

•
•

Strategické opatření 1.5

Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury na MENDELU
za účelem zajištění vysoké
kvality a efektivnosti výuky

pro praktickou výuku.
Množství inovovaných didaktických prostředků
pro praktickou výuku.
Počet studentů využívajících infrastrukturu.
Rozšířené univerzitní licence informačních zdrojů.
Centralizované, digitalizované a rozšířené fondy
knihovny.
Množství potřebného vybavení pro kompenzaci
znevýhodněných skupin studentů.
Soubor opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektor pro pedagogiku, děkani,
ředitelka ICV.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 1:
Cílem je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávací činnost v profilových studijních programech
univerzity, a to zejména pro praktickou orientaci
výuky. Univerzita plánuje investice do modernizace
a povýšení stávající infrastruktury; nová infrastruktura bude plánována pro vznikající multioborové
a mezinárodní studijní programy v souladu s potřebami trhu práce a společnosti, případně pro

OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 2

Diverzita a dostupnost
Univerzita bude nabízet široký a diverzifikovaný
přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Strategické opatření 2.1

Strategické opatření 2.2

Snižování nerovnosti
ve vzdělávání (podpora studentů
specifických skupin)

Zkvalitnění podmínek
pro celoživotní vzdělávání
na univerzitě a jeho realizace

Cílem je zvýšit otevřenost univerzity a deklarovat
její reálnou podporu studentů specifických skupin,
tj. zejména studentů se specifickými vzdělávacími
potřebami, 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 analyzovat profesní vzdělávací potřeby
dospělých, seniorů a aplikační sféry, rozvinout kvalifikaci zaměstnanců MENDELU s cílem též zvýšit
podporu a motivaci těchto pracovníků k vytvoření
nabídky a následné realizace kurzů celoživotního
vzdělávání, zejména v oblasti profesního vzdělávání.

Výstupy, indikátory:
• Provedená analýza vzdělávacích potřeb.
• Definované prioritní oblasti celoživotního vzdě-

Výstupy, indikátory:
• Počet informačních kampaní.
• Počet informačních aktivit pro zaměstnance

univerzity.
• Počet podpořených studentů specifických skupin.
• Počet nových vzdělávacích pomůcek pro studen-

ty specifických skupin.
• Počet diagnostických nástrojů, asistenčních
pomůcek pro práci se studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami.
• Rozsah stavebních úprav výukových prostor
učiněných ve prospěch studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

lávání.
• Počet inovovaných kurzů celoživotního vzdělá-

vání včetně seniorského vzdělávání.
• Počet rozvíjejících seminářů pro realizátory ce-

loživotního vzdělávání.
• Počet inovativních a interaktivních studijních

opor pro celoživotní vzdělávání.
• Počet uskutečněných kurzů a seminářů celoži-

votního vzdělávání.
• Fungující evaluační systém.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

prioritní cíle
a strategická opatření
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Strategické opatření 2.3

Strategické opatření 2.4

Identifikace a podpora nadaných
studentů

Podpora poskytování
kvalitních poradenských služeb
v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace

Cílem je identifikace nadaných studentů, u nichž
je možno rozvíjet potenciál s ohledem na podporu
jejich znalostí a dovedností. Znalosti a dovednosti
identifikovaných nadaných studentů dále rozvíjet
prostřednictvím zapojení do tvůrčí činnosti pracovišť, kde budou dále motivováni se osobnostně
rozvíjet. Cílem je taktéž podporovat účast nadaných
studentů v tuzemských i zahraničních soutěžích.

Výstupy, indikátory:
• Počet identifikovaných nadaných studentů.
• Počet účastí na tuzemských studentských sou-

těžích.
• Počet účastí na zahraničních studentských sou-

těžích.
• Počet výzkumných projektů s účastí nadaných
studentů.
• Počet nadaných studentů zapojených do tvůrčí
činnosti.
• Vypracovaný systém podpory nadaných studentů.

Cílem je zvyšování způsobilosti studentů pro život
v dynamicky se rozvíjejícím světě, zlepšování uplatnitelnosti studentů na trhu práce, pomoc v obtížných životních situacích a zlepšování dostupnosti
poradenských služeb také zájemcům o studium
a zaměstnancům univerzity. Kromě akademických
vědomostí a dovedností je nutné klást na univerzitě důraz také na přenositelné kompetence studentů, jako je rozvoj měkkých dovedností, rozvoj
kreativity, schopnost řešit problémy, samostatně
se učit, pracovat v týmu apod.

Výstupy, indikátory:
• Počet hodin individuálního psychologického po-

radenství a počet uskutečněných diagnostik.
• Počet hodin individuálního a skupinového stu-

dijního poradenství.
• Počet hodin individuálního a skupinového pora-

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

•
•
•
•

denství na ochranu duševního a fyzického zdraví (adiktologické poradenství) a sociálněprávního
poradenství.
Počet hodin individuálního a skupinového kariérového poradenství.
Počet veletrhů pracovních příležitostí.
Počet seminářů pro rozvoj měkkých dovedností.
Počty absolvovaných vzdělávacích aktivit poradenských pracovníků.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, ředitelka ICV.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 2:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 3

Internacionalizace
Výuka i tvůrčí činnosti univerzity budou mít zřetelný mezinárodní charakter.

Strategické opatření 3.1

Odpovědnost:

Zvýšení zapojení do mezinárodních sítí, platforem a projektů

Rektor, prorektor pro VaV, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

V oblasti podpory zahraniční spolupráce se chce
univerzita zaměřit zejména na spolupráci se zahraničními partnery, a to zakládáním společných týmů,
vytvářením základní infrastruktury pro tuto spolupráci a podporou vědomostních aliancí pro transfer
know-how. Internacionalizace výzkumných a expertních týmů napříč obory podporuje dosažení excelence a zvýšení přínosu vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti pro společnost. Mezinárodní
spolupráce umožňuje zapojení významných zahraničních kapacit do budování excelentních výzkumných týmů, zvyšuje možnost účasti v projektech
financovaných z nadnárodních zdrojů a zvyšuje
publikační úspěšnost, což se poté odráží na vnímání postavení univerzity jak v domácím prostředí,
tak i v zahraničí. Součástí cíle je taktéž budování
dobrého jména MENDELU na mezinárodní úrovni.

Strategické opatření 3.2

Identifikace a vyhodnocení
potenciálu prioritních teritorií
pro mezinárodní spolupráci
a její rozvoj
Cílem je na základě podrobné analýzy potenciálu
identifikovat mezinárodní prioritní teritoria pro
univerzitu a v těchto teritoriích rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti pedagogické i tvůrčí činnosti. Důraz bude kladen také na zhodnocení potenciálu mezinárodních teritorií, v nichž je realizována
rozvojová spolupráce.

Výstupy, indikátory:
Výstupy, indikátory:
• Počet uzavřených strategických partnerství

s excelentními zahraničními týmy.
• Počet zapojení do mezinárodních sítí a platforem.
• Počet utvořených znalostních aliancí.
• Počet zahraničních mobilit.
• Počet zahraničních pracovníků s pracovním

poměrem.
• Počet uspořádaných mezinárodních konferencí,
seminářů a letních škol.
• Zpracovaný strategický plán budování značky
MENDELU v mezinárodním prostředí.

• Identifikovaná mezinárodní prioritní teritoria.
• Počet partnerů v prioritních teritoriích.
• Počet realizovaných přijímacích řízení v priorit-

ních teritoriích.
• Počet realizovaných projektů rozvojové spolupráce.
• Počet zahraničních studentů.

Odpovědnost:
Rektor, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, prorektor pro VaV, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka ICV.

prioritní cíle
a strategická opatření
Strategické opatření 3.3

Realizace externí evaluace
a integrace jejích dopadů
na strategické řízení univerzity
Cílem je realizovat externí evaluaci jak pedagogických, tak tvůrčích výsledků na univerzitě. Mezinárodní evaluace bude provedena týmem zkušených
zahraničních hodnotitelů a jejím výsledkem bude
soupis doporučení pro univerzitu v obou zmíněných
oblastech. Výsledné dopady budou implementovány do řízení univerzity v obou stěžejních oblastech.
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světového výzkumu a vytvářet podmínky pro přijímání cizinců na univerzitě. Potenciál multikulturního prostředí bude rovněž využíván pro podporu
mezinárodních studentských aktivit, znalostních
aliancí a rozvoj mezinárodních studijních programů a jejich marketing. Podpora multikulturního
prostředí na univerzitě bude realizována internacionalizací domácího prostředí a schopností plně
integrovat hostující studenty i akademické pracovníky z různých zemí.

Výstupy, indikátory:
• Počty realizovaných studentských mobilit.

Výstupy, indikátory:
• Provedená mezinárodní evaluace jak pedagogic-

kých, tak tvůrčích výsledků.
• Vytvořený soupis návrhů opatření vyplývajících

z evaluace.
• Počet realizovaných návrhů opatření vedoucích

ke zkvalitnění pedagogické činnosti.
• Počet realizovaných návrhů opatření vedoucích

ke zkvalitnění tvůrčí činnosti.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, prorektorka pro
strategii, internacionalizaci a IT, prorektor pro VaV,
děkani, ředitelka ICV.

Strategické opatření 3.4

Podpora a využívání potenciálu
multikulturního prostředí
na univerzitě
Cílem je podpora internacionalizace vnitřního prostředí na univerzitě, která bude nadále rozvíjet
jazykovou vybavenost pedagogických, výzkumných
i administrativních pracovníků a jejich schopnost
účastnit se mobilitních programů, zapojovat se do

• Počty realizovaných akademických mobilit.
• Počty akreditovaných mezinárodních studijních

programů.
• Počty zahraničních absolventů studijních programů.
• Délka pobytu hostujícího akademického pracovníka.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, prorektorka pro
strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka
ICV.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 3:
OP VVV, ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci,
Jean Monet, Institucionální plán, vlastní zdroje
univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 4

Relevance

Univerzita bude ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké
poznatky a potřeby partnerů.

Strategické opatření 4.1

Odpovědnost:

Zlepšení návaznosti teoretické
výuky na praktickou s hlavním
akcentem na aktivní spolupráci
s aplikační sférou doma i v zahraničí a odborné poradenství

Rektor, prorektor pro pedagogiku, prorektor pro
VaV, prorektor pro účelová zařízení, děkani, ředitelka ICV.

Cílem je posílit „třetí roli“ univerzity rozvíjením spolupráce s reprezentanty aplikační sféry doma
i v zahraničí, regionální veřejné správy a samosprávy. Účelem je rozšíření poznatků ve společnosti
a vytváření prostoru pro diskusi vedenou v duchu
odbornosti, kritičnosti, otevřenosti a kultivovanosti. Cílem je dále zlepšení provázanosti teoretické
části výuky s praktickou, při maximálním využití
potenciálu školních podniků a spolupráce s aplikační sférou, založené na systému praxí a stáží
studentů během studia. Účelem je zvyšovat uplatnitelnost absolventů univerzity, rozvíjet spolupráci
na společných koncepcích a strategiích a propojit
tvůrčí činnost s praxí doma a v zahraničí. Součástí cíle je podpora tvůrčí práce studentů směřující
k inovaci praktické části vzdělávací činnosti.

Výstupy, indikátory:
• Definovaný rozsah praktické výuky.
• Počet řešených závěrečných prací ve spolupráci
•
•
•
•

s aplikační sférou a školními podniky.
Počty praxí, stáží a exkurzí doma a v zahraničí.
Počty spolupracujících reprezentantů z aplikační sféry doma a v zahraničí.
Uplatnitelnost absolventů doma a v zahraničí.
Vybudovaný Portál spolupráce s praxí.

Strategické opatření 4.2

Přizpůsobování vzdělávací
a výzkumné činnosti univerzity
aktuálním potřebám společnosti
a regionu
Cílem je analyzovat potřeby společnosti, regionu
a všech skupin obyvatel, vyhodnotit tyto potřeby
vzhledem k možnostem univerzity ve vzdělávací
a výzkumné činnosti a implementovat změny
v obou oblastech tak, aby byly přizpůsobeny identifikovaným potřebám.

Výstupy, indikátory:
• Provedená analýza potřeb společnosti a regionu

v zájmových oblastech.
• Vyhodnocená analýza a vytvořený návrh imple-

mentačního plánu.
• Počet realizovaných změn ve vzdělávací oblasti.
• Počet realizovaných změn ve výzkumných oblas-

tech.
• Počet realizovaných inovací na míru potřeb konkrétní oblasti.
• Počet realizovaných zakázek odborného poradenství.
• Počet řešených projektů regionálního rozvoje.

prioritní cíle
a strategická opatření
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Odpovědnost:

Strategické opatření 4.4

Rektor, prorektor pro pedagogiku, prorektor pro
VaV, děkani, ředitelka ICV.

Posílení pozice MENDELU
jako strategického partnera
v národním a regionálním měřítku

Strategické opatření 4.3

Zlepšení spolupráce s absolventy
a zavedení evaluace absolventů
nejdůležitějšími zaměstnavateli
v oblastech zájmu
Cílem je systematicky udržovat kontakty s absolventy a rozvíjet s nimi spolupráci. Poskytovat
absolventům informace o záměrech a aktivitách
součástí univerzity, pořádání odborných a společenských setkání, poskytování oboustranně prospěšných služeb a získávání materiální podpory pro
činnost univerzity a jejích součástí. Využívat nabídky odborných stáží, exkurzí či pracovních příležitostí od našich absolventů ve firmách či organizacích. Zajistit zpětnou vazbu v podobě evaluace
našich absolventů od zaměstnavatelů.
Součástí cíle je zavedení systému zapojení zaměstnavatelů a jejich organizací do tvorby a hodnocení
studijních programů a programů dalšího vzdělávání (např. programové komise studijních programů
za účasti představitelů zaměstnavatelů, pravidelný
systém hodnocení v rámci IT systému, propojení
s Job Fair).

Cílem je vytvářet a posilovat strategická partnerství
s národními a regionálními výzkumnými pracovišti a institucemi. Pozici univerzity budovat na efektivně fungujících a dlouhodobě udržitelných týmech výzkumných záměrů, center a projektů, na
kvalitním výzkumu individuálním nebo soustředěném do menších vědeckých týmů. Cílem je taktéž
pokračovat v budování značky MENDELU.
Součástí cíle je na národní úrovni s podporou
aplikační sféry prosazovat zájmy oborů vůči státní
správě i samosprávě a vymezit potenciál dalšího
rozvoje oborů v rámci ČR.
Dílčím cílem je spolupráce se středními a základními školami na sjednocení požadované a reálné
úrovně technických znalostí a dovedností jejich
absolventů.

Výstupy, indikátory:
• Počet fungujících partnerství.
• Stanovená kvalita partnerství (mobility, vzdělá-

vací projekty, výzkumné projekty).
• Počet vzdělávacích a výzkumných projektů.
• Media monitoring a evaluace dopadů.
• Počet partnerství se středními a základními

školami.

Výstupy, indikátory:
• Počet spolupracujících absolventů.
• Počet podpořených akcí s absolventy.
• Počet zaměstnavatelů podílejících se na evalua-

ci absolventů.
• Výsledky evaluace prováděné zaměstnavateli.

• Zpracovaný strategický plán budování značky

MENDELU.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro VaV, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 4:
OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 5

Kvalitní a relevantní
výzkum, vývoj
a inovace
Výsledky výzkumu a vývoje na univerzitě budou
mezinárodně relevantní a efektivně přenášené
do aplikační sféry.

Strategické opatření 5.1

Zavedení podpory excelentního
výzkumu v definovaných
oblastech

• Definovaná excelentní pracoviště univerzity.
• Počet modernizovaných a rekonstruovaných

laboratoří.
• Počet zapojení do mezinárodních projektů.
• Počet účastí v mezinárodních konsorciích.
• Počet podpořených excelentních výzkumných

týmů.
Stanovení základních vědecko-výzkumných a uměleckých směrů neoddělitelně patří ke strategickému řízení tvůrčí činnosti. Obecně platí, že je nezbytné koncentrovat podporu tvůrčí činnosti do
rozvoje těch oblastí, které mají dostatečné kapacity a potenciál ve výzkumné, umělecké a aplikační sféře. Vědecko-výzkumné směry je třeba definovat ve dvou základních oblastech – v oblasti
základního a v oblasti aplikovaného výzkumu. Při
definování základních vědecko-výzkumných směrů
bude snaha podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití výsledků pro praxi.
Stejný model bude aplikován pro podporu uměleckých směrů s tím rozdílem, že zde bude kladen
důraz na oborově uznávaná kritéria. Excelentní
směry jak ve vědecko-výzkumné, tak umělecké
oblasti budou naplňovány pracovišti, která budou
směry dále rozvíjet.

Výstupy, indikátory:
• Určené excelentní tvůrčí směry na každé fakultě.
• Definovaná kritéria excelentních pracovišť.
• Vytvořený systém bonifikace excelentních pra-

covišť.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektor pro VaV, děkani, ředitelka ICV.

Strategické opatření 5.2

Zvýšení projektové absorpční
kapacity MENDELU
Rozvoj a zkvalitnění poradenského a administrativního servisu orientovaného na navrhovatele a řešitele nejdůležitějších typů grantových příležitostí
(evropské programy, strukturální fondy, nejvýznamnější české grantové programy) je nezbytným
krokem vedoucím ke zlepšení univerzitních činností prostřednictvím růstu účelového financování
univerzity. Cílem je rozšíření vědomostní základny profesionálů orientovaných na jednotlivé nejdůležitější grantové programy ve všech fázích projektového cyklu. Zvláštní důraz bude kladen na
přípravu projektových žádostí projektů v mezinárodním kontextu (komunitární a rozvojové projek-

prioritní cíle
a strategická opatření
ty) a dále na poskytování administrativního servisu
projektů již přijatých k řešení.
Koordinace příprav univerzitních projektů bude
provázána s identifikací hlavních výzkumných
a uměleckých směrů a oblastí, kde se bude univerzita v následujícím období etablovat. Hlavní důraz
bude kladen na tvorbu interdisciplinárních týmů
s mezinárodním dopadem.

Výstupy, indikátory:
• Definovaný systém získávání a rozdělování ne-

veřejných prostředků.
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transferu technologií je tedy systematické zabezpečování souboru činností, které zajistí posunutí
výsledků výzkumu ke komerčnímu využití (proof-of-concept aktivity). Dalšími prioritními otázkami
v oblasti transferu technologií je zavedení systému
řízení vztahu s firmami a koncepce transferu prostřednictvím spin-off firem. Součástí cíle je také
vytvoření sítě mezi tematicky blízkými podniky
a průmyslovými subjekty, kde bude fungovat transfer know-how, odborníků a výsledků, jako základ
pro fungující spolupráci. Cílem je taktéž zavést
transparentní systém podpory spin-off firem
a funkční systém řízení vztahů s firmami.

• Definovaný řídicí systém.
• Počet navrhovaných projektů do veřejných sou•
•
•
•
•

těží.
Počet úspěšných projektů.
Počet účastníků seminářů a workshopů k vyhlášeným výzvám.
Zavedený systém evidence projektů na univerzitě.
Zřízený fond pro úhradu nezpůsobilých výdajů
univerzitních projektů.
Zřízený fond pro financování udržitelnosti univerzitních projektů.

Odpovědnost:

Výstupy, indikátory:
• Zpracované dokumenty k realizaci proof-of-con•
•
•
•

Rektor, prorektor pro VaV, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

•

Strategické opatření 5.3

•

Rozvoj transferu technologií
na MENDELU

•

•

cept aktivit (směrnice, metodika).
Zpracovaná metodika činností při spolupráci
s firmami.
Upravené vnitřní předpisy na základě zpracované metodiky.
Vytvořená mapa vazeb meziinstitucionální spolupráce.
Upravené předpisy související se vznikem a monitoringem spin-off firem.
Počet realizovaných vzdělávacích a informačních
seminářů a workshopů.
Zpracovaná analýza efektivnosti jednotlivých
typů průmyslově právní ochrany výsledků VaV.
Zavedená funkční databáze smluvních vztahů
MENDELU s aplikační sférou.
Počet projektů z programů aplikovaného výzkumu.

Odpovědnost:
Jedním z dlouhodobých cílů univerzity je podpora
aktivní spolupráce s aplikační sférou. Provázání
výzkumných aktivit s podniky však 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

Rektor, prorektor pro VaV, ředitel CTT.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 5:
OP VVV, HORIZON, Institucionální plán, komunitární a rozvojové projekty, fond komercializace,
vlastní zdroje univerzity.

25

26

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ,
VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ PRO OBDOBÍ 2016–2020

PRIORITNÍ CÍL 6

Rozhodování
založené na datech
Řízení univerzity bude koncepční, transparentní
a založené na datech.

Strategické opatření 6.1

Strategické opatření 6.2

Rekonstrukce a modernizace
ICT pro tvorbu relevantních
rozhodovacích procesů

Optimalizace podpůrných
informačních systémů pro
zkvalitnění vlastních činností

Cílem rekonstrukce a modernizace informačních
a komunikačních technologií (ICT) na univerzitě je
především vytvořit podmínky pro dosažení excelence ve výzkumu a ve výuce. Konkrétními cíli je
nastavit IT procesy, organizaci a vazby, určit architekturu systému, zavést řízení změn a uživatelských
požadavků, řízení úrovně služeb a řízení služeb
poskytovaných třetími stranami.

Cílem je zajistit kontinuální sběr rozsáhlých a integrovaných dat zahrnujících relevantní zdroje kvantitativních i kvalitativních informací pro zajišťování
kvality vnitřních procesů a informačních systémů
na univerzitě. Důraz bude rovněž kladen na systematický sběr dat, která jsou klíčová pro zajištění
standardů institucionální akreditace.

Výstupy, indikátory:
Výstupy, indikátory:
• Zavedený kompetenční model.
• Zavedená role architekta systému a bezpečnost-

ního manažera.
• Vytvořená architektonická mapa systému.
• Počet provedených rekonstrukcí a modernizací.
• Zavedený jednotný systém Service Desk a dokumentace.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

• Identifikovaná klíčová data pro strategické řízení.
• Počet provedených datových šetření.
• Počet provedených analýz integrovaných dat.
• Počet změn v informačních systémech.
• Provedená analýza stavu a správy serverů a úlo-

žišť s návrhem nové koncepce.

Odpovědnost:
Rektor, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka ICV.

Zdroje k naplnění prioritního cíle 6:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

prioritní cíle
a strategická opatření
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PRIORITNÍ CÍL 7

Efektivní financování
Financování univerzity bude stabilní, transparentní a efektivní.

Strategické opatření 7.1

Odpovědnost:

Zavedení přímé vazby mezi
úrovní financování a výsledků
součástí univerzity

Rektor, kvestorka, děkani, ředitelka ICV.

Cílem je zavedení přímé vazby mezi úrovní financování a dosaženými výsledky univerzitních součástí.
Základem pro sestavení rozpočtu bude doplnění
výchozích vstupních indikátorů o nové tak, aby se
zvyšoval podíl rozpočtu rozdělovaný podle výkonu
a lépe odrážel kvalitu činností jednotlivých univerzitních součástí. Cílem je rovněž posílit vícezdrojové
financování součástí, zapojit vlastní zdroje a usilovat
o zvýšení hospodářského výsledku u doplňkové
činnosti prostřednictvím maximálního využití potenciálu fakult a vysokoškolského ústavu. Dále pak
také usilovat o zvýšení výnosů ze smluvního výzkumu a zajistit jejich využití jako neveřejného zdroje
při financování spoluúčasti projektů a grantů.

Výstupy, indikátory:

Strategické opatření 7.2

Dosažení stability hospodaření
a financování účelových zařízení
univerzity
Cílem je dosáhnout stabilního hospodaření školních
podniků a Správy kolejí a menz a použití jimi vytvořeného hospodářského výsledku prioritně k rozvoji
a obnově jejich materiálně-technické základny
k zabezpečení a zlepšení činnosti účelových zařízení. Cíl klade důraz na zvyšování kvalifikace lidských
zdrojů v oblasti marketingu, IT a jazykových dovedností a na kvalitu řízení dodavatelsko-odběratelských
vztahů školních podniků a Správy kolejí a menz.

Výstupy, indikátory:
• Objem finančních prostředků investovaných do

• Pravidelné vyhodnocování počtu a struktury
•
•
•
•

•

studentů.
Pravidelné vyhodnocování vícezdrojového financování univerzity.
Pravidelné vyhodnocování indikátorů kvality
a výkonu univerzitních součástí.
Pravidelné vyhodnocování podílu univerzity na
výsledcích ukazatelů kvality v rámci vysokých škol.
Pravidelné vyhodnocování sestaveného plánu
obnovy majetku a dodržování plánovaných finančních limitů.
Počet implementovaných opatření provedených
v souvislosti s efektivním financováním.

•
•
•
•
•
•

rozvoje účelových zařízení univerzity z jejich
vlastních zdrojů.
Počet proškolených zaměstnanců.
Objem dosažených úspor v oblasti nákupu služeb, stavebních prací a dodávek.
Objem využité ubytovací kapacity v rámci doplňkové činnosti.
Počet a objem realizovaných cateringových zakázek.
Počet studentů využívajících zázemí účelových
zařízení.
Počet prezentačních akcí.
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DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ,
VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ
A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ PRO OBDOBÍ 2016–2020

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, prorektor pro účelová zařízení,
ředitelé účelových zařízení, ředitelka ICV.

Strategické opatření 7.3

Rozvoj a modernizace
univerzitního kampusu
a infrastruktury
Cílem je efektivní financování investičních akcí
v návaznosti na výstupy energetických auditů
a ve vztahu k potřebě průběžné obnovy a modernizace stávajícího majetku univerzity, příp. i potřebné rozšíření kapacit novou výstavbou. Jedná
se o vyčlenění rozhodující části finančních prostředků do obnovy a rozvoje univerzitní infrastruktury
podporující zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury
akademického prostředí, podporu organizačních
součástí v přípravě projektů z mimouniverzitních
zdrojů (systémové dotace, rozvojové projekty,
evropské dotace, dotace z JMK a další) a posílení
transparentnosti v této oblasti financování.
Cílem je taktéž zvýšení atraktivnosti univerzitního
prostředí nejen pro uchazeče o studium, výzkumné a expertní týmy a další zainteresované, ale
i potřeba prezentace univerzity jako takové.

Výstupy, indikátory:
• Zpracovaný ucelený projekt dlouhodobého in-

vestičního rozvoje univerzitního kampusu.
• Aktualizované investiční záměry univerzity.
• Celkový počet a objem provedených rekon-

strukcí, modernizací, příp. nové výstavby.
• Celkový počet obnovy a pořízení strojního
a přístrojového vybavení.

Odpovědnost:

Zdroje k naplnění prioritního cíle 7:

Rektor, kvestorka.

Vlastní zdroje univerzity, investiční projekty a dotační tituly.

