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úvod
Východiska Aktualizace
Dlouhodobého záměru
univerzity
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity
v Brně pro rok 2016 (dále jen „Aktualizace DZ
2016“) 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 Aktualizace
DZ 2016 konkrétní dílčí cíle, jichž chce univerzita
dosáhnout v prvním roce následujícího pětiletého
období. Kromě Dlouhodobého záměru univerzity
byla pro zpracování Aktualizace DZ 2016 východiskem také Aktualizace Dlouhodobého záměru
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.

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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a dílčí cíle

11

PRIORITNÍ CÍL 1

Zajišťování kvality
Dílčí cíl 1.1

Výstupy, indikátory:

Připravit a zahájit projekt
zavedení řízení kvality
na MENDELU

• Vytvořená jednotná koncepce rozvoje lidských

Cílem je příprava a zpracování projektu na zavedení komplexního hodnocení a řízení kvality MENDELU a zahájení jeho realizace. Součástí cíle je institucionalizace pracoviště zajišťujícího řízení kvality
a nastavení základních souvisejících procesů.

zdrojů.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Výstupy, indikátory:
• Vydané rozhodnutí rektora o zavedení systému

řízení a komplexního hodnocení kvality na MENDELU.
• Zahájená realizace projektu.
• Definované standardy kvality ve stanovených
oblastech působení univerzity.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Dílčí cíl 1.2

Zpracovat koncepci rozvoje
lidských zdrojů na MENDELU
Cílem je zpracovat koncepci rozvoje lidských zdrojů a plán jejího naplnění.

Dílčí cíl 1.3

Zpracovat koncepci řízení rizik
Cílem je zpracování koncepce řízení rizik. Součástí
cíle je identifikace operativních a strategických
rizik na univerzitě, určení jejich významnosti,
a zpracovaný návrh opatření k jejich eliminaci,
minimalizaci či akceptaci.

Výstupy, indikátory:
• Zpracovaný katalog operativních rizik.
• Zpracovaný katalog strategických rizik.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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Dílčí cíl 1.4

Zmapovat překryvy studijních
programů a zajistit optimalizaci
jejich struktury
Cílem je provést zmapování překryvů studijních
programů mezi jednotlivými univerzitními součástmi s primárním důrazem na excelenci činností a na
základě tohoto zmapování provést návrh na optimalizaci. Součástí cíle je navrhnout konkrétní
možnosti akreditace multioborových nebo celouniverzitních studijních programů a programů
s mezinárodní účastí v kontextu připravovaných
změn akreditací v zákoně o vysokých školách.

• Počet vzájemně propojených vzdělávacích infra-

struktur pro praktickou výuku.
• Počet inovovaných didaktických prostředků pro
praktickou výuku.
• Počet univerzitních licencí informačních zdrojů
a fondů knihovny.
• Počet potřebného vybavení pro kompenzaci
znevýhodněných skupin studentů.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Výstupy, indikátory:

Dílčí cíl 1.6

• Provedené zmapování překryvů studijních pro-

Vytvořit soubor opatření
k zajištění snižování studijní
neúspěšnosti a plán jejich
implementace

gramů.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Dílčí cíl 1.5

Modernizovat vzdělávací
infrastrukturu
Cílem je pokračovat v modernizaci vzdělávací
infrastruktury pro praktickou orientaci výuky a pro
zajištění přístupu znevýhodněným skupinám studentů.

Cílem je na základě zmapovaných příčin studijní
neúspěšnosti vytvořit soubor opatření, která povedou k jejímu snižování. Součástí cíle je zpracování plánu implementace navržených opatření
a dále návrh systému sledování a pravidelného
vyhodnocování jak neúspěšnosti studentů, tak
především realizovaných opatření.

Výstupy, indikátory:
• Zpracovaný návrh systému sledování a vyhod-

nocování studijní neúspěšnosti a dopadů realizovaných opatření.

Odpovědnost:

Výstupy, indikátory:

Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

• Počet modernizovaných učeben a laboratoří.

Zdroje:

• Počet studentů využívajících infrastrukturu.

OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 2

Diverzita a dostupnost
Dílčí cíl 2.1

Dílčí cíl 2.2

Realizovat informační kampaně
a další formy podpory studentů
specifických skupin

Provést analýzu vzdělávacích
potřeb z oblasti celoživotního
vzdělávání a na jejím základě
inovovat a optimalizovat
nabídku vzdělávacích kurzů

Cílem je realizovat informační kampaně k problematice 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,
studentů získávajících další vzdělání při zaměstnání, a jiné formy podpory těmto studentům.

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

Cílem je analyzovat profesní vzdělávací potřeby
dospělých, seniorů a aplikační sféry. Součástí cíle
je podpořit rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců MENDELU zabývajících se zejména oblastí
profesního vzdělávání.

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

lávání.

univerzity.
• Počet podpořených studentů specifických skupin.

Odpovědnost:

Odpovědnost:

Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka
ICV.

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
Dílčí cíl 2.3

Identifikovat nadané studenty
a zpracovat systém jejich
podpory
Cílem je identifikace nadaných studentů, u nichž
je možno rozvíjet potenciál s ohledem na podporu
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jejich znalostí a dovedností. Součástí cíle je zpracování systému podpory těchto studentů.

Výstupy, indikátory:
• Vypracovaný systém podpory nadaných studentů.
• Počet účastí studentů na tuzemských a zahra-

ničních studentských soutěžích.
• Počet výzkumných projektů s účastí nadaných

studentů.
• Počet nadaných studentů zapojených do tvůrčí

činnosti.

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

Zdroje:
Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Dílčí cíl 2.4

Realizovat poradenské služby
v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace
Cílem je zajistit poskytování individuálních a skupinových poradenských služeb, a to jak pro studenty, tak pro zaměstnance MENDELU.

Výstupy, indikátory:
• Počet hodin individuálního a skupinového stu-

dijního poradenství.
• Počet veletrhů pracovních příležitostí.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, ředitelka ICV.

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 3

Internacionalizace
Dílčí cíl 3.1

Dílčí cíl 3.2

Podpořit rozvoj mezinárodní
spolupráce zapojením do
mezinárodních sítí, platforem
a projektů

Identifikovat a vyhodnotit
potenciál prioritních teritorií
pro mezinárodní spolupráci
a její rozvoj

Cílem je vytvořit koncepci internacionalizace na
MENDELU, pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce, zaměřit se na zakládání společných týmů,
vytváření základní infrastruktury pro tuto spolupráci a podporu vědomostních aliancí pro transfer
know-how. Součástí cíle je budování dobrého
jména MENDELU na mezinárodní úrovni.

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.

Výstupy, indikátory:
• Identifikovaná mezinárodní prioritní teritoria.

Výstupy, indikátory:
• Počet zapojení do mezinárodních sítí a platforem.
• Počet utvořených znalostních aliancí.
• Počet zahraničních mobilit.
• Vytvořená koncepce internacionalizace MENDE-

LU.

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

Zdroje:
OP VVV, ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci,
Jean Monet, Institucionální plán, vlastní zdroje
univerzity.

• Počet partnerů v prioritních teritoriích.

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

Zdroje:
OP VVV, ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci,
Jean Monet, Institucionální plán, vlastní zdroje
univerzity.
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Dílčí cíl 3.3

Dílčí cíl 3.4

Připravit podklady pro realizaci
externí evaluace univerzity

Budovat multikulturní prostředí
na univerzitě

Cílem je připravit podklady pro realizaci externí
evaluace 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.

Cílem je podpora internacionalizace vnitřního prostředí na univerzitě realizací mezinárodních studentských aktivit a znalostních aliancí. Součástí
cíle je příprava akreditací mezinárodních studijních
programů a realizace marketingu na podporu povědomí o jejich existenci.

Výstupy, indikátory:
• Rozhodnutí univerzity o realizaci externí evaluace.
• Vybraný externí hodnotitel.

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

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Výstupy, indikátory:
• Počty realizovaných studentských mobilit.
• Počty realizovaných akademických mobilit.
• Délka pobytu hostujícího akademického pracov-

níka.
• Počet hostujících akademických pracovníků nad

30 dní.
• Průměrná délka pobytu hostujícího akademic-

kého pracovníka.
• Počty zahraničních absolventů studijních pro-

gramů.

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

Zdroje:
OP VVV, ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci,
Jean Monet, Institucionální plán, vlastní zdroje
univerzity.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 4

Relevance
Dílčí cíl 4.1

Dílčí cíl 4.2

Podpořit propojení vzdělávací
činnosti s praxí

Provést analýzu aktuálních
potřeb společnosti a regionu
v zájmových oblastech a vytvořit
plán implementace změn ve
vzdělávací a výzkumné oblasti

Cílem je realizovat studentské praxe a stáže při
maximálním využití potenciálu školních podniků
a spolupráce s aplikační sférou. Součástí cíle je dobudovat Portál spolupráce s praxí na všech součástech a dále podpořit tvůrčí práce studentů směřující k inovaci praktické části vzdělávací činnosti.

Výstupy, indikátory:
• Počet řešených závěrečných prací ve spolupráci

s aplikační sférou a školními podniky.
• Počty praxí, stáží a exkurzí doma a v zahraničí.
• Dobudovaný Portál spolupráce s praxí.

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

Cílem je analyzovat potřeby společnosti, regionu
a všech skupin obyvatel, vyhodnotit tyto potřeby
vzhledem k možnostem univerzity ve vzdělávací
a výzkumné činnosti a vytvořit plán implementace
změn.

Výstupy, indikátory:
• Definované zájmové oblasti.
• Provedená analýza potřeb společnosti a regionu

v zájmových oblastech.

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

Zdroje:

Zdroje:

OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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Dílčí cíl 4.3

Dílčí cíl 4.4

Zlepšit spolupráci s absolventy
a zavést evaluaci absolventů
nejdůležitějšími zaměstnavateli
v oblastech zájmu

Revidovat stávající a vytvořit
nová fungující partnerství
MENDELU s významnými
výzkumnými pracovišti
a institucemi

Cílem je realizovat aktivity na podporu spolupráce
s absolventy např. formou využívání nabídek odborných stáží, exkurzí či pracovních příležitostí od
našich absolventů ve firmách či organizacích. Dále
pak připravit podklady pro zajištění zpětné vazby
v podobě hodnocení našich absolventů nejdůležitějšími zaměstnavateli.

Výstupy, indikátory:
• Počet spolupracujících absolventů.

Cílem je provést revizi stávajících partnerství s národními a regionálními výzkumnými pracovišti
a institucemi, stanovit parametry kvality partnerství a na jejich základě pak identifikovat možné
příležitosti k vytvoření nových partnerství. Cílem
je taktéž pokračovat v budování značky MENDELU.
Součástí cíle je spolupracovat se středními a základními školami na sjednocení požadované a reálné úrovně technických znalostí a dovedností jejich
absolventů.

• Počet podpořených akcí s absolventy.
• Počet zaměstnavatelů podílejících se na hodno-

cení absolventů.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro pedagogiku, děkani, ředitelka ICV.
Zdroje:
OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

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.
• Zpracovaný strategický plán budování značky

MENDELU.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro VaV, prorektorka pro strategii, internacionalizaci a IT, děkani, ředitelka
ICV.
Zdroje:
OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

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

Vytvořit systém excelentních
pracovišť

Zvýšit projektovou absorpční
kapacitu MENDELU

Cílem je určit excelentní tvůrčí směry na jednotlivých součástech univerzity a identifikovat excelentní pracoviště na základě definovaných kritérií pro
určení jejich excelence.

Cílem je podpořit rozvoj a zkvalitnění poradenského a administrativního servisu pro navrhovatele
a řešitele nejdůležitějších typů grantových příležitostí (evropské programy, strukturální fondy, nejvýznamnější české grantové programy). Součástí
cíle je vzdělávat pracovníky v této oblasti a vytvořit skupinu profesionálů orientovaných na jednotlivé nejdůležitější grantové programy. Cílem je
rovněž zajistit koncepční řešení pro úhradu nezpůsobilých výdajů univerzitních projektů a financování jejich udržitelnosti.

Výstupy, indikátory:
• Určené excelentní tvůrčí směry na každé fakultě.
• Definovaná kritéria excelentních pracovišť.
• Definovaná excelentní pracoviště univerzity.
• Počet zapojení do mezinárodních projektů.
• Počet účastí v mezinárodních konsorciích.
• Počet podpořených excelentních výzkumných

týmů.

Odpovědnost:

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

veřejných prostředků.

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

• Počet navrhovaných projektů do veřejných sou-

Zdroje:

• Poměr zahraničních a domácích externích pro-

OP VVV, HORIZONT, Institucionální plán, komunitární a rozvojové projekty, fond komercializace,
vlastní zdroje univerzity.

těží.
• Počet úspěšných projektů.

•
•
•
•

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

Zdroje:
OP VVV, HORIZONT, Institucionální plán, komunitární a rozvojové projekty, fond komercializace,
vlastní zdroje univerzity.

Dílčí cíl 5.3

Zavést systém řízení vztahů
s firmami
Cílem je vytvořit a implementovat metodiku řízení
vztahů s firmami. Součástí cíle je dokončení nastavení procesů k zakládání spin-off firem. Cílem je
rovněž dokončit metodiku činností pro systematické zajišťování souboru aktivit, které zajistí posun
výsledků výzkumu ke komerčnímu využití (proof-of-concept aktivity).

Výstupy, indikátory:
• Zpracovaná metodika činností při spolupráci

s firmami.
• Upravené předpisy související se vznikem a monitoringem spin-off firem.

Odpovědnost:
Rektor, prorektor pro VaV, ředitel CTT.

Zdroje:
OP VVV, HORIZONT, Institucionální plán, komunitární a rozvojové projekty, fond komercializace,
vlastní zdroje univerzity.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 6

Rozhodování
založené na datech
Dílčí cíl 6.1

Dílčí cíl 6.2

Vytvořit koncepci architektury
ICT na MENDELU a zavést systém
řízení služeb v této oblasti

Nastavit proces sběru dat

Cílem 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.
Součástí cíle je pořízení nezbytného nového vybavení a provedení odpovídajících rekonstrukcí.

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.

Výstupy, indikátory:
• Identifikovaná klíčová data pro strategické řízení.

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

ního manažera.

• Provedená analýza stavu a správy serverů a úlo-

žišť s návrhem nové koncepce.

Odpovědnost:

• Vytvořená architektonická mapa systému.

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

Odpovědnost:

Zdroje:

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

OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán, vlastní zdroje univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 7

Efektivní financování
Dílčí cíl 7.1

Dílčí cíl 7.2

Upravit a doplnit indikátory
vstupující do tvorby rozpočtu

Podpořit rozvoj účelových
zařízení univerzity

Cílem je zvyšovat podíl rozpočtu rozdělovaného
dle výkonu, který bude lépe odrážet 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.

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 zajistit zvyšování kvalifikace lidských
zdrojů v oblasti marketingu, IT a jazykových dovedností. Cílem je rovněž realizovat prezentační akce
za účelem zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách účelových zařízení.

Výstupy, indikátory:
• Vyhodnocené indikátory kvality a výkonu uni-

verzitních součástí.
• Vyhodnocené počty a struktura studentů.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka, děkani, ředitelka ICV.

Zdroje:
Vlastní zdroje univerzity, investiční projekty a dotační tituly.

Výstupy, indikátory:
• Počet proškolených zaměstnanců.
• Objem dosažených úspor v oblasti nákupu slu-

žeb, stavebních prací a dodávek.
• Objem využité ubytovací kapacity v rámci do-

plňkové činnosti.
• Počet a objem realizovaných cateringových za-

kázek.
• Počet realizovaných investičních akcí.
• Počet realizovaných studentohodin v účelových

zařízeních.

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

Zdroje:
Vlastní zdroje univerzity, OP VVV, investiční projekty.

prioritní cíle
a dílčí cíle

Dílčí cíl 7.3

Modernizovat univerzitní kampus
a infrastrukturu MENDELU
Cílem je realizovat investiční akce 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. Součástí cíle je zpracovaný
projekt dlouhodobého investičního rozvoje univerzitního kampusu a infrastruktury.

Výstupy, indikátory:
• Zpracovaný ucelený projekt dlouhodobého

investičního rozvoje univerzitního kampusu.
• Aktualizované investiční záměry univerzity.
• Počet a objem provedených rekonstrukcí, modernizací, příp. nové výstavby.
• Počet a objem pořízeného strojního a přístrojového vybavení.

Odpovědnost:
Rektor, kvestorka.

Zdroje:
Vlastní zdroje univerzity, OP VVV a investiční projekty.
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