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PREAMBULE 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen 

„UJEP“ nebo „univerzita“) pro rok 2015 vychází z Dlouhodobého záměru MŠMT ČR na roky  

2011 - 2015, z jeho Aktualizace pro rok 2015 (dále jen „ADZ“) a dále z Dlouhodobého záměru UJEP na 

roky 2011 - 2015 a Strategie UJEP 2010 - 2020. 

Jejím cílem je vymezit a definovat hlavní směry rozvoje UJEP na dané období  

a způsoby, resp. aktivity vedoucí k jejich dosažení při zachování nejdůležitějšího rysu, kterým je 

přechod od kvantitativního ke kvalitativnímu rozvoji univerzity. 

 

 

 

PRIORITY ROZVOJE V ROCE 2015 

1 Kvalita a relevance 

1.1  Profilace studijních programů 

1.2  Podpora rozvoje přírodovědných a technických oborů 

1.3  Zajištění kvality v hlavních činnostech  

 

2 Vnější vztahy a otevřenost 

2.1  Zvyšování konkurenceschopnosti UJEP v mezinárodním prostředí 

2.2  Spolupráce s aplikační sférou a regionem 

2.3  Prosazování společných integrujících zájmů univerzity, realizace společných studijních 

programů  

 

3  Efektivita a financování, projektová činnost 

3.1  Získat zdroje komplementární k dotaci MŠMT 

3.2  Rozvoj infrastruktury 

3.3 Zkvalitnění oblasti řízení a kontroly 
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1 KVALITA A RELEVANCE 

 

 

1. 1  Profilace studijních programů  
- V souvislosti s dokončením (re)akreditace většiny bakalářských a magisterských programů  

a tvorbou Dlouhodobého záměru UJEP pro období 2016 - 2020 aktualizovat fakultní plány 

rozvoje studijních oborů do roku 2020   

Kontrolovatelné výstupy: Seznam studijních oborů úspěšně (re)akreditovaných při 

celouniverzitní reakreditaci /Aktualizované fakultní plány rozvoje studijních oborů do roku 

2020 

Odpovědnost: Prorektorka pro studium / děkani 

 

- Postupně redukovat ty studijní programy a obory, jejichž realizace se stane (např. 

v souvislosti s demografickým vývojem) neefektivní 

Kontrolovatelné výstupy: Seznam studijních oborů s ukončovanou realizací  

Odpovědnost: Prorektorka pro studium / děkani 

- Podporovat realizaci úspěšně (re)akreditovaných magisterských studijních programů, navýšit 

v nich počet studentů, a to i v případě, že tento nárůst nebude ze státního příspěvku 

financován 

Kontrolovatelné výstupy: Nárůst počtu studentů v magisterských studijních programech, ve 

kterých je nízká míra nezaměstnanosti absolventů  

Odpovědnost: Prorektorka pro studium / děkani 

 

- Podporovat realizaci doktorských studijních programů, zajistit doběh nárůstu počtu 

doktorandů, který byl akcelerován v souvislosti se strukturální proměnou univerzity  

Kontrolovatelné výstupy: Počet studentů ve všech doktorských studijních programech 

minimálně 230 

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

 

- Vyhodnotit plnění monitorovacích indikátorů „počty studentů“ v projektu OP VaVpI 

„Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity  

J. E. Purkyně“ řešeném na FF  

Kontrolovatelné výstupy: Stav plnění MI k 31. 5. 2015; k 31. 10. 2015 a k 31. 12. 2014 

(vyhodnocení v lednu 2015) 

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

- Vyhodnotit uplatnění absolventů na trhu práce, relevantní data o zaměstnanosti absolventů 

využít v systému vnitřního hodnocení univerzity a při jejím strategickém řízení 

Kontrolovatelné výstupy: Zapojení kritéria zaměstnanosti absolventů do konstrukce rozpočtu 

a do výpočtu limitů financovaných studentů jednotlivých fakult  

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 
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1.2  Podpora rozvoje přírodovědných a technických oborů 

- Zvýšit možnosti spolupráce UJEP s vybranými městy v regionu za účelem vybudování 2 až 3 
poboček s výukou vybraných technických, přírodovědných a dalších oborů zejména 
s ohledem využití místního a regionálního demografického potenciálu a ve vazbě na lokální  
a regionální trhy práce 
Kontrolovatelné výstupy: Zřízení 2-3 poboček 
Odpovědnost: Prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy/ kvestor 

 

- Příprava akreditace studijního oboru Stavebnictví   

Kontrolovatelné výstupy: Připravené podklady pro akreditaci 

Odpovědnost: Prorektorka pro studium / děkani FVTM a FŽP 

- Příprava zřízení univerzitního vysokoškolského ústavu podle zákona č. 111/1998 Sb.  

o vysokých školách, §22, 1), b) 

Kontrolovatelné výstupy: Připravené podklady pro zřízení univerzitního vysokoškolského 

ústavu v oblasti stavebnictví 

Odpovědnost: Prorektorka pro studium/prorektor pro rozvoj 

 

 

1. 3  Zajišťování kvality v hlavních činnostech 
- Poskytnout součinnost při realizaci národního šetření hodnocení výuky studenty v rámci  

IPn KREDO, případnou zpětnou vazbu využít k posílení vnitřního mechanismu zabezpečování 

kvality vzdělávacího procesu na fakultách 

Kontrolovatelné výstupy: Aktivní účast v IPn KREDO    

Odpovědnost: Prorektoři / kvestor 

- Vyhodnotit a případně upravit vnitřní strategii rozvoje lidských zdrojů a zásady personální 
politiky ve vztahu k akademickým pracovníkům ve směru posílení úlohy vědy, výzkumu, 
inovací a další tvůrčí činnosti na UJEP  
 Kontrolovatelné výstupy: Vyhodnocení strategie rozvoje lidských zdrojů a kariérní řád 

 Odpovědnost: Prorektorka pro vědu / děkani 

 

- Zlepšovat kvalifikační strukturu pracovníků UJEP, podporovat zvyšování podílu docentů  
a profesorů  
Kontrolovatelné výstupy: Zvýšení počtu docentů o 6 a profesorů o 1 

Odpovědnost: Prorektorka pro vědu 

 

- Podporovat relevantní vzdělávání akademických pracovníků (např. pedagogické, oborově 

metodické, jazykové, v oblasti IT aj.)  

Kontrolovatelné výstupy: Seznam projektů podporujících vzdělávání akademických 

pracovníků   

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 
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- Rozvíjet badatelské, publikační a pedagogické dovednosti u studentů doktorských studijních 
programů a mladých akademických pracovníků. Pro podporu dovedností studentů 
doktorských studijních programů realizovat celouniverzitní kurz pro doktorandy 
Kontrolovatelné výstupy: Realizovaný kurz zaměřený na badatelské, publikační a pedagogické 

dovednosti studentů doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků 

UJEP 

 Odpovědnost: Prorektorka pro vědu 

 

2 Vnější vztahy a otevřenost 

 
2.1  Zvyšování konkurenceschopnosti UJEP v mezinárodním prostředí 

- Podporovat budování profilových výzkumných a tvůrčích týmů UJEP a jejich zapojení  
do mezinárodních projektů. V návaznosti na vědeckou a uměleckou činnost pracovníků UJEP 
stimulovat jejich publikační činnost (se zaměřením na hodnotitelné výstupy RIV a RUV)  
Kontrolovatelné výstupy: Zapojení do 5 mezinárodních projektů; Společné kvalitní publikace 
s partnery v zahraničí 
Odpovědnost: Prorektorka pro vědu 

- V rámci pedagogické, vědeckovýzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti podporovat 
mobilitu studentů a akademických pracovníků a vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké 
škole 
Kontrolovatelné výstupy: Vyslání min. 2,2 % studentů z celkového počtu financovaných 
studentů k 31. 10. 2014, Přijetí min. 180 zahraničních studentů 

 Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

- Aktualizovat katalog kurzů vyučovaných v cizím jazyce na fakultách minimálně 6 měsíců  
před zahájením akademického roku  
Kontrolovatelné výstupy: Aktualizovaný katalog kurzů pro zahraniční studenty 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 
- Rozšiřovat nabídku kurzů (včetně e-learningových a příp. studijních programů, zejména  

pak magisterských studijních programů) v angličtině či v dalších cizích jazycích 
Kontrolovatelné výstupy: Nové kurzy, včetně e-learningových, příp. nové studijní programy 
v cizím jazyce 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 
- Zlepšit kvalitu přípravy výjezdů studentů (klást důraz na výběr vhodných předmětů  

v návaznosti na uznávání studia) 
 Kontrolovatelné výstupy: Počet uznaných kreditů v kategorii PK a PVK 

Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 
 
- V rámci vytváření mezinárodního prostředí na UJEP zkvalitnit činnost mezinárodního 

studentského klubu na UJEP (ESN Usti) 
Kontrolovatelné výstupy: Plán práce ESN Usti na rok 2015 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 

- Vypracovat strategii mezinárodní spolupráce 
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Kontrolovatelné výstupy: Strategie mezinárodní spolupráce 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 

 

2.2  Spolupráce s aplikační sférou a regionem 
- Podporovat a rozvíjet aplikovaný výzkum na UJEP, usilovat o granty a zakázky firem a veřejné 

správy, iniciovat regionální podporu mobilit. Do aplikovaného výzkumu zapojovat cíleně 
studenty doktorského studia. Podporu aplikovaného výzkumu realizovat v přeshraniční 
dimenzi  

      Kontrolovatelné výstupy: Zvýšení objemu smluvního výzkumu o 5 % 

      Odpovědnost: Prorektorka pro vědu 

 
- Ve spolupráci s podniky a institucemi pokračovat v organizaci Dnů kariéry UJEP  

a systematicky tak vytvářet podněty ke vzájemné spolupráci v širokém spektru aktivit (kvalita 
vzdělávání, účel výzkumu, zaměstnatelnost absolventů na trhu práce apod.). Posilovat 
spolupráci se státní správou a samosprávou 
Kontrolovatelné výstupy: Uskutečnění Dne kariéry; Aktivní činnost zástupců UJEP v rámci 
Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy / děkani 

- Budovat kariérní poradenství na UJEP s cílem zvýšit povědomí studentů o této nově 
poskytované službě 
Kontrolovatelné výstupy: Inovování webové stránky UJEP se základními  informacemi a její 
propojení se stránkami fakult 

        Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 
 
- Pokračovat v budování sítě aktivně spolupracujících firem, společností a institucí v regionu 

s jednotlivými fakultami 
        Kontrolovatelné výstupy: Počet registrovaných firem v síti 
        Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 
 
- Rozšíření a smluvní ošetření odborných praxí jako jednoho z nástrojů zvýšení 

konkurenceschopnosti absolventů UJEP  
Kontrolovatelné výstupy: Dořešení konkrétních požadavků vysílající a přijímající 
instituce/organizace 

        Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 
 

2.3  Prosazování společných integrujících zájmů univerzity, realizace 

společných studijních programů  
- Podporovat spolupráci se ZŠ/SŠ v regionu při rozvoji motivace žáků a studentů ke studiu  

na UJEP 

  Kontrolovatelné výstupy: Realizace dvou semestrů Teen Age University  

  Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

 

- Podporovat profesionální úroveň propagace univerzity na SŠ a na veletrzích vzdělávání  

Kontrolovatelné výstupy: Seznam projektů podporujících propagaci univerzity na středních 

školách a na veletrzích vzdělávání  

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 
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- Dokončit univerzitní projekt Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů  
pro přírodovědné a technické vzdělávání" (zkrácený název „Metodické centrum“) zaměřený 
na podporu metodického vzdělávání studentů, akademických pracovníků a učitelů ZŠ/SŠ  
v oblasti badatelsky orientované výuky přírodních a technických věd  
Kontrolovatelné výstupy: Závěrečná monitorovací zpráva  

Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

 

- Zajistit další rozvoj Univerzity třetího věku, zahájit její nový dvouletý vzdělávací program  

a další vzdělávací programy pro seniory v sídlech Ústeckého kraje  

  Kontrolovatelné výstupy: Realizace 2 semestrů U3V v alespoň 3 sídlech Ústeckého kraje 

  Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

 

- Zajistit pokračování činnosti celouniverzitního poradenského pracoviště pro osoby  

se specifickými vzdělávacími potřebami 

  Kontrolovatelné výstupy: Existence pracoviště  

  Odpovědnost: Prorektorka pro studium 

 

- Zapojit UJEP do zřizování vědecko-technického interaktivního parku v Ústí n. L. s cílem 

posílení zájmu mládeže o studium zejména technických a přírodovědných i jiných oborů  

na UJEP 

  Kontrolovatelné výstupy: Existence pracoviště  

  Odpovědnost: Prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy 

 

- Podporovat vnitřní integraci, spolupráci a vzájemnou komunikaci všech součástí univerzity 

  Kontrolovatelné výstupy: Zpravodaj UJEP, příprava společné propagační kampaně UJEP, 

modernizace webových stránek UJEP 

  Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 

- Posilovat propagaci a prezentaci UJEP jako silné regionální univerzity sehrávající významnou 
úlohu při zvyšování vzdělanosti v Ústeckém kraji. Propagačními a PR aktivitami cíleně 
podporovat výstavbu Kampusu UJEP.  
Kontrolovatelné výstupy: Zpravodaj UJEP, účast na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Praha, 
Dny otevřených dveří, Dny vědy a umění, Teen Age University, zastoupení vedení UJEP 
v orgánech a grémiích Ústeckého kraje, propagační tiskoviny pro středoškoláky, jednání se 
zástupci průmyslu, Ústecký Majáles, tiskové zprávy a tisková sdělení, www ujep. 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 
- Prezentovat UJEP v tuzemsku i v zahraničí, pokračovat v kvalitní propagaci studia na UJEP  

pro zahraniční uchazeče.  
Kontrolovatelné výstupy: Publikace Foreign Student Guide, publikace Practical Information 
for Foreign Students, plakát pro zahraniční instituce s nabídkou studia v rámci programu 
Erasmus na UJEP, videospot k programu Erasmus 
Odpovědnost: Prorektor pro vnější vztahy 

 
- Rozvíjet bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi, a to formou 

uskutečňování double degree programů  
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     Kontrolovatelné výstupy: Realizace double degree studijních programů UJEP, Příprava nových 
společných studijních programů 

  Odpovědnost: Prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy 
 
 

 
 

3 Efektivita a financování  

 

3.1 Rozvoj infrastruktury 
- Realizovat projektovou dokumentaci pro Centrum přírodovědných a technických oborů 

(CPTO), realizovat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby 
Kontrolovatelné výstupy: Existující projektová dokumentace pro Centrum přírodovědných  

a technických oborů, podepsaná Smlouva o dílo na realizaci CPTO,  

  Odpovědnost:  Prorektor pro rozvoj a informatizaci / kvestor / děkani PřF, FŽP a FVTM 

 

- Realizovat projektovou dokumentaci pro výstavbu nové budovy Fakulty výrobních technologií 
a managementu v areálu Kampus, realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby (NoBuFaT) 
Kontrolovatelné výstupy: Existující projektová dokumentace pro výstavbu nové budovy 

Fakulty výrobních technologií a managementu 

Odpovědnost:  Prorektor pro rozvoj a informatizaci / kvestor / děkan FVTM 

 

- Dokončit projekt OP VaVpI „Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM“ 
 Kontrolovatelné výstupy: Závěrečná monitorovací zpráva k projektu OP VaVpI Zkvalitnění 

vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM, kolaudační rozhodnutí budovy H  

  Odpovědnost:  Prorektor pro rozvoj a informatizaci / děkan FVTM 

 

- Realizovat rekonstrukci objektu „T“ 
 Kontrolovatelné výstupy: Rekonstruovaný objekt „T“ 

  Odpovědnost:  Prorektor pro rozvoj a informatizaci / kvestor  

 

- Realizovat další investiční akce nezbytné pro provoz a rozvoj univerzity 
 Kontrolovatelné výstupy: Existující projektová dokumentace 

 Odpovědnost:  Prorektor pro rozvoj a informatizaci / kvestor  

 

- Uplatňování výsledků aktualizované energetické koncepce 
 Kontrolovatelné výstupy: Dodržování zásad řešení výstavby a provozování technologických 

celků areálu Kampus 

 Odpovědnost: Kvestor / děkani 

 

- Zvyšovat úroveň komplexního zabezpečení hmotného a nehmotného majetku UJEP  
Kontrolovatelné výstupy: Pořízení prvků zabezpečení 

Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci / kvestor 

 



9 

 

 

3.2 Projektová činnost 
- Podpořit propojení výzkumných a tvůrčích kapacit na regionální bázi i v rámci celostátních sítí 

a v mezinárodním kontextu a stimulovat zapojení pracovišť UJEP do sítí spolupráce institucí 
obdobného nebo doplňujícího se oborového zaměření. Aktivně vyhledávat možnosti  
a projekty pro zapojení UJEP do projektů s národními i zahraničními zdroji financování. 
Kontrolovatelné výstupy: Pravidelné rozesílání informací o nových možnostech zapojení  

do projektů 

 Odpovědnost: Prorektorka pro vědu / Prorektor pro rozvoj a informatizaci 

- V rámci centralizovaných rozvojových programů preferovat rozvoj systémové spolupráce 
s ostatními VŠ zejména vytvářením sítí, integrací a sdílením kapacit s cílem dosahování 
synergií. Pro rok 2015 bude UJEP usilovat o získání dotace na tyto centralizované rozvojové 
projekty:  

 Zkvalitnění výuky studentů pomocí spolupráce zapojených univerzit při 
tvorbě a společném využívání experimentálních výukových úloh na platformě 
pozemních vozidel (FVTM) 

 Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů (PřF) 

 Rozvoj procesů a evidence studijní agendy s důrazem na efektivitu, 
otevřenost a kvalitu (CI) 

 Rozvoj doktorandského a magisterského studia v oblasti nanomateriálů (PřF) 

 Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality 
vysokoškolského poradenství v ČR (PF) 

 Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ (CI) 

 Distribuce audiovizuálních dat jako prostředí pro uměleckou tvorbu a 
komunikaci (FUD) 

 Propojení péče o hlas a výuky budoucích hlasových profesionálů (PF) 

       Kontrolovatelné výstupy: Vyhodnocení plnění Centralizovaných rozvojových plánů 2015 
Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci 
 

- Důsledně uskutečnit Institucionální rozvojový plán UJEP na rok 2015, včetně zpětných vazeb  
a připravit Dlouhodobý záměr Univerzity J. E. Purkyně pro léta 2016 – 2020 a v rámci 
Aktualizace dlouhodobého záměru UJEP na rok 2016 nový Institucionální plán UJEP na rok 
2016. 
Kontrolovatelné výstupy: Vyhodnocení plnění Institucionálního plánu UJEP; Schválený 
Dlouhodobý záměr Univerzity J. E. Purkyně pro léta 2016 – 2020 a jeho Aktualizace na rok 
2016 
Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci 

 
- Aktivně vyhledávat a podávat grantové a rozvojové projekty vedoucí k integraci  

a sdílení kapacit, a tím zvyšovat kvalitu a konkurenceschopnost vzdělávací, vědecké, 
výzkumné a tvůrčí činnosti. Uplatňovat management rizik projektové činnosti. 



10 

 

 Kontrolovatelné výstupy: Pravidelné organizování aktivit vedoucích ke zkvalitnění projektové 

činnosti; Provádět pravidelné vyhodnocení rizik projektů 

Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci/prorektorka pro vědu/děkani 

 

- Využití účasti v IPn KREDO pro vypracování nové komplexní strategie rozvoje UJEP do roku 

2020, resp. 2030 

Kontrolovatelné výstupy: Aktualizovaná Strategie rozvoje UJEP do roku 2020 s výhledem  
do roku 2030; Zavedení systému managementu rizik pro projekty 
Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci 

 
 

3.3 Zkvalitnění oblasti řízení a kontroly 
- Posílit prvky vnitřní kontroly a interního auditu 

Kontrolovatelné výstupy: Zpracovaných 8 interních auditů 
Odpovědnost: Rektor / prorektor pro rozvoj a informatizaci 

 

- Implementace relevantních výsledků projektu IPn Kvalita 

Kontrolovatelné výstupy: Zpracovaná metodika řízení a správy 
Odpovědnost: Prorektor pro rozvoj a informatizaci / prorektorka pro studium / kvestor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 

rektor  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
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Seznam použitých zkratek: 

 

ADZ Aktualizace dlouhodobého záměru 

CI Centrum informatiky 

CPTO Centrum přírodovědných a technických oborů 

ESN Erasmus Student Network 

FF Filozofická fakulta  

FVTM Fakulta výrobních technologií a managementu 

FZS Fakulta zdravotnických studií  

FŽP Fakulta životního prostředí  

IPn Individuální projekt národní 

IT Informační technologie 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

NoBuFaT Nová budova Fakulty výrobních technologií a managementu  

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

PF Pedagogická fakulta 

PK Povinný kurz 

PřF Přírodovědecká fakulta 

PVK Povinně volitelný kurz 

RIV Rejstřík informací o výsledcích  

RUV Registr uměleckých výstupů 

SŠ Střední škola 

U3V Univerzita třetího věku 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

ZŠ Základní škola 
 


