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Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016–2020 
pro rok 2016: 
 
 projednala Správní rada UJEP dne 15. 10. 2015 

 projednala Vědecká rada UJEP dne 16. 10. 2015 

 schválil Akademický senát UJEP dne 21. 10. 2015 
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1. KVALITA 
Cíl: Nastavit a udržovat vysoké standardy kvality všech činností univerzity, včetně nároků na 

znalosti, dovednosti a kompetence absolventů a na kvalitu tvůrčích výstupů. 
 
Odpovědnost:   vedení UJEP, děkani 

Kontrolovatelné výstupy:  Vyhodnocení DZ UJEP na roky 2011–2015, seznam nových nebo 
novelizovaných vnitřních předpisů a norem UJEP 
implementujících novou legislativu, existence Kariérního řádu UJEP, 
inovované webové stránky UJEP, komplexní propagační materiály 
univerzity, existence elektronických procesů. 

 
1.1 Posoudit naplnění cílů předchozího Dlouhodobého záměru UJEP na roky 2011–2015 a 

navrhnout doporučení pro budoucí aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na roky 2016–
2020. 

1.2 V oblasti vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činností univerzity a v oblasti akreditací a 
profilace studijních programů implementovat opatření vyplývající z novely zákona o vysokých 
školách. Současně zajistit relevanci vnitřních předpisů a vnitřních norem UJEP s novou 
legislativou. 

1.3 Zasadit se o efektivní elektronizaci procesů.  

1.4 Vypracovat Kariérní řád pracovníků UJEP a zahájit jeho praktickou aplikaci na všech 
součástech univerzity. 

1.5 Podpořit profesionální úroveň propagace univerzity, včetně propagace na veletrzích vzdělávání  
a na středních a vyšších odborných školách.  

1.6 Podporovat činnost univerzitního Oddělení marketingu a propagace s cílem koordinované 
přípravy a kontroly relevantních výstupů UJEP. 

1.7 Restrukturalizovat a redesignovat webové stránky UJEP včetně prezentací Teen Age 
University, Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a tvůrčích směrů. 

 
 
2. KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Cíl: Rozvinout systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti univerzity, ve 

kterém je kvalita vzdělávací činnosti chápána nejen jako přidaná hodnota pro každého studenta 
jednotlivě, ale i jako míra, v níž znalosti, dovednosti a kompetence absolventa (včetně 
kompetence nezávisle a kriticky přemýšlet o společnosti a aktivně přispívat k jejímu rozvoji) 
odpovídají potřebám společnosti v 21. století a jsou v souladu s akademickými hodnotami. 

 
Odpovědnost:   prorektorka pro studium, děkani 

Kontrolovatelné výstupy:  Aktualizované plány rozvoje studijních programů na fakultách do roku 
2020, kontrolní zprávy fakult o plnění doporučení vzešlých z evaluace, 
zapojení kritéria zaměstnanosti absolventů do konstrukce rozpočtu a 
do výpočtu limitů financovaných studentů jednotlivých fakult, zpráva o 
vývoji studijní neúspěšnosti na fakultách UJEP. 

 
2.1 Na každé fakultě aktualizovat střednědobý plán rozvoje studijních programů do roku 2020, a to 

se zřetelem na stěžejní kritéria kvality (garant programu, personální zajištění, uplatnitelnost 
absolventů aj.).   

2.2 Analyzovat vývoj nezaměstnanosti absolventů na trhu práce, data o zaměstnanosti absolventů 
využít v systému vnitřního hodnocení univerzity a při jejím strategickém řízení. 
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2.3 Při dalším rozvoji studijních programů reflektovat doporučení vzešlá z vnější evaluace univerzity 
v roce 2014.   

2.4 Analyzovat míru, vývoj a příčiny studijní neúspěšnosti, ve spolupráci s fakultami formulovat 
opatření pro zvýšení úspěšnosti ve studiu.   

 
 
3. DIVERZITA A DOSTUPNOST 
Cíl: Nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke vzdělávání. Podporovat vyrovnávání přístupu 

k vysokoškolskému vzdělávání osob se specifickými potřebami, osob ze socio-ekonomicky 
znevýhodněných skupin a z etnických minorit. Rozvíjet aktivity univerzity v oblasti poradenství a 
asistenčních služeb. 

 
Odpovědnost:   prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy, děkani 

Kontrolovatelné výstupy:  Seznam projektů / aktivit podporujících vzdělávání akademických a 
neakademických pracovníků, rozvoj Centra pro studenty se 
specifickými potřebami UJEP, rozvoj motivace žáků ZŠ/SŠ pro 
studium na vysoké škole a související vzdělávání učitelů ZŠ/SŠ a 
prosazování principů inkluze a inkluzivního prostředí v regionu, 
existence funkční databáze absolventů.    

 
3.1 Podpořit další vzdělávání akademických a neakademických pracovníků (vzdělávání v oblasti 

podpory osob se specifickými potřebami ve vzdělávání, výuky starších nebo zaměstnaných 
osob, integrace digitálních technologií do výuky, popularizace vědy, poradenství, jazykové 
vzdělávání aj.). 

3.2 Vyhradit adekvátní finanční prostředky a personální kapacity pro podporu činností a další rozvoj 
Centra pro studenty se specifickými potřebami UJEP.  

3.3 Pro podporu spolupráce se základními a středními školami v regionu při rozvoji motivace žáků 
a jejich připravenosti pro studium na vysoké škole prioritně využít spolupráce s fakultními 
školami. Realizovat motivační programy Teen Age University při UJEP a pro učitele tematické 
workshopy. 

3.4 Aktivně přispívat k prosazování principů inkluze a inkluzivního prostředí v regionu.   

3.5 Ve spolupráci s fakultami vytvořit funkční databáze absolventů. 
 
 
 

4. INTERNACIONALIZACE  
Cíl: Posilovat mezinárodní význam a roli univerzity v oblasti internacionalizace vzdělávací a tvůrčí 

činnosti. 
 
Odpovědnost:  prorektor pro vnější vztahy, děkani 

Kontrolovatelné výstupy:  Existence prezentačního videa, vytvořená strategie mezinárodní 
spolupráce, nový joint-degree program, existující jazykové kurzy 
češtiny pro zahraniční studenty, seznam pořádaných společných akcí. 

 
4.1 Připravit a natočit prezentační video o UJEP v několika jazykových mutacích. 

4.2 Rozpracovat strategii mezinárodní spolupráce univerzity do rámcových podmínek pro studium 
zahraničních studentů a působení zahraničních odborníků. 
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4.3 S podporou Institucionálního plánu a dalších veřejných finančních prostředků podpořit přípravu 
a realizaci dalšího společného studijního programu se zahraniční univerzitou (joint-degree). 

4.4 Připravit a organizačně zajistit intenzivní jazykové kurzy češtiny pro zahraniční studenty 
programu Erasmus+. 

4.5 Rozvíjet spolupráci vedení UJEP, fakult (koordinátoři) a ESN. 

4.6 Prezentovat UJEP v tuzemsku i v zahraničí, posílit propagaci studia na UJEP pro zahraniční 
uchazeče. 

 
 
5. RELEVANCE 
Cíl:  Posilovat provázanost činností UJEP s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, 

s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi, s neziskovým sektorem 
a veřejnou správou. Ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj a nejnovější vědecké 
poznatky, rozvíjet celoživotní vzdělávání. 

 
Odpovědnost:   prorektorka pro studium, prorektorka pro vědu, prorektor pro vnější 

vztahy 

Kontrolovatelné výstupy:  Projekty v rámci operačních programů, Den kariéry, webová stránka o 
spolupráci s podnikovou sférou, realizované dotazníkové šetření / 
souhrnná zpráva z tohoto šetření, realizace programu Teen Age 
University (TAU) a Café Nobel, realizace programů Celoživotního 
vzdělávání (CŽV) a Univerzity třetího věku (U3V), aktualizovaná 
webová stránka, realizace výstavního programu v Domě umění – 
Akademickém uměleckém centru v budově bývalé menzy. 

 
5.1 Zasadit se o získání finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a 

dalších operačních programů, a zahájit realizaci podpořených projektů. 

5.2 Popularizovat vědu a polytechnické vzdělávání v Ústeckém kraji a podporovat profesionální 
úroveň této popularizace. 

5.3 Vyhradit adekvátní finanční prostředky a personální kapacity pro další rozvoj Oddělení 
celoživotního vzdělávání, včetně realizace univerzity třetího věku. 

5.4 Ve spolupráci s fakultou výrobních technologií a managementu a přírodovědeckou fakultou 
zorganizovat Den kariéry. 

5.5 Zrealizovat dotazníkové šetření mezi absolventy, s jeho pomocí identifikovat případné 
problematické body v zajišťování kvality vzdělávací činnosti a nasměrovat k nim účinná opatření.  

5.6 Průběžně zkvalitňovat webovou stránku pro studenty a absolventy UJEP zaměřenou na kariérní 
poradenství. 

5.7 Otevřít a provozovat Dům umění – Akademické umělecké centrum v budově bývalé menzy jako 
nástroj sociokulturního rozvoje Ústeckého kraje a zároveň popularizace aktuálních kulturních 
projevů. 
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6. KVALITNÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI 
Cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj tvůrčích činností na UJEP cestou podpory mezioborové 

spolupráce a vytváření institucionálního prostředí. Stimulovat rozvoj lidských zdrojů pro rozvoj 
tvůrčí činnosti, podporovat stáže a studijní pobyty akademických pracovníků v zahraničí, 
podporovat působení zahraničních akademických pracovníků na UJEP. 

 
Odpovědnost:   prorektorka pro vědu 

Kontrolovatelné výstupy:  Existence a rozvoj školy doktorských studií, vytvořená strategie rozvoje 
lidských zdrojů, prezentace profilových výzkumných a tvůrčích týmů, 
existující strategie využití fondů ESIF pro rozvoj tvůrčí činnosti, seznam 
podpořených habilitačních a jmenovacích řízení, podané a přijaté 
mezinárodní projekty, projekty v rámci operačních programů, seznam 
hostujících akademických pracovníků ze zahraničí. 

 
6.1 Rozvíjet badatelské, publikační, pedagogické a umělecké dovednosti u studentů doktorských 

studijních programů a mladých akademických pracovníků. Pro podporu dovedností studentů 
doktorských studijních programů vytvořit a pilotně ověřit mezifakultní strukturovaný předmět pro 
doktorandy. Ve spolupráci s oborovými radami založit a dále rozvíjet školy doktorských studií. 

6.2 Vytvořit a přijmout vnitřní strategii rozvoje lidských zdrojů a zásady personální politiky ve vztahu 
k akademickým pracovníkům ve směru posílení úlohy tvůrčí činnosti na UJEP. Uplatnit Kariérní 
řád pro řízení lidských zdrojů. 

6.3 Podporovat prezentaci profilových tvůrčích týmů UJEP a jejich zapojení do mezinárodních 
projektů. Stimulovat společnou publikační činnost s pracovníky partnerských institucí 
v mezinárodních projektech (se zaměřením na hodnotitelné výstupy RIV a RUV a výstupy 
zařazené v mezinárodních databázích).  

6.4 Z veřejných finančních zdrojů podpořit rozvoj tvůrčí činnosti zapojením hostujících 
akademických pracovníků (visiting professors) ze zahraničních vysokých škol, univerzit a 
institutů. 

6.5 V rámci rozvoje lidských zdrojů a kompetencí podporovat habilitační a jmenovací řízení 
pracovníků UJEP (s úvazkem alespoň 0,5) ze zdrojů Institucionálního plánu.  

6.6 Zpracovat strategii využití fondů ESIF pro rozvoj tvůrčí činnosti a profilaci výzkumných týmů. 
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7. DATA A EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ 
Cíl: Zvyšovat efektivitu a transparentnost využití prostředků veřejných rozpočtů při financování 

veškerých činností UJEP na základě dostupných, kvalitních, spolehlivých a systematicky 
využívaných dat.    

 
Odpovědnost:   prorektor pro rozvoj a informatizaci, kvestor, děkani, tajemníci 

Kontrolovatelné výstupy:  Existence projektové dokumentace v různém stupni provedení, 
přípravná fáze a zahájená rekonstrukce objektu T, aktualizovaná 
energetické koncepce, nastavení systému controllingu, existence 
nových nebo inovovaných oblastí v rámci rozvoje infrastruktury, 
činnosti Centra rozvoje a projektového servisu, existence nových nebo 
aktualizovaných informačních, komunikačních a bezpečnostních 
systémů, seznam nových přístrojů, nastavená pravidla a jejich 
uplatňování v rámci tvorby rozpočtů na UJEP. 

 
7.1 Realizace projektové dokumentace pro Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO). 

7.2 Realizovat projektovou dokumentaci pro výstavbu nové budovy fakulty výrobních technologií a 
managementu v areálu kampusu (NoBuFaT). 

7.3 Realizovat rekonstrukci objektu „T“. 

7.4 Realizovat rekonstrukci budovy bývalé menzy pro účel Domu umění – Akademického 
uměleckého centra. 

7.5 Realizovat další investiční akce nezbytné pro provoz a rozvoj univerzity. 

7.6 Uplatňovat výsledky aktualizované energetické koncepce. 

7.7 Zvyšovat úroveň komplexního zabezpečení hmotného a nehmotného majetku UJEP. 

7.8 Rozvíjet infrastrukturu univerzity z hlediska potřeb vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových a 
sportovních. 

7.9 Rozvíjet stávající a integrovat nové informační, komunikační a bezpečnostní systémy a 
databáze relevantních pro kvalitu všech činností univerzity. 

7.10 Podpořit propojení tvůrčích kapacit na regionální bázi i v rámci celostátních sítí  
a v mezinárodním kontextu, 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. 

7.11 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 2016 bude UJEP usilovat o získání dotace na tyto centralizované rozvojové 
projekty. 

Standardní projekty: 
• Meziuniverzitní centrum pro výuku v oblasti materiálových technologií (FVTM), 
• Distribuce audiovizuálních dat jako prostředí pro uměleckou tvorbu a komunikaci 

(FUD), 
• Společný postup při rozvoji zázemí elektronického vzdělávání na vybraných 

zdravotnických fakultách nelékařského typu (FZS). 
 

Projekty 13+: 
• Rozvoj procesů a evidence studijní agendy s důrazem na efektivitu, otevřenost a 

kvalitu (CI), 
• Rozvoj informačních systémů (CI), 
• Podpora standardizovaného hodnocení znalostí na vysokých školách (FZS), 
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• Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů (PřF), 
• Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v 

heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci po 
návrh reaktorů a dopad využití materiálů na životní prostředí (FŽP), 

• Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů (UJEP), 
• Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (FUD), 
• Kvalita a inovace – základní principy rozvoje vysokoškolského poradenství (PF). 

7.12 Uskutečňovat činnosti v rámci Institucionálního rozvojového plánu UJEP na léta 2016–2018, 
včetně zpětných vazeb. V rámci Aktualizace dlouhodobého záměru UJEP na rok 2017 
vyhodnotit dílčí činnosti Institucionálního plánu UJEP pro rok 2016 a jeho vazbu na indikátory 
v roce 2018. 

7.13 Aktivně vyhledávat a podávat grantové a rozvojové projekty vedoucí k integraci a sdílení 
kapacit, a tím zvyšovat kvalitu a konkurenceschopnost v rámci tvůrčí činnosti. Uplatňovat 
management rizik projektové činnosti. 

7.14 Rozvíjet činnosti Centra rozvoje a projektového servisu (CRPS). 

7.15 Optimalizovat systém controllingu. 

7.16 Definovat hlavní zásady pro tvorbu budoucích rozpočtů na celé univerzitě v kontextu zadání 
MŠMT. 

7.17 Restrukturalizovat a inovovat univerzitní směrnici týkající se spisové služby a archivního řádu 
a její soulad s aktuálními zákonnými normami včetně elektronizace dokumentů. 

7.18 Realizovat II. etapu rekonstrukce budovy Velká Hradební 15.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky 
CPTO  Centrum přírodovědných a technických oborů 
CRPS  Centrum rozvoje a projektového servisu 
CŽV  Celoživotní vzdělávání 
ESIF  Evropský sociální a investiční fond 
ESN  Mezinárodní studentský klub 
HAP  Systém pro hodnocení akademických pracovníků 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NoBuFat Nová budova fakulty výrobních technologií a managementu 
RIV  Rejstřík informací o výsledcích 
RUV  Registr uměleckých výstupů 
TAU  Teen Age University 
UJEP  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
U3V  Univerzita třetího věku 


