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Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UJEP na období 2011 - 

2015 (dále jen „dlouhodobý záměr UJEP“) a jeho aktualizace pro rok 2013, Strategie rozvoje UJEP na 

roky 2010 - 2020, dále pak Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „dlouhodobý záměr MŠMT”) a jeho aktualizace pro rok 2013. 

 

 

Financování Institucionálního rozvojového plánu 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) bude žádat Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na plnění Institucionálního rozvojového plánu pro rok 2013 

v celkové výši 21 651 tis. Kč, z toho na investiční výdaje 12 720 tis. Kč a neinvestiční výdaje 8 931 tis. 

Kč. 

 

 

Oblasti institucionálního rozvojového plánu UJEP 

 

V předkládaném Institucionálním rozvojovém plánu jsou v návaznosti na dlouhodobý záměr UJEP, 

resp. jeho aktualizaci, rozpracovány tři klíčové oblasti rozvoje univerzity: Kvalita a relevance – jejich 

kvalita a rozsah, který kvalitativní stránku podmiňuje; Vnější vztahy, otevřenost vůči jejímu okolí i v 

rámci univerzitní komunity jako jeden ze základních atributů vize univerzity; naplňování stěžejních rolí 

univerzity musí mít svůj pevný základ v moderní a funkční materiálně-technické infrastruktuře, stejně 

tak jako v kvalitní infrastruktuře poskytovaných služeb, proto je jako třetí oblast rozvoje vymezena 

Efektivita a řízení univerzity. Tyto klíčové oblasti jsou dále rozpravovány do 7 podoblastí: 

 

1. Stimulace lidských zdrojů 

2. Kvalitativní rozvoj UJEP  

3. Mobilita studentů UJEP  

4. Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti  

5. Rozvoj Kampusu  

6. Rozvoj Vědecké knihovny UJEP 

7. Rozvoj ICT UJEP z hlediska zabezpečení a kvality provozu 

 

Realizace Institucionálního rozvojového plánu UJEP bude sledována prostřednictvím předem 

stanovených indikátorů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými UJEP prokáže dosažení vymezených 

cílů. 
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1. KVALITA A RELEVANCE 
 
 
1)  Stimulace rozvoje lidských zdrojů a rozvoj mezinárodní spolupráce (viz ADZ 1.6, 1.7, 

2.2, 2.13, 3.2) 
 
Stimulací kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti dojde k podpoře 

habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dále bude podporována mezinárodní 

spolupráce ve formě zapojení tvůrčích týmů UJEP do mezinárodních sítí excelence ve výuce 

i výzkumu. Dojde k podpoře podávání mezinárodních projektů, účastí na konferencích a pobytů na 

zahraničních institucích ve spojení s kvalitní publikační činností se zapojením především mladých 

akademických pracovníků a doktorandů UJEP. Dále budou podporovány další aktivity k rozvoji 

lidských zdrojů směřující k zapojení do mezinárodní spolupráce ve vazbě na  propojení vzdělávací 

činnosti a vědeckovýzkumné i tvůrčí činnosti.  

 
 

1/ Stimulace rozvoje lidských zdrojů a rozvoj mezinárodní spolupráce 

Rozpočet (INV/NIV) 
v tis. Kč 

- / 4 200 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

1) Zvýšení počtu akademických pracovníků s titulem docent nebo profesor 
2) Aktivní účast na konferencích 
3) Podání mezinárodních vědeckovýzkumných a tvůrčích projektů 
4) Publikační činnost mladých pracovníků a doktorandů 

Způsoby/aktivity 
vedoucí k dosažení 
indikátorů 

Výběr vhodných kandidátů, poskytnutí náhrady mzdy  
za zastupující vyučující v době studijního volna, úhrada nákladů na 
přípravu monografií a článků v impaktovaných časopisech, nákup potřebné 
literatury, podpora účasti na vědeckých konferencích, výběr a vyslání 
akademických pracovníků na krátkodobé výzkumné cesty, zajištění 
překladů publikací, zapojení tvůrčích týmů UJEP do mezinárdních sítí 
excelence, příprava a podání mezinárodních projektů. 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Zahájení habilitačního řízení  - 10 - 

Zahájení řízení ke jmenování 
profesorem 

- 4  - 

Podání mezinárodních projektů  
tvůrčích týmů UJEP se zapojením 
mladých pracovníků a doktorandů 
UJEP  

- 5 - 

Podpořené publikační výstupy se 
zapojením mladých akademických 
pracovníků UJEP v zahraničí 

- 10 - 

 
 
 

2)  Kvalitativní rozvoj UJEP (viz ADZ 1.12) 
 
UJEP v roce 2013 vybuduje Univerzitní středisko digitálního tisku, které se stane zázemím ediční 

činnosti a teoretických publikačních výstupů UJEP. Digitální tisk je progresivní způsob, který umožňuje 

výstupy jak studentských prací, propojení praktické a teoretické výuky a hledání nových forem 

výstupů, tak i tiskové výstupy vlastní publikační teoretické činnosti Univerzity J. E. Purkyně.  
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2/ Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti - 
rozvoj materiálně-technického vybavení  

Rozpočet 
(INV/NIV) 
v tis. Kč 

2 430 / 70 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

1/ Vybudování univerzitního střediska digitálního tisku 
 

Způsoby/aktivity 
vedoucí k dosažení 
indikátorů 

1) Příprava místa pro vybudování střediska 
2) Zajištění návrhu řešení digitálního tisku 
3) Tvorba podkladů pro výběrové řízení na nákup přístrojů a vybavení 
4) Uskutečnění výběrového řízení 
5) Nákup zařízení na digitální tisk 
6) Vyhotovení Provozního řádu k provozu univerzitního střediska 

digitálního tisku 
7) Proškolení zaměstnanců a uvedení střediska do provozu 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Analýza vhodných technologií není ano existuje 

Nákup nového zařízení pro 
digitální tisk s celoinstitucionálním 
využitím 

není ano existuje 

Provozní řád k provozu 
univerzitního střediska digitálního 
tisku 

není ano existuje 

 
 
 
 
 
 
 

2. VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST 
 
 
3)  Mobilita studentů UJEP (viz ADZ 2.1) 
 
Univerzita bude podporovat internacionalizaci rozvojem mobilit zejména v rámci tzv. „free movers“ a 

naplňování bilaterálních smluv se zahraničními partnery. Umožní studentům UJEP finančním 

přispěním na náklady vzniklé v souvislosti s pobytem v zahraničí studium na zahraničních vysokých 

školách, se kterými má univerzita uzavřeny smlouvy o spolupráci, nebo formou tzv. „free movers“ a 

uhradí studentům UJEP, kteří se v kalendářním roce 2012 zúčastní studijních pobytů na zahraničních 

vysokých školách na základě mezinárodních smluv, jízdní výdaje, příp. i výdaje spojené se sjednáním 

pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí. 
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3/ Mezinárodní mobilita studentů UJEP – podpora mobility studentů UJEP  
za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce a dalšího zapojení UJEP  
do mezinárodního prostoru vysokoškolského vzdělávání 

Rozpočet (INV/NIV) 
v tis. Kč 

 -  / 2 500 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

Zvýšit objem mobilit studentů UJEP a umožnit stále většímu počtu 
studentů absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách, a to 
jak při naplňování mezinárodních (kvóty a výběrová řízení DZS) či 
univerzitních smluv  
o spolupráci se zahraničními partnery, tak v rámci vysokoškolských 
programů EU či formou tzv. „free movers“. 
 
Realizací studijních pobytů na zahraničních vysokých školách s finanční 
podporou MŠMT: 

 zlepšit jazykové dovednosti a získat znalosti a zkušenosti důležité 
pro profesní i osobnostní růst; 

 získat možnost poznat odlišné přístupy jednotlivých zemí ke 
vzdělávání, seznámit se s novými výukovými metodami; 

 přispívat k dalšímu zvyšování úrovně absolventů UJEP  
a tím napomáhat k zajištění odborníků pro ústecký region; 

 přístupem k novým informačním zdrojům a hi-tech přístrojovému 
vybavení získat další podklady ke svým bakalářským nebo 
diplomovým pracím; 

 poznat interkulturní prostředí, kulturní zvyklosti a obyčeje jiných 
národů. 

Způsoby/aktivity 
vedoucí k dosažení 
indikátorů 

 výběr studentů ke studijním pobytům na zahraničních vysokých 
školách na základě předem schválených studijních plánů (Learning 
Agreement); 

 rozšiřování smluv o spolupráci zahrnujících mobilitu studentů 
s důrazem na větší oborovou a geografickou rozmanitost,  

 uznávání zahraničního studia na domácí vysoké škole (záznam ve 
STAG a DS); 

 workshopy účastníků mobilit. 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Vyslání studentů UJEP na studijní 
pobyty do zahraničí – počet 
studentoměsíců 

1 453 1 500**) 1 600**) 

 
**) Počet studentoměsíců zahrnuje mobilitu v rámci programu Erasmus a rozvojového projektu. Počet 

závisí na počtu přidělených finančních prostředků a zemích, ve kterých budou zahraniční studijní 

pobyty realizovány. 

 

 

4)  Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti - 
Regionální excelence (viz ADZ 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.19) 

 

V rámci větší otevřenosti a rozvoje vnějších vztahů se UJEP ve svém Dlouhodobém záměru na léta 

2011 – 2015 a jeho Aktualizaci na rok 2013 snaží vytvářet lepší podmínky pro vznik kvalitních 

studijních materiálů a opor k nově akreditovaným studijním programům, pro zapojení většího množství 

specialistů z praxe do výuky a pro prohloubení spolupráce s praxí. Při těchto snahách respektuje 

potřeby regionu, praxe i kvality související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další 
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tvůrčí činnosti. Nově akreditovaným studijním programům a úspěšné spolupráci s praxí při tom vytváří 

patřičnou prezentaci a propagaci.  

 

4/ Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti - 
Regionální excelence 

Rozpočet (INV/NIV) 
v tis. Kč   

- / 800 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

1) Podpora vzniku studijních materiálů a opor k nově akreditovaným 
studijním programům/oborům 

2) Zapojení specialistů z praxe do výuky (např. v rámci přípravy 
širšího spektra volitelných kurzů apod.) 

3) Smluvní ošetření odborných praxí (dořešení konkrétních požadavků 
vysílající a přijímající instituce/organizace) 

4) Marketingové materiály a výstupy na podporu pozice UJEP v 
regionu 

Způsoby/aktivity 
vedoucí k jejich 
dosažení  

 přehled nově akreditovaných oborů na součástech v roce 
2011/2012 , popř. těch, do nichž nastoupili studenti v roce 
2012/2013 

 konkretizace požadavků za jednotlivé součásti (studijní materiály, 
opory, potřeby související se zabezpečením studia, příprava kurzů 
vedených specialisty z praxe aj.) a jejich příprava  

 uzavření konkrétních smluv mezi součástmi UJEP a přijímacími 
institucemi/organizacemi o zajištění a průběhu odborné praxe  

 tvorba marketingových materiálů a nástrojů na podporu pozice 
UJEP v regionu. 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Počet nově vzniklých studijních 
materiálů a opor 

- 20 - 

Počet volitelných kurzů 
připravených specialisty z praxe 

- 15 - 

Počet nově uzavřených smluv 
o spolupráci  

- 10 - 

Počet vytvořených marketingových 
materiálů a nástrojů propagujících 
UJEP 

- 3 - 

 
 
 
 

3. EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ, PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 
 
5)  Rozvoj Kampusu (viz ADZ 3.6, 3.13) 
 
Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činností UJEP 

na období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro rok 2012 řeší další stupeň přípravných prací na 

dostavbě moderního vědeckého a výukového centra Ústeckého kraje - Kampusu UJEP. UJEP se 

zaměří zejména na výstavbu a úpravy v areálu Kampus UJEP. Dále pak na přípravu výstavby budovy 

pro Centrum přírodovědných a technických oborů. UJEP bude v rámci aktualizovaného stavebního 

programu komplexně řešit inženýrské sítě, , stravování, provozní a dopravní režim areálu, parkové 

úpravy, bezpečnost apod. 
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5/ Rozvoj Kampusu – podpora investičních akcí UJEP v areálu Kampusu s cílem jejich 
projektové přípravy nebo kompletního dokončení. (oplocení, vstupy, vjezdy, komunikace, 
osvětlení, orientační systém externí, EZS aj.) 

Rozpočet (INV/NIV) 
v tis. Kč 

9 000 / 500 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

Uskutečněná výběrová řízení, vyhotovená projektová dokumentace 
různých stupňů, odborné poradenství, realizace investičních akcí v areálu 
Kampus. 

Způsoby/aktivity 
vedoucí k jejich 
dosažení 

Příprava a realizace výběrových řízení na projektovou dokumentaci 
různých stupňů, včetně právních a odborných poradenství ve všech fázích 
výběrových řízení. 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Projektová dokumentace 
v různých stupních provedení  

není ano existuje 

Počet vyhotovených nových 
zadávacích dokumentací 

0 3 3 

Počet realizovaných investičních 
akcí 

0 3 3 

 
 
 
6)  Rozvoj Vědecké knihovny UJEP (viz ADZ 3.5) 
 
UJEP podpoří vybavení knihovny zařízeními potřebnými pro její provoz, včetně aktuálních 
informačních zdrojů v tištěné i elektronické podobě.  
 

6/ Rozvoj Vědecké knihovny UJEP – podpora vybavení knihovny mobiliářem a zařízeními 
potřebnými pro její provoz, včetně včetně aktuálních informačních zdrojů. 

Rozpočet (INV/NIV) 
v tis. Kč 

- / 700 

Konkrétní 
cíle/výstupy 

1) Rozšíření knihovního fondu VK o aktuální informační zdroje v tištěné 
i elektronické podobě.  
2) Zavedení moderní technologie elektronických čteček knih 
3) Dovybavení VK (informační a prezentační panely, modernizace PC)  

Způsoby/aktivity 
vedoucí k dosažení 
indikátorů  

 Průzkum trhu a informačních potřeb uživatelů 

 Zpracování zadání veřejných zakázek, realizace  

 Pořízení informačních zdrojů a zařízení 

 Katalogizace a zpřístupnění zdrojů, instalace zařízení 

 Propagace využívání 

Výkonové indikátory úspěšnosti (relevantní ukazatele výkonu) 

Název indikátoru Výchozí stav 
(2012) 

Cílový stav  
(31. 12. 2013) 

2015 
*)
 

Počet nových odborných knih 
(vědeckých monografií) 

0 200 200 

Počet elektronických čteček knih  
0 

 
10 

 
20 

 
 
 
7)  Rozvoj ICT UJEP z hlediska zabezpečení a kvality provozu (viz ADZ 3.12, 3.13) 
 
Univerzita J. E. Purkyně podpoří v roce 2013 zvýšení bezpečnosti a kvality síťových služeb, rozšíření 

přístupového systému sloužící k zabezpečení majetku a zkvalitnění infrastruktury datového centra 

kampusu. Dále podpoří zvýšení kvality pořízením systému hodnocení akademických pracovníků 

a rozšířením studijního systému. 
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