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Název vysoké školy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

Shrnutí priorit institucionálního plánu vysoké školy pro rok 2021: 

Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021 je koncipován tak, aby 
bylo dosaženo konkrétních vybraných cílů, které reflektují návrh Strategického záměru Univerzity J. E. Purkyně 
na období od roku 2021 a naplňují prioritní cíle Strategického záměru ministerstva, Plánu realizace pro rok 
2021, Strategii internacionalizace a další navazující stanovené cíle. Jednotlivá opatření představují priority 
v rámci všech šesti uvedených cílů dle vyhlášení, stěžejních cílů Strategie internacionalizace a dalších témat 
vyhlášení, která univerzita vnímá jako komplementární a strategická. Návrh a realizace IP UJEP 2021 
představuje sadu opatření zařazených do jednotlivých tematických zaměření dle vyhlášení, která obsahují 
indikátory plnění a odpovědnost příslušných garantů.  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bude s podporou prostředků Institucionálního plánu ve 
všech svých uskutečňovaných činnostech dbát na maximální možnou míru kvality a odpovědnosti, bude 
aplikovat a rozvíjet IT technologie a informační systémy pro podporu všech činností, bude reflektovat nové 
potřeby a výzvy společnosti, trhu práce a technologického rozvoje. Při dosahování stanovených strategických 
cílů rozvoje bude současně ctít své společenské poslání – být aktivní nositelkou a šiřitelkou vzdělanosti, 
morálních a společenských hodnot. 
 
 

 
 
Přehled opatření institucionálního plánu vysoké školy na rok 2021: 
následující tabulku vyplňte pro každé opatření podpořené z prostředků Institucionálního programu 
 
 
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století 

 

Název opatření: Zkvalitnění praxí realizovaných ve spolupráci s externími partnery 

Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je posilovat provázanost vzdělávací činnosti 
UJEP s externími partnery, konkrétně pak rozvíjet spolupráci 
s externími partnery při realizaci odborných praxí, které vedou 
k osvojování znalostí, dovedností a dalších způsobilostí relevantních 
pro uplatnění studentů na trhu práce, a podporovat kroky směřující 
ke zvyšování kvality této formy vzdělávání ve studijních programech, 
včetně evaluace praxí realizovaných u vnějších partnerů a 
zefektivňování metodické a organizační podpory jejich realizace 
cestou tvorby interních metodik vedení praxí.     
Pro naplnění tohoto cíle budou v profesně i akademicky zaměřených 
studijních programech, u kterých je to relevantní, vytvořeny interní 
metodiky vedení praxí, které poskytnou návod pro smluvní ošetření 
praxí, pro podporu studujících při jejich realizaci, pro ověřování 
výsledků učení, reflexi zkušeností získaných ze strany studujících, 
mentorů a odborníků z praxe z řad externích partnerů, jakož i pro 
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další relevantní oblasti dle zaměření a typu praxe v příslušném 
studijním programu. 
Kvantitativní indikátory  

 Počet profesně zaměřených studijních programů s interními 
metodikami vedení praxí  

       Cílový stav 7 

 Počet akademicky zaměřených studijních programů s interními 
metodikami vedení praxí  

      Cílový stav 7 
 

Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle 

 Realizace a související administrace odborných praxí 
uskutečňovaných ve spolupráci s externími partnery a jejich 
evaluace ze strany studujících, mentorů a odborníků z praxe z řad 
externích partnerů (shromažďování podkladů pro tvorbu interních 
metodik vedení praxí)  

 Formulace návrhů interních metodik vedení praxí, připomínkové 
řízení (projednání návrhů s příslušným externím partnerem, 
garantem studijního programu aj.) a finalizace metodik  

Pilotní ověření interních metodik vedení praxí při realizaci odborných 
praxí uskutečňovaných ve spolupráci s externími partnery 
 

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Rozvoj kompetencí studentů k podnikání, jejich zapojení do inovačních činností 
ve spolupráci s ICUK 

Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století 
 

Specifikace cíle opatření 

Kompetence k podnikání je jednou ze základních kompetencí, kterou 
disponuje absolvent vysoké školy 21. století. Jde tedy o to, aby 
studenti napříč všemi fakultami UJEP byli schopni rozvíjet tuto 
kompetenci a dokázali ji využít v praxi. Tento cíl je stanoven ve 
Strategickém záměru 21+ UJEP v bodě 1.8 – u studentů rozvíjet 
kompetence k podnikání, tvorbě inovací a adaptaci na technologické 
změny. Dále pak podporovat jejich zapojení do inovačních činností, 
včetně aktivit Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) a Centra 
transferu technologií a znalostí UJEP. V rámci těchto aktivit bude 
UJEP aktivně podporovat vznik studentských start up firem a 
podnikání ať stávajících studentů, tak i čerstvých absolventů. 
 
Indikátor: na konci roku 2021 vznik 2 studentských start up firem 
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Popis opatření 

UJEP bude nadále rozvíjet úzkou spolupráci s Inovačním centrem 
Ústeckého kraje, kde je jeho zakladatel společně s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje a Krajskou hospodářskou komorou. Synergie těchto 
tří zakladatelů se projevuje právě v činnosti centra, které ve 
spolupráci s UJEP podporuje vznik a rozvoj inovací v Ústeckém kraji. 
Cílenou podporou ze strany UJEP dojde k podpoře činností ICUK, a to 
zejména v podpoře start up firem a podnikatelských inkubátorů. Tím 
dojde k podpoře a rozvoji kompetencí studentů UJEP k podnikání. 
Dále budou využity jejich inovační činnosti, které budou realizovat jak 
v rámci ICUK, tak i v rámci své činnosti na UJEP. 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 
2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání 
 

Název opatření: Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání realizovaného formou blended learning 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání  
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je zlepšit, napříč oblastmi vzdělávání, 
dostupnost elektronických studijních opor a multimediálních 
učebních pomůcek podporujících využívání distančních metod výuky 
ve studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání 
uskutečňovaných v rámci studijních programů, konkrétně pak  
vytvořit podmínky pro zvýšení podílu tohoto vzdělávání 
realizovaného formou blended learning a podpořit kroky směřující ke 
zvýšení kvality této formy vzdělávání, včetně její evaluace a 
metodické podpory její realizace.         
Pro naplnění tohoto cíle budou ve studijních programech a 
v souvisejících programech celoživotního vzdělávání, u kterých je to 
relevantní, vytvořeny nové elektronické studijní opory a 
multimediální učební pomůcky, které budou studentům příslušných 
studijních programů nebo účastníkům celoživotního vzdělávání 
zpřístupněny prostřednictvím dostupného úložiště. Současně budou 
vytvořeny interní metodiky, které vymezí základní principy 
uskutečňování vzdělávání formou blended learning a které budou 
pracovníkům fakult napomáhat v orientaci ohledně možností a 
způsobů využití nástrojů, které jsou v rámci informačních a 
komunikačních prostředků pro uskutečňování této formy vzdělávání 
k dispozici.    
Kvantitativní indikátory  

 Počet oblastí vzdělávání s novými elektronickými studijními 
materiály zpřístupněnými cílovým skupinám  

      Cílový stav 12 

 Počet interních metodik pro realizaci vzdělávání formou blended 
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learning na fakultách  
      Cílový stav 8 
 

Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle 

 Tvorba elektronických studijních opor a multimediálních učebních 
pomůcek, jejich zpřístupnění na úložišti a pilotní ověření ve 
vzdělávání realizovaném formou blended learning 

 Evaluace vzdělávání realizovaného s podporou nově vytvořených 
elektronických studijních opor a multimediálních učebních 
pomůcek 

Formulace návrhů interních metodik pro realizaci vzdělávání formou  
blended learning na fakultách, připomínkové řízení (projednání 
návrhů s garanty studijních programů aj.) a finalizace těchto metodik 
  

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Zlepšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a jeho další rozvoj 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání  
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je realizovat kroky pro zlepšení dostupnosti 
kurzů celoživotního vzdělávání pro různorodé cílové skupiny 
(absolventy studijních programů, zaměstnance UJEP, veřejnost), a to 
cestou zajištění dostupnosti elektronických studijních opor a 
multimediálních učebních pomůcek pro implementaci distančních 
metod výuky do kurzů celoživotního vzdělávání, u kterých je to 
s ohledem na jejich zaměření a formu relevantní, při současném 
rozvoji jejich aktuální nabídky.  
Pro naplnění tohoto cíle budou pro kurzy celoživotního vzdělávání 
vytvořeny nové elektronické studijní opory a multimediální učební 
pomůcky, které budou cílovým skupinám zpřístupněny 
prostřednictvím dostupného úložiště. Do aktuální nabídky 
celoživotního vzdělávání pak budou zařazeny kurzy dalšího 
vzdělávání akademických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí 
pro pedagogickou práci, včetně kompetencí pro přípravu a realizaci 
distančního vzdělávání nebo vzdělávání formou blended learning, a 
přednášky určené pro veřejnost realizované pod hlavičkou Café 
Nobel.    
Kvantitativní indikátory  

 Počet nových a zpřístupněných elektronických studijních 
materiálů pro kurzy celoživotního vzdělávání  

      Cílový stav 5 
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 Počet nových kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků 
zaměřených na rozvoj kompetencí pro pedagogickou práci   

      Cílový stav 5 

 Nový přednáškový cyklus Café Nobel určený veřejnosti  
      Cílový stav 1 

Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle 

 Tvorba elektronických studijních opor a multimediálních učebních 
pomůcek pro kurzy celoživotního vzdělávání, jejich zpřístupnění 
cílovým skupinám a pilotní ověření  

 Evaluace vzdělávání realizovaného s podporou nově vytvořených 
elektronických studijních materiálů 

 Realizace nových kurzů dalšího vzdělávání akademických 
pracovníků zaměřených na rozvoj kompetencí pro pedagogickou 
práci a související administrace 

Realizace nového přednáškového cyklu Café Nobel určeného 
veřejnosti a související administrace  

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Podpora otevřeného přístupu k informačním zdrojům 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání  
 

Specifikace cíle opatření 

Vědecká knihovna UJEP zajišťuje knihovnické a informační služby, 
shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování 
knihovního a informačního fondu a meziknihovní výpůjční službu. 
Opatření si klade za cíl zlepšovat kvalitu služeb Vědecké knihovny 
UJEP tak, aby v co nejširší možné míře poskytovala studentům, 
akademickým pracovníkům i veřejnosti otevřený přístup ke 
vzdělávacím zdrojům vytvořeným jak v rámci činnosti univerzity, tak 
všech ostatních nad tento rámec (knihovní fond, elektronický 
informační fond, online studijní materiály, nástroje, publikace a 
další). Opatření předpokládá zajištění technické IT podpory pro 
přístup ke vzdělávacím zdrojům, zajištění vyhledávacího nástroje a 
podporu vybraných elektronických informačních zdrojů, které 
korespondují se vznikem vzdělávacích zdrojů na univerzitě.  
Opatření reflektuje Strategický záměr UJEP na období od roku 2021, 
a to konkrétně v tomto bodě „2.3 V co nejširší možné míře poskytovat 
veřejnosti otevřený přístup ke vzdělávacím zdrojům vytvořeným v 
rámci činnosti univerzity (online studijní materiály, nástroje, 
publikace aj.)“.  
Indikátory: 
Jednotné vyhledávací rozhraní pro elektronické informační zdroje a 
knihovní fond - 1 
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IT technika do volného výběru a studoven - 20 
Zařízení Selfcheck - 1 
Podpora vybraných EIZ - 2  
 

Popis opatření 

V rámci opatření bude zajištěn přístup k jednotnému vyhledávacímu 
rozhraní pro elektronické informační zdroje, knihovní fond a další 
vzdělávací zdroje. Ve volném výběru VK a studovnách dojde k obnově 
a rozšíření zabezpečení IT technikou (PC, multifunkční zařízení), bude 
poskytována prezenční zápůjční služba IT techniky (notebooky). 
V rámci posílení flexibility služeb bude zajištěno samoobslužné 
výpůjční zařízení Selfcheck. Budou podpořeny vybrané elektronické 
informační zdroje, které reflektují publikační výstupy vzniklé na 
univerzitě.     

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 

 
3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 
 

Název opatření: Zkvalitnění činnosti škol doktorských studií 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 
   

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je podpořit činnost doktorských škol 
fungujících na UJEP a realizovat kroky směřující ke zvýšení její kvality, 
včetně implementace dalších prvků pro posílení internacionalizace 
doktorského studia.  
Pro naplnění tohoto cíle bude na UJEP podpořena činnost tří 
doktorských škol - Behaviorální a didaktické školy doktorských studií 
sdružující doktorská studia na FSE a PF, Humanitní školy doktorských 
studií sdružující doktorská studia na FF a FUD a Polytechnické školy 
doktorských studií sdružující doktorská studia na FSI, FŽP a PřF. 
Prostřednictvím těchto škol bude rozšířena možnost doktorandů 
účastnit se jak společných akcí realizovaných v rámci doktorské školy 
napříč doktorskými studijními programy (oborových přednášek, 
seminářů, konferencí), tak i individuálních vzdělávacích či tvůrčích 
aktivit určených doktorandům (stáží, soutěží, konferencí aj.) a bude 
též rozšířena možnost participace externích odborníků (včetně 
zahraničních) na výuce či oponování dizertačních prací.        
Kvantitativní indikátory  

 Počet škol doktorských studií s inovovanými aktivitami  
      Cílový stav 3 
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Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle (v každé škole doktorských studií 
realizované samostatně): 

 Realizace společných vzdělávacích a tvůrčích aktivit určených 
doktorandům v rámci doktorské školy napříč doktorskými 
studijními programy (oborové přednášky, semináře, konference 
aj.) a související administrace  

 Realizace individuálních vzdělávacích a tvůrčích aktivit určených 
doktorandům v rámci doktorské školy (stáže, soutěže, konference 
aj.) a související administrace 

Zapojování externích odborníků (včetně zahraničních) do výuky či 
oponování dizertačních prací 

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Vytvoření motivačních podmínek pro mimořádně nadané zájemce o doktorské 
studium v prezenční formě studia 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je vytvořit motivační prostředí podporující 
vynikající absolventy magisterských studijních programů, jakož i další 
excelentní zájemce o prezenční studium v doktorských studijních 
programech ke vstupu do tohoto typu studia.       
Pro naplnění tohoto cíle bude provedena revize Stipendijního řádu 
UJEP včetně revize ustanovení upravujících podmínky pro přiznávání 
stipendií doktorandům v prezenční formě studia s cílem podpořit 
vytvoření takových podmínek, které by mimořádně nadaným 
prezenčním doktorandům umožnily, aby se mohli naplno věnovat 
svému studiu a dizertačnímu výzkumu. Analogická revize se bude 
týkat i relevantních vnitřních předpisů či norem fakult a jejich 
motivačních stipendijních programů. Současně bude tato změna 
spočívající ve vytvoření nových motivačních podmínek pro vynikající 
zájemce o doktorské studium adekvátně propagována.  
Kvantitativní indikátory  

 Nový Stipendijní řád UJEP  
      Cílový stav 1 

 Počet fakult s nově nastavenými motivačními podmínkami pro 
mimořádně nadané zájemce o prezenční doktorské studium  

      Cílový stav 7 
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Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle: 

 Komparativní analýza dosavadních praxí jiných vysokých škol 
s vytvářením motivačních finančních podmínek pro vynikající 
zájemce o prezenční doktorské studium  

 Formulace návrhu nového Stipendijního řádu UJEP, připomínkové 
řízení k tomuto návrhu a finalizace jeho znění 

 Návrhy změn ve vnitřních předpisech či normách fakult, 
připomínkové řízení k těmto návrhům a finalizace jejich znění  

 Zveřejnění nových vnitřních předpisů a vnitřních norem na 
relevantních webových stránkách univerzity a fakult 

Zajištění propagace nových motivačních podmínek v rámci UJEP i 
mimo ni     
   

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 

 
5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Název opatření: Zvyšování kvalifikace lidských zdrojů, rozvoj kapacit – školení 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

Opatření si klade za cíl vytvářet podmínky pro dlouhodobý profesní 
růst akademických i neakademických pracovníků a rozšiřovat 
kapacity zajišťující péči o lidské zdroje a podpůrné služby 
pro všechny pracovníky, včetně poradenství v oblasti dalšího 
vzdělávání, podporovat manažerské ambice úspěšných pracovníků 
střední a mladší generace a posilovat přípravu potenciálních 
budoucích vedoucích pracovníků včetně rozvoje jejich manažerských 
kompetencí. Opatření reflektuje Strategický záměr UJEP na období od 
roku 2021, a to konkrétně v bodech „5.7 Rozvíjet kapacity zajišťující 
péči o lidské zdroje včetně nabídky služeb pro pečující rodiče“ a „5.17 
Podporovat kvalitní jazykovou vybavenost studentů, akademických, 
výzkumných i administrativních pracovníků.“ 
Indikátor 
Počet proškolených osob a účastí na vzdělávacích aktivitách - 30  
 

Popis opatření 

V rámci opatření bude podpořen kvalifikační růst akademických i 
neakademických pracovníků v podobě odborných školení, 
vzdělávacích seminářů, workshopů a dalších akcí, a to včetně 
poradenství v oblasti jejich dalšího růstu. Pravidelně budou zvyšovány 
jazykové kompetence i další odborné kompetence související 
s elektronizací administrativních agend pracovníků univerzity, a to 
členů orgánů univerzity a fakult, řídících pracovníků, klíčových 
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výzkumných pracovníků a administrativních pracovníků. 
   

Garant opatření doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor 

 
 

Název opatření: Prostřednictvím CPS podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi VŠ 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

Tento cíl směřuje k posílení spolupráce a rozvoje v oblasti výměny 
zkušeností, příkladů dobré praxe a zvyšování kompetencí v rámci 
Centra projektového servisu. Toto pracoviště je klíčovým útvarem, 
který plní metodickou, koordinační a administrativní roli pro potřeby 
zaměstnanců UJEP při podávání a realizaci různých typů vzdělávacích 
nebo rozvojových projektů (např. inovace studijních programů a 
studijního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů 
aj.). 
Cílem jsou opatření, která povedou ke zvýšení efektivity tohoto 
pracoviště, rozvoj klíčových dovedností a schopností pracovníků 
tohoto útvaru, podporu kvalitního vybavení pracoviště moderními 
zařízeními a technologiemi umožňující dálkový přenos poznatků a 
výměnu informací s ostatními pracovníky instituce, podporu 
budování společné identity university, výměnu zkušeností a příkladů 
dobré praxe v této oblasti s dalšími pracovišti na vysokých školách, 
podporu metodických a koordinačních činností napříč univerzitou, 
pořádání vzdělávacích akcí, seminářů a workshopů pro potřeby 
zvyšování kompetencí a znalostí zaměstnanců univerzity pro 
zkvalitňování jejich činností aj. 
Vazba na Strategický záměr UJEP na období od roku 2021 v bodě 5.6 

Popis opatření 

 Podpora kvalitního vybavení a modernizace o prvky 
umožňující online jednání širšího pléna pracovníků 
Indikátor: počet modernizovaných zařízení, min. 5. 

 Podpora výměny informací a sdílení příkladů dobré praxe 
mezi vysokými školami nebo uvnitř organizace 
Indikátor: min. 2 akce za rok. 

 Podpora vzdělávacích akcí 
Indikátor: počet uspořádaných vzdělávacích akcí, min. 2 za rok; počet 
podpořených pracovníků při vzdělávání v této oblasti, min. 5 za rok. 

Garant opatření doc. Ing. Martin Novák Ph.D., prorektor pro vědu 
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Název opatření: Budování společné identity akademické obce UJEP 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

Pro příznivé a demokratické prostředí vysoké školy je třeba rozvíjet 
spolupráci mezi univerzitou a jednotlivými fakultami, i mezi fakultami 
navzájem. Stejně tak je třeba budovat a posilovat identitu 
akademických a neakademických pracovníků, studentů a absolventů 
s univerzitou jako s prostředím, které je hlavním centrem vzdělanosti 
v Ústeckém kraji. Tím také může univerzita lépe prezentovat svoji 
vzdělávací a výzkumnou aktivitu a zároveň plnit svoji důležitou třetí 
roli.  Cílem je také vytváření společné univerzitní komunikační 
strategie tak, aby navenek vystupovala univerzita jako celek a 
existovala synergie mezi všemi jejími součástmi. Ve Strategickém 
záměru UJEP na období od roku 2021 je propagace UJEP jasně 
vyspecifikována: 
5.11 Pro podporu pozitivního vnímání univerzity systematicky 
rozvíjet univerzitní Oddělení marketingu a propagace zodpovědné za 
koordinaci přípravy a kontrolu relevantních výstupů UJEP. Vytvořit a 
naplňovat univerzitní marketingovou a komunikační strategii (s 
přesahem na činnost jednotlivých součástí), která povede ke vnímání 
univerzity jako silného regionální, národního i evropského partnera. 
5.12 Rozvíjet aktivity Spolku absolventů UJEP tak, aby došlo k 
postupnému navýšení členů v tomto spolku. Pořádat pro členy spolu 
pravidelné akce a nabízet jim informace související s činností 
univerzity a další benefity. 
5.15 Aktivní účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích 
propagovat možnosti studia na univerzitě jak v českém, tak i v cizím 
jazyce. 
5.23 Propagovat významné výzkumné, tvůrčí, vzdělávací a další 
aktivity univerzity směrem k široké veřejnosti, rozvíjet komunikační 
kanály sloužící k propagaci univerzity, a to včetně celonárodních a 
mezinárodních mediálních kanálů. 
 
Indikátory: 
Společná setkávání akademické obce 
Vydávání univerzitního časopisu Silverius – 4x ročně 
Klub absolventů  - další rozvoj 
Propagační akce UJEP a součástí (Gaudeamus, Den otevřených dveří) 
 

Popis opatření 

Jako zásadní se jeví vytvoření prostředí univerzity, které bude 
posilovat univerzitní identitu a bude ukazovat univerzitu a její fakulty 
jako jednotnou vzdělávací a výzkumnou instituci, která je v této 
oblasti lídrem v Ústeckém kraji. Cílem je vytvořit dostatečný prostor 
pro tvorbu komunikační a marketingové strategie a zároveň umožnit 
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tradiční propagaci aktivit, které jsou na univerzitě realizovány. Jde 
zejména o to, aby aktivity směřovaly k tvorbě identity jednotlivých 
součástí ve společném rámci univerzity. Spolupráce mezi jednotlivými 
součástmi, přenos dobré praxe a budování společné identity bude 
mimo jiné realizováno jednotnou strategií v oblasti marketingu a 
propagace. To bude koordinovat prorektor pro vnější vztahy ve 
spolupráci s univerzitním oddělením marketingu a propagace a PR 
odděleními fakult.  Jde zejména o následující oblasti: 
Prezentace na sociálních sítích – Facebook, Instagram, YouTube, 
LinkedIn 
Rozvoj webových stránek – nejedná se jen o hlavní doménu ujep.cz, 
ale i o další, jako je např. univerzitaseveru.cz, pribeh.ujep.cz, 
dvu.ujep.cz. 
Vydávání univerzitního časopisu Silverius. 
Rozvoj Klubu absolventů UJEP. 
Propagace akce Den otevřených dveří. 
Účast na veletrzích vzdělávání (opět dle epidemiologické situace). 
Posilování společenské odpovědnosti univerzity (CSR). 
Prezentace UJEP v tištěných i online médiích. 
Další rozvoj univerzitního merche. 
 
Všechny tyto oblasti by měly být v roce 2021 dále rozvíjeny a 
posilovány, aby došlo k efektivnější prezentaci a komunikaci 
univerzity a to nejen ve vysokoškolském prostoru, ale též u široké 
veřejnosti. UJEP je jedinou vysokou školou v Ústeckém kraji a 
prezentací a propagací svých činností slouží k rozvoji tohoto 
strukturálně postiženého regionu. 
 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Název opatření: Kontinuální plnění standardů k HR AWARD, akční plán 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

Univerzita  Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je od roku 
2019 držitelem prestižního evropského ocenění „HR Excellence in 
Research Award“. V rámci procesu naplnění principů Charty a Kodexu 
univerzita v současné době implementuje opatření Akčního plánu na 
roky 2019-2020 a připravuje Akční plán pro roky 2021-2023. 
Opatřením bude podpořen proces implementace Akčního plánu UJEP 
na roky 2021-2023 a naplňování jednotlivých akcí, proces reportování 
uplynulého období směrem k EK.  
Opatření reflektuje Strategický záměr UJEP na období od roku 2021, 
a to konkrétně v tomto bodě „5.9 Usilovat o kontinuální naplnění 
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standardů pro udržení ocenění HR Award jako jednoho z pilířů 
vnitřního systému zajišťování kvality.“ 
Indikátor 
Udržení ocenění HR Award 

Popis opatření 

V rámci opatření budou podporovány akce Akčního plánu UJEP pro 
roky 2021-2023, které budou směrovány k rozvoji lidských zdrojů ve 
vědě a výzkumu, práci se začínajícími vědeckými pracovníky v oblasti 
vedení a poradenství, monitoringu implementace procesu HRS4R na 
další období, podpoře práce Implementační komise a focus groups, 
stanovení garantů zodpovědných za plnění harmonogramu a cílů 
akcí, pravidelnému reportingu o plnění akcí. V souvislosti 
s reportováním uplynulého období budou připravovány materiály, 
jejich překlady, propagační materiály k HR Award, webové informace 
a další. 

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 
 

Název opatření: Rozvoj systému zajišťování a hodnocení kvality prostřednictvím elektronizace 
agend v relevantních informačních systémech umožňujících analýzy dat a v systémech pro práci s 
lidskými zdroji 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem opatření je v souvislosti se zdokonalováním systému zajišťování 
a vnitřního hodnocení kvality posilovat rozvoj IS a elektronizaci agend 
za účelem získávání analytických dat pro rozhodování, zajišťování 
kvality a práci s lidskými zdroji, které bude realizováno 
prostřednictvím systémové podpory stávajících informačních systémů   
zpřístupněním dalších funkcionalit poskytovatelů, upgradů a 
přípravou nových funkcionalit. Opatření reflektuje Strategický záměr 
UJEP na období od roku 2021, a to konkrétně v bodech „5.1 Rozvíjet a 
zdokonalovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP zejména 
prostřednictvím elektronizace agend a odstraňování duplicit.“ a „5.7 
Pro práci s lidskými zdroji, hodnocení a odměňování akademických 
pracovníků, využívat stávající informační systémy (IS Hodnocení 
akademických pracovníků) a další nástroje pro rozvoj (Kariérní řád, 
plány personálního rozvoje), při strategickém rozhodování se opírat o 
analytické materiály a data.“ 
Indikátory 
Podpořené IS – upgrade s novými funkcionalitami - 3   

Popis opatření 

V rámci opatření budou podpořeny využívané IS včetně upgradů 
směřujících k rozvoji nových funkcionalit za účelem zlepšování 
systémů kvality, elektronizace agend, získávání analytických dat pro 
rozhodování. V souvislosti s nástroji pro práci s lidskými zdroji bude 
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zajištěna rozšířená systémová podpora softwarového produktu 
Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP). 
 

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 
 

6.  Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému 
poslání 

 

Název opatření: Digitalizace agend za účelem snižování administrativní zátěže 

Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se 
mohli naplno věnovat svému poslání 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem opatření je digitalizovat relevantní agendy vysoké školy v 
souvislosti se snižováním administrativní zátěže pracovníků, 
zefektivněním procesů a optimalizací uživatelského komfortu, které 
bude realizováno prostřednictvím upgradů stávajících manažerských 
informačních systémů a vytvořením dalších funkcionalit směřujících 
k využívání dat pro tyto agendy. Opatření reflektuje Strategický 
záměr UJEP na období od roku 2021, a to konkrétně v bodě „6.2 
Pokračovat v digitalizaci relevantních agend a procesů za účelem 
snižování administrativní zátěže pracovníků univerzity s cílem 
zefektivnění procesů a optimalizace uživatelského komfortu, a to 
včetně procesů týkajících se mobilit jak studentů, tak i akademických 
a neakademických pracovníků univerzity.“ 
Indikátory 
Digitalizované agendy - 2 

Popis opatření 

V rámci opatření bude podpořen rozvoj a upgrade informačních 
systémů s potenciálem připravit a využívat digitalizaci agend, které 
jsou v současné době realizovány složitější administrativní cestou a 
oběhem listinných dokumentů.  Bude se jednat o nadstavbové 
funkcionality manažerských a ekonomických systémů. 
 

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 

Název opatření: Rozvoj klíčových IS, využívání dat a odstraňování duplicit 
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Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se 
mohli naplno věnovat svému poslání 
 

Specifikace cíle opatření 

Opatření si klade za cíl rozvíjet klíčové informační systémy a databáze 
k systematizovanému sběru dat a informací nezbytných pro 
strategické řízení, vykazování, komunikaci se státní správou a 
odstraňování duplicit, což povede ke snižování administrativní zátěže 
pracovníků. Opatření bude realizováno prostřednictvím upgradů 
stávajících informačních systémů pro získávání dat pro strategické 
řízení. Opatření reflektuje Strategický záměr UJEP na období od roku 
2021, a to konkrétně v bodě „6.1 Kontinuálně rozvíjet klíčové 
informační systémy a systematicky využívat data o činnostech 
univerzity při strategickém rozhodování, odstraňovat duplicity agend 
souvisejících zejména s nastavením a implementováním systému 
zajišťování kvality.“ 
Indikátory 
Rozvoj klíčových systémů pro sběr a analýzy dat - 2 

Popis opatření 

V rámci opatření budou rozvíjeny a upgradovány informační systémy 
s potenciálem přípravy a reportingu dat, odstraňování duplicitních 
činností a vykazování.  Bude se jednat o funkcionality systémů 
s grafickými výstupy a vizualizačními výstupy dat pro analýzy. 

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 

Internacionalizace vysokých škol 
 

Název opatření: Rozvoj kompetencí studentů a pracovníků v oblasti internacionalizace 

Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

1. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých 
škol 
 

Specifikace cíle opatření 

Rozvoj kompetencí je jedním z nejdůležitějších poslání činnosti vysoké 
školy. Jde jak o rozvoj kompetencí studentů, tak i akademických a 
dalších pracovníků vysokých škol. Dnešní vysokoškolský prostor se 
neustále propojuje a integruje, proto je rozvoj globálních kompetencí 
žádoucí u všech aktérů vysokoškolského života. Jde zejména o 
zapojení do mobilitních programů – a to jak formou výjezdů studentů 
a pracovníků na zahraniční vysoké školy, tak i přijímáním 
zahraničních studentů a zahraničních pracovníků na domácí vysokou 
školu. Zkušenost získaná zahraničním pobytem (studenti – studium a 
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praxe, pracovníci – výuka a stáž) je pro rozvoj globálních kompetencí 
zcela zásadní. To je také obsaženo ve Strategickém záměru UJEP na 
období od roku 2021: 
1.20 Nadále podporovat a propagovat mobility studentů v 
bakalářských a magisterských studijních programech,  vytvářet 
podmínky pro mobility akademických a dalších pracovníků. 
3.9 Nadále povinně zařazovat, podporovat a propagovat 
mobility studentů v doktorských studijních programech, 
implementovat další prvky pro posilování internacionalizace. 
5.14 Postupně navyšovat počet zahraničních studentů (mobilitní i 
degree studenti) a akademických a výzkumných pracovníků na 
univerzitě a integrovat je do života akademické obce UJEP. Tím také 
aktivně rozvíjet internationalisation at home. 
5.16 Aktivně naplňovat cíle a politiku dokumentu Erasmus Charter 
for Higher Education 2021-2027. Začít realizovat i tzv. blended 
mobility. 
 

Popis opatření 

Obsahem tohoto opatření bude zejména: zahraniční mobility 
studentů a pracovníků UJEP v rámci programu Erasmus+, přímé 
smluvní spolupráce, letních škol, exkurzí či formou freemovers, 
případně v rámci dalších programů za účelem studia a praxe 
(studenti) či výuky a školení (pracovníci). Kvantitativní a kvalitativní 
rozvoj mobilit na UJEP je součástí dokumentu Strategické opatření 
pro posílení internacionalizace na UJEP. 
 
Hlavní výkonové indikátory: 
Počet dlouhodobějších zahraničních mobilit studentů (studium – 3 
měsíce, praxe – 2 měsíce) – 10 
Počet krátkodobých zahraničních mobilit studentů a pracovníků - 50 
 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Název opatření: Posílení a rozvoj internacionalizačního charakteru studijních programů na UJEP 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

2. Internacionalizace studijních programů vysokých škol 
 

Specifikace cíle opatření 

Jedním z hlavních požadavků na moderní studijní programy 
realizované vysokými školami je jejich internacionalizace. Důraz na 
tuto složku vyžaduje nejen Národní akreditační úřad (NAÚ) u jím 
schvalovaných programů, ale klade ho také Rada pro vnitřní 
hodnocení UJEP, která jednak projednává studijní programy, které 
odchází na NAÚ a dále schvaluje studijní programy realizované v 
rámci institucionální akreditace na UJEP. Cílem je tedy kvalitativně i 
kvantitativně posílit internacionalizační složku studijních programů 
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uskutečňovaných na UJEP – a to např. zavedením povinného 
předmětu internacionalizace, větším mezinárodním rozměrem 
kurikula vybraných předmětů, tvorbou nových e-learningových kurzů 
v cizím jazyce, přípravou double/joint degree studijních programů, 
získáváním zahraničních odborníků působících na UJEP a dalšími 
opatřeními. Ve Strategickém záměru UJEP na období od roku 2021 je 
to specifikováno v těchto bodech: 
5.13 Naplňovat cíle dokumentu Strategická opatření pro posílení 
internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
rozvíjet aktivity v něm uvedené. 
5.14 Postupně navyšovat počet zahraničních studentů (mobilitní i 
degree studenti) a akademických a výzkumných pracovníků na 
univerzitě a integrovat je do života akademické obce UJEP. Tím také 
aktivně rozvíjet internationalisation at home. 
5.16 Aktivně naplňovat cíle a politiku dokumentu Erasmus Charter 
for Higher Education 2021-2027. Začít realizovat i tzv. blended 
mobility. 
 

Popis opatření 

Obsahem tohoto opatření bude zejména: stimulace 
internacionalizace v jednotlivých studijních programech, tvorba 
cizojazyčných studijních opor (zejména distančních), příprava a 
realizace double/joint degree studijních programů, hostování 
zahraničních odborníků na UJEP, rozvoj principů internationalization 
at home. 
 
Hlavní výkonové indikátory: 
Počet nově vytvořených e-learningových kurzů v cizím jazyce – 5 
Počet výjezdů za účelem joint/double degree – 1 
Počet zahraničních odborníků působících na UJEP - 2 
 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Název opatření: Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělávání na UJEP 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

3. Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem opatření bude též realizovat kroky pro zjednodušení procesu 
posuzování zahraničního vzdělávání pro účely přijímacího řízení a 
procesu nostrifikací a přispět tak k vytvoření podmínek pro postupné 
navyšování počtu zahraničních (imobilitních) studentů ve studijních 
programech a k posílení jejich internacionalizace.        
Pro naplnění tohoto cíle bude vypracována a pilotně ověřena interní 
metodika posuzování zahraničního vzdělávání pro účely přijímacího 
řízení a nostrifikací na UJEP, která bude reflektovat změny zákona 
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o vysokých školách v této oblasti a zkušenosti jiných vysokých škol.  
Souběžně s tím bude připravena novelizace vnitřních předpisů a 
norem, upravujících tuto oblast, a dojde též k proškolení dotčených 
pracovníků na fakultách.     
Kvantitativní indikátory  

 Metodika posuzování zahraničního vzdělávání pro účely 
přijímacího řízení a nostrifikací na UJEP  

      Cílový stav 1 
 

Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle: 

 Komparativní analýza dosavadních praxí jiných vysokých škol 
s nastavováním procesu posuzování zahraničního vzdělávání pro 
účely přijímacího řízení a procesu nostrifikací  

 Formulace návrhu interní metodiky, připomínkové řízení k tomuto 
návrhu a finalizace jejího textu  

 Příprava novelizace vnitřních předpisů a norem upravujících 
oblast posuzování a uznávání zahraničního vzdělávání na UJEP 

Proškolení dotčených zaměstnanců v oblasti posuzování a uznávání 
zahraničního vzdělávání na UJEP 

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Rozvoj mezinárodního charakteru UJEP a propagace UJEP v zahraničí 

Cíle opatření dle SZ2021+ 

prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

4. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a 
propagace v zahraničí 
 

Specifikace cíle opatření 

Rozvoj internacionalizace a mezinárodního prostředí na UJEP je 
jednou z priorit, která se objevuje ve Strategickém záměru UJEP na 
období od roku 2021, a to konkrétně v těchto bodech: 
1.20      Nadále podporovat a propagovat mobility studentů v 
bakalářských a magisterských studijních programech,  vytvářet 
podmínky pro mobility akademických a dalších pracovníků. 
3.9 Nadále povinně zařazovat, podporovat a propagovat 
mobility studentů v doktorských studijních programech, 
implementovat další prvky pro posilování internacionalizace. 
5.13 Naplňovat cíle dokumentu Strategická opatření pro posílení 
internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
rozvíjet aktivity v něm uvedené. 
5.14 Postupně navyšovat počet zahraničních studentů (mobilitní i 
degree studenti) a akademických a výzkumných pracovníků na 
univerzitě a integrovat je do života akademické obce UJEP. Tím také 
aktivně rozvíjet internationalisation at home. 
5.16 Aktivně naplňovat cíle a politiku dokumentu Erasmus Charter 
for Higher Education 2021-2027. Začít realizovat i tzv. blended 
mobility. 
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Rozvoj mezinárodního prostředí na UJEP bude realizován jednak 
organizací mezinárodních akcí a školení na půdě UJEP a dále pak 
účastí studentů a pracovníků UJEP na zahraničních školeních, 
sportovních a uměleckých akcích. Pracovníci UJEP budou dále vyjíždět 
na zahraniční vysoké školy s cílem navázat nebo rozvíjet partnerství 
se zahraničními institucemi. V neposlední řadě půjde též o propagaci 
UJEP a možností studia v zahraničí – aktivní i distanční účastí na 
mezinárodních veletrzích, tvorbou propagačních materiálů a brožur. 
 

Popis opatření 

Vytváření a rozvoj mezinárodního prostředí na UJEP a propagace 
UJEP v zahraničí bude realizována zejména těmito aktivitami: 
organizace mezinárodních letních škol, organizace mezinárodních 
školení, účast studentů a pracovníků na zahraničních sportovních a 
uměleckých akcí, výjezdy pracovníků na zahraniční vysoké školy za 
účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce, 
prezentace UJEP na zahraničních studijních veletrzích, výroba a tisk 
propagačních materiálů. 
 
Hlavní výkonové indikátory: 
Počet mezinárodních školení – 1 
Počet výjezdů na sportovní a umělecké akce a za účelem smluvní 
spolupráce – 10 
Počet zahraničních studijních veletrhů – 2 
Počet nových propagačních materiálů - 1 
 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Název opatření: Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků UJEP v oblasti internacionalizace 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

5. Posílení strategického řízení internacionalizace 
 

Specifikace cíle opatření 

Strategické řízení internacionalizace na UJEP je v kompetenci 
prorektora pro vnější vztahy, který dále řídí oddělení vnějších vztahů 
a metodicky vede proděkany pro vnější (zahraniční) vztahy 
jednotlivých součástí. To je v souladu se schváleným dokumentem 
Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem je posílení a optimalizace tohoto 
řízení, a to zejména získáváním nových informací, které se týkají 
internacionalizace vysokých škol v České republice. Výměna 
zkušeností s českými, ale i zahraničními pracovníky, kteří se 
problematice internacionalizace vysokého školství věnují, je přínosem 
jak pro management univerzity, tak i pro výkonné pracovníky v této 
oblasti. 
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Popis opatření 

Posílení strategického řízení internacionalizace se bude na UJEP 
realizovat zejména prostřednictvím účasti pracovníků (management i 
výkonní pracovníci) na zahraničních konferencích zaměřených na 
internacionalizaci vysokých škol, dále účastí pracovníků na 
pracovních setkáních k problematice internacionalizace se zástupci 
zahraničních vysokých škol a dalšími formálními i neformálními 
setkáními s pracovníky vysokých škol zodpovědnými za 
internacionalizaci, jako i se zástupci MŠMT, Domu zahraniční 
spolupráce a dalších institucí. 
 
Hlavní výkonové indikátory: 
Počet výjezdů na konference nebo pracovní setkání na téma 
internacionalizace - 1 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Další opatření spadající pod oblasti vyjmenované ve Vyhlášení 
 

Název opatření: Dostupnost výsledků tvůrčí činnosti, popularizace vědy (j) 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

Další opatření (a) - n) 
 

Specifikace cíle opatření 

Vědecká, výzkumná a umělecká (tvůrčí) činnost vysoké školy je jejím 
základním posláním. UJEP jako veřejná vysoká škola realizuje svoji 
tvůrčí činnost v rozličných oblastech, které odpovídají struktuře a 
zaměření jejich fakult. V rámci této činnosti se snaží produkovat i 
výsledky excelentní, které jsou pro UJEP profilující ave kterých má 
UJEP silné vědecké týmy. Aby nezůstávaly výsledky tvůrčí činnosti 
známy jen v rámci univerzity, je nutné provést jejich diseminaci široké 
veřejnosti a to takovou formou, která bude pro veřejnost přístupná a 
zajímavá. Proto je UJEP hlavním propagátorem vědy a výsledků tvůrčí 
činnosti v Ústeckém kraji. To je také vyjádřeno ve Strategickém 
záměru UJEP na období od roku 2021, konkrétně v bodu 4.11: Ve 
spolupráci s oddělením marketingu a propagace a externími 
spolupracovníky komunikovat a prezentovat významné počiny a 
úspěchy v oblasti tvůrčí činnosti, představovat úspěšné a uznávané 
pracovníky a studenty, propagovat externí spolupráci s aplikační, 
veřejnosprávní a kulturní sférou, zvýšit povědomí veřejnosti o 
výzkumné infrastruktuře, přístrojovém a laboratorním vybavení a 
celkově budovat mediální obraz univerzity jako úspěšné, moderní a 
všeobecně uznávané instituce. 
 
Indikátory:  
realizace Dne vědy a umění UJEP,  
účast na Festivalu vědy,  
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realizace Noci vědců,  
účast na dalších akcích zaměřených na propagaci výsledků tvůrčí 
činnosti v regionu. 

Popis opatření 

Propagace výsledků tvůrčí činnosti a popularizace vědy realizovaná 
na UJEP se děje jednak kontinuálně, jednak realizací nebo účastí na 
konkrétních akcích zaměřených na prezentaci výsledků tvůrčí 
činnosti. Mezi kontinuální propagaci výsledků tvůrčí činnosti patří 
např.: příspěvky na webu univerzity nebo fakulty, příspěvky a 
mediální výstupy na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube, 
LinkedIn), příspěvky v univerzitním časopisu Silverius, tiskové zprávy, 
prezentace v mediálních zařízeních univerzity a další. UJEP také 
každoročně organizuje akci Den vědy a umění, která je specificky 
zaměřená na propagaci výsledků tvůrčí činnosti a popularizaci vědy 
široké veřejnosti nejen z Ústeckého kraje. Tato akce je organizována 
jako prezentace zajímavých výstupů tvůrčí činnosti v centru 
univerzitního města Ústí nad Labem, v roce 2020 pak byla z důvodu 
pandemie covid-19 realizována virtuálně v podobě popularizačně 
naučných videí prezentujících výstupy tvůrčí činnosti UJEP. Dále se 
UJEP účastní nebo je spolurealizátorem akcí, jako jsou Festival vědy, 
Noc vědců, TechDays a dalších. K propagaci a ocenění výsledků tvůrčí 
činnosti také slouží každoroční udělování Cen rektora UJEP a to i za 
výsledky v tvůrčí činnosti. 
Propagaci vědy a výsledků tvůrčí činnosti zabezpečuje Oddělení 
marketingu a propagace UJEP ve spolupráci s pracovníky PR 
jednotlivých fakult. 

Garant opatření prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 

 
 

Název opatření: Sport a rozvoj tělesné kultury (h) 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

Další opatření (a) - n) 
 

Specifikace cíle opatření 

Sport je historicky nedílnou součástí akademické sféry a života 
univerzity. V našem opatření se jedná se o posílení role sportování 
napříč univerzitou, vytváření podmínek, které budou 
reflektovat potřeby a zájmy studentů a zaměstnanců. 
Cílem je tedy podpořit zájmy našich studentů v oblasti kolektivních 
nebo individuálních sportů, zajistit adekvátní materiální a sportovní 
vybavení aktivních sportovců, podpořit nezbytné náklady spojené 
s účastí sportovců v dlouhodobých a oficiálně organizovaných 
soutěžích, dále účast na oficiálních univerzitních mistrovstvích a 
podpora ostatních aktivit, které mají souvislost s univerzitním 
sportem. Současně podpořit rozvoj kvalitního vybavení sportovišť, a 
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to sportovními pomůckami a vybavením, které slouží širokému 
spektru sportujících studentů nebo zaměstnanců univerzity. 
Přihlédnout také k potřebám kolektivních sportů, možnostem 
pronájmu externích sportovišť se specifickými potřebami sportování, 
rozvoj a podpora spolupráce se sportovními kluby, podpora 
organizování sportovních akcí na univerzitě, podpora vzdělávacích 
akcí v rámci sportu a tělesné kultury apod. 
V rámci tohoto opatření budou nastaveny indikátory v podobě počtu 
osob (studentů nebo zaměstnanců), kteří aktivně využívají 
sportoviště, účastní se sportovních soutěží (organizovaných), účastní 
se sportovních akcí na univerzitě nebo sportovně-vzdělávacích akcí. 
Vazba na Strategický záměr UJEP na období od roku 2021 v bodech 
1.16, 5.24 a 7.3. 

Popis opatření 

 Podpora univerzitního sportu – podpořit aktivity sportování 
našich studentů a zaměstnanců 
Indikátor: Počet aktivně sportujících, kteří využívají podpory 
sportu (individuální nebo kolektivní sporty), min. 10 osob za 
rok. 

 Podpora kvalitního vybavení sportovišť a vybavení 
sportovními pomůckami 
Indikátor – počet vybavených sportovišť na univerzitě, min. 2 
a počet pořízených sportovních pomůcek, min. 5. 

 Podpora sportovních akcí pořádaných univerzitou 
Indikátory – počet uspořádaných akcí (např. Sportovní den 
rektora, ostatní společné sportovní akce pro studenty a 
zaměstnance), min. 2 za rok. 

 Podpora spolupráce se sportovními kluby  
Indikátor: Počet aktivních spoluprací se sportovními kluby, 
min. 2 aktivní spolupráce. 

 Podpora vzdělávání v oblasti sportu a tělesné kultury 
Indikátor: Počet vzdělávacích akcí, min. 2 za rok. 

Garant opatření doc. Ing. Martin Novák Ph.D., prorektor pro vědu 

 
 

Název opatření: Implementace distančních prvků do vzdělávání U3V (l) 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

Další opatření (a) - n) 
 

Specifikace cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je realizovat kroky pro zlepšení dostupnosti 
kurzů univerzity třetího věku (U3V), a to cestou zajištění dostupnosti 
elektronických studijních opor a multimediálních učebních pomůcek v 
kurzech U3V, u kterých je to s ohledem na jejich zaměření a formu 
relevantní, při současném rozvoji jejich aktuální nabídky.  
Pro naplnění tohoto cíle budou pro kurzy U3V vytvořeny nové 
elektronické studijní opory a multimediální učební pomůcky, které 
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budou seniorům zpřístupněny prostřednictvím nově vytvořeného 
úložiště. Do aktuální vzdělávací nabídky U3V pak budou zařazeny 
kurzy realizované s podporou nových elektronických studijních 
materiálů, jakož i kurzy zaměřené na získání a rozvoj dovedností 
seniorů v oblasti práce s IT a multimédii. Současně bude zajištěno 
proškolení lektorů U3V v oblasti tvorby elektronických studijních 
materiálů a proškolení pracovníka U3V spravujícího úložiště opor a 
poskytujícího účastníkům U3V související uživatelskou podporu.        
Kvantitativní indikátory  

 Počet kurzů U3V podpořených novými elektronickými studijními 
oporami a multimediálními učebními pomůckami 

       Cílový stav 5  

 Úložiště elektronických studijních opor a multimediálních 
učebních pomůcek pro kurzy U3V   

      Cílový stav 1 

 Inovovaná nabídka seniorského vzdělávání s kurzy zaměřenými 
na získání a rozvoj dovedností práce s IT a multimédii a kurzy 
podpořenými novými elektronickými studijními materiály 

      Cílový stav 1 
 

Popis opatření 

Aktivity vedoucí k dosažení cíle 

 Proškolení pracovníka U3V pro správu úložiště a uživatelskou 
podporu    

 Proškolení lektorů U3V v oblasti tvorby elektronických studijních 
materiálů pro seniory  

 Tvorba elektronických studijních opor a multimediálních učebních 
pomůcek pro kurzy U3V, jejich zpřístupnění seniorům a pilotní 
ověření  

 Evaluace kurzů U3V realizovaných s podporou nově vytvořených 
elektronických studijních materiálů 

 Vytvoření inovované nabídky seniorského vzdělávání s kurzy 
zaměřenými na získání a rozvoj dovedností práce s IT a multimédii 
a kurzy podpořenými novými elektronickými studijními materiály 

Zahájení realizace nového vzdělávacího cyklu s inovovaným obsahem 
seniorského vzdělávání   

Garant opatření RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium 

 
 

Název opatření: Rozvoj infrastruktury univerzity z pohledu zkvalitnění možností vzdělávacích a 
volnočasových, vytváření pozitivního prostředí a identity UJEP (c, e, k, m) 

Cíle opatření dle SZ2021+ 
prioritní cíl SZ2021+, k jejichž naplnění opatření směřuje 

Další opatření (a) - n) 
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Specifikace cíle opatření 

Opatření si klade za cíl kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity 
zkvalitňováním prostředí z pohledu možností vzdělávacích a 
volnočasových a soustavně budovat pozitivní moderní prostředí a 
identitu univerzity s dopady na ztotožnění se s univerzitou, udržení 
kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných lidských zdrojů na 
univerzitě a v regionu, péči o duševní pohodu zaměstnanců a 
studentů, využívání odborného zázemí pro regionální působení školy. 
Opatření reflektuje Strategický záměr UJEP na období od roku 2021, 
a to konkrétně v bodě „7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu 
univerzity z pohledu rozšiřování a zkvalitňování možností 
vzdělávacích, volnočasových, sportovních, kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost.“ 
Indikátory 
Zkvalitněná a rozšířená zázemí a infrastruktura pro vzdělávací, 
volnočasové, sportovní, kulturní a jiné aktivity - 6 

Popis opatření 

 
V rámci opatření dojde ke zkvalitnění a rozšíření zázemí, relaxačních 
možností, zeleně, dopravně orientačních a informačních řešení, ploch 
a další infrastruktury. Dojde k přípravě a realizaci těchto akcí, které si 
kladou za cíl zkvalitnit rozšířená zázemí a infrastrukturu pro 
vzdělávací, volnočasové, sportovní, kulturní a jiné aktivity s přesahem 
do výše uvedených cílů. 

Garant opatření PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu 

 
 
 
 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor 
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