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Tento dokument byl: 
 
 
 

a) projednán Správní radou ZČU: projednání mělo formu připomínkového řízení          
a formu semináře, připomínky členů Správní rady byly beze zbytku akceptová-
ny, 

 
 
b) projednán Vědeckou radou ZČU: projednání mělo formu připomínkového řízení 

a formu semináře, připomínky členů Vědecké rady byly beze zbytku akceptová-
ny,  

 
 

c) schválen Akademickým senátem ZČU dne: 30. 6. 2010 
 

Připomínky byly řádně vypořádány a přednesené podněty byly zohledněny ve výsledném 
dokumentu. 
 
 
 
 
Dne 23. června 2010 se uskutečnil společný seminář pro členy Akademického senátu, 
Správní rady a Vědecké rady ZČU.  Na tomto semináři byl návrh Dlouhodobého 
záměru ZČU zevrubně představen a k návrhu se vyjádřili zástupci Správní rady, 
Vědecké rady a Akademického senátu ZČU. Proběhla i volná diskuse k návrhu. 
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Složení strategického týmu ZČU 
 
Strategický tým ZČU pracoval ve složení podle rozhodnutí rektora z 20. ledna 2010 (uvádíme 
seznam osob ve znění podle následných změn provedených rektorem, vynechány jsou osoby, 
které se do práce vůbec nezapojily): 
 
Ing. Lukáš Bartoň RNDr. Petr Martinec 
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. PaedDr. Illona Mauritzová, Ph.D. 
Ing. Petr Beneš doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. doc. akad. malíř Josef Mištera 
Ing. Antonín Bulín, MBA (kvestor) PhDr. Eva Pasáčková, CSc. (PR–P) 
Mgr. Jana Čepičková  doc. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Ing. Milan Pinte, Ph.D. 
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. prof. Ing. Josef Psutka, CSc. 
PhDr. Miloslava Faitová  doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. 
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.  Ing. Vladimír Rudolf 
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Dr. Ing. Jan Rychlík (PR–I) 
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.  (PR–X) prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. 
doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.  prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. 
doc. RNDr. František Ježek, CSc. (PR–R) doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. 
Ing. Stanislav Kodýtek  PhDr. Alena Telínová 
Mgr. Jiří Kohout RNDr. Petr Tomiczek, CSc. 
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. 
doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. PhDr. Jana Vaňková 
prof. Ing. Josef Kott, DrSc. doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 
prof. Ing. Jiří Křen, CSc. doc. Ing. Václav Votava, CSc. 
 
 
Pro uvedený tým byla zajištěna řada analytických prací, které vykonali především 
doc. Ing. František Vávra, CSc., 
Ing. Pavel Mičke, 
Ing. Pavel Grigar. 
 
Komplexní administraci činnosti týmu, včetně správy datového úložiště a zpracování někte-
rých podkladů (oblast kvality), zajistila Ing. Hana Rendlová. 
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Seznam použitých zkratek 
 
ABC Activity Based Costing – výkonově orientované financování 
ALEPH Systém pro správu knihovnických služeb 
BIC Business Innovation Centre  
BSC Balanced Scorecard – systém vážených ukazatelů 
CEP Centrální evidence projektů 
CESNET Sdružení pro informační infrastrukturu vysokých škol 
CEZ Centrální evidence (výzkumných) záměrů 
CIV Centrum informatizace a výpočetní techniky (jiné pracoviště ZČU) 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
ČKR Česká konference rektorů 
DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
ECTS European Credit Transfer System – systém přenosu kreditů 
ECTS/DS Systém přenosu kreditů a dodatek k diplomu – viz ECTS a DS 
DS Diploma Supplement – dodatek k diplomu  
DZ Dlouhodobý záměr 
EU Evropská unie 
EUA Evropská asociace univerzit 
FAV Fakulta aplikovaných věd 
FEK Fakulta ekonomická 
FEL Fakulta elektrotechnická 
FF Fakulta filozofická 
FPE Fakulta pedagogická 
FPR Fakulta právnická 
FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol 
FST Fakulta strojní 
FUD Fakulta umění a designu (záměr na její zřízení) 
FZS Fakulta zdravotnických studií 
GE analýza Analýza konkurenční pozice, atraktivity trhu a podílu na trhu 
KR Kolegium rektora 
INIS Manažerský informační systém – „datová pumpa“  
IPRM Integrovaný plán rozvoje města 
JIS Jednotný identifikační systém osob – čipové karty 
MAGION Finanční informační systém 
MIS Manažerský informační systém 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
NTC Výzkumné centrum – Nové technologie (vysokoškolský ústav ZČU) 
NUTS 2 Region soudržnosti (např. Jihozápad, tedy Plzeňský a Jihočeský kraj) 
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
OP PI Operační program Podnikání a inovace 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
PESTLIED analýza Analýza politického, ekonomického, sociálního, technologického, le-

gislativního, internacionálního, environmentálního a demografického 
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okolí (příležitostí a hrozeb) 
PKI Osobní klíč, elektronický podpis 
PR–I Úsek prorektora pro informatiku 
PR–P Úsek prorektorky pro studium a pedagogickou činnost 
PR–R Úsek prorektora pro strategii a výzkum 
PR–X Úsek prorektora pro spolupráci s praxí 
RIV Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací 
RLZ Rozvoj lidských zdrojů 
RR Rada rektora 
RRA Regionální rozvojová agentura 
RVŠ Rada vysokých škol 
RVVI Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
SF Strukturální fondy Evropské unie 
SMART formulace Formulace cílů, které jsou stimulující, měřitelné, akceptovatelné, rea-

listické a časově ohraničené 
STAG Studentská agenda (informační systém pro podporu studia) 
SWOT analýza Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
UCV Ústav celoživotního vzdělávání 
UIS/STAG Univerzitní informační systém, komponenta STAG (viz STAG) 
UJP Ústav jazykové přípravy 
UUD Ústav umění a designu (vysokoškolský ústav ZČU) 
VaV Výzkum a vývoj 
VaVaI Výzkum a vývoj a inovace 
VOŠ Vyšší odborná škola 
ZV Zahraniční vztahy (odbor ZČU) 
 
Použity jsou standardní zkratky názvů jednotlivých vysokých škol a další standardní zkratky. 
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Vysvětlení některých používaných pojmů 
 
Slovo region je v tomto materiálu použito pro prostor Plzeňského a Karlovarského kraje               
se zahrnutím podstatných částí krajů Jihočeského a Ústeckého. Jedná se z hlediska činnosti 
ZČU o přirozenou spádovou oblast. Pro většinu úvah lze slovo region vnímat i jako označení 
příslušného prostoru NUTS 2.    
 
Termín modul používáme pro skupinu vzájemně provázaných předmětů. Výstupem modulu 
by mělo být vytvoření specifických kompetencí studenta (uplatnitelných i na trhu práce), které 
mohou být příp. i certifikovány. Modulárním uspořádáním studijních programů se překonává 
atomizace studia na jednotlivé, zpravidla malé celky bez dostatečně průkazných souvislostí. 
Modulární uspořádání je nástrojem pro podporu mobility, prostupnost studia (včetně prostup-
nosti s CŽV) i pro projektově orientované a mezioborové studium.    
 
Počty studentů se v materiálu objevují v rámci řady úvah. Vzhledem k rozdílné metodice 
výpočtu se mohou údaje poměrně výrazně lišit. V tomto textu nebylo možné z důvodu chybě-
jících podkladů dosáhnout použití jednoho typu ukazatelů. Rozlišujeme následující metody 
výpočtu: 

• Počty fyzických studentů (také počet studií) – jde o počet osob, které jsou zapsány                 
na jednotlivých studijních programech. Tatáž osoba je započtena s násobností danou 
počtem studijních programů, ve kterých je zapsána. U údaje je nutné uvést i datum, 
k němuž se počet vztahuje. 

• Přepočtený počet studentů – jde o údaj, který se získá z počtu fyzických studentů ode-
čtením studentů, kteří nevyhovují metodickým podmínkám MŠMT a pravidlům sdru-
žení matrik studentů. Nejsou započteni např. studenti studující déle, než je standardní 
doba studia zvětšená o jeden rok apod.  

• Normativní počet studentů – jde o údaj, který vychází z rozpočtových pravidel 
MŠMT. Výpočet vychází z přepočteného počtu studentů, který je násoben koeficien-
tem ekonomické náročnosti daného studijního programu. 

• Rozpočtový počet studentů –  rozpočtovým studentem je student, který je zapsán             
do studia, s výjimkou studenta–občana České republiky, jehož studium je hrazeno             
z prostředků jiné rozpočtové kapitoly,  a studenta, jehož studium je hrazeno podle me-
zinárodních smluv a usnesení vlády 

• Kontrahovaný počet studentů – vychází z dohody vysoké školy s MŠMT o maximál-
ním počtu studentů podporovaných dotací MŠMT. Tento počet je stanoven pro jednot-
livé typy (bakalářské, magisterské, navazující magisterské, doktorské apod.) studijních 
programů. 

• Počet nezaplacených (nefinancovaných) studentů – jde o rozdíl mezi kontrahovaným 
počtem studentů a normativním počtem studentů. Výpočet se provádí po jednotlivých 
typech studijních programů.  

• Počet studentů ve standardní době studia – jde o počet studentů (podle databáze 
STAG), kteří nepřekročili ve studiu daného studijního programu standardní dobu stu-
dia (tato doba studia je studijnímu programu přiznána v rámci akreditace). 

• Maximální počet (fyzických, přepočtených aj.) studentů – jde o nejvyšší hodnotu, které 
v daném časovém úseku, např. v akademickém roce, příslušný počet studentů dosáhne. 
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1 Mise, vize a klíčové hodnoty ZČU v Plzni 
 
Poslání ZČU je vyjádřeno v následujících tezích: 

• Zajistit rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání.  
• Sloužit jako hlavní vysokoškolská instituce pro terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

v regionu.  
• Realizovat studijní programy tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti             

a aby obsahovaly i nejnovější celosvětové poznatky. 
• Připravovat mladé lidi na úspěšné a uspokojující kariéry, sloužit regionu a společnosti 

a podporovat podnikatelské aktivity.  
• Přispívat ke vzniku i osvojení nových poznatků ve vybraných oblastech, podporovat 

vědeckou humanitně–technickou inovaci ústící do aplikací v každodenním životě.  
• Rozvíjet celoživotní vzdělávání pro partnerské instituce. 
• Přispívat k užší integraci ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým spole-
čenstvím, programovat a realizovat vzájemně výhodná a tvořivá partnerství 
s veřejným a soukromým sektorem národního a zahraničního hospodářství. 

• Podporovat stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, učitelů (akademických 
pracovníků) a studentů se světem, vytvářet podmínky pro osobní i odborný rozvoj 
v celosvětovém měřítku, udržovat i trvalé profesionální i společenské kontakty 
s absolventy ZČU. 

• Informovat objektivně a přitažlivě o svých výsledcích a své veškeré činnosti všechny 
zainteresované zájmové skupiny a zprostředkovávat poznatky o činnosti členů akade-
mické obce ZČU. 

• Vytvářet synergické efekty a nabízet komplexní řešení ve všech oblastech činnosti dí-
ky efektivní spolupráci jednotlivých fakult a součástí ZČU. 

 
 

Vize ZČU na následující období je tato: 
 
Jsme zdrojem vzdělávání, tvořivosti a rozvoje lidí i organizací v západních Čechách, a to 

s národním i mezinárodním významem. 
 
Krédo ZČU zní:  
 

Nohama v Plzni, srdcem v Evropě! 
 
Uznávané hodnoty:  

• udržitelný rozvoj ve znalostní společnosti, 
• demokracie a akademické svobody, 
• profesionalita a disciplína, 
• ekonomičnost a etika, 
• odbornost a univerzálnost,  
• poznání a uplatnitelnost,  
• zakotvenost v regionálním, národním i evropském prostoru, 
• harmonický rozvoj jednotlivců a společnosti. 
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Klí čovými způsobilostmi nezbytnými pro dosazení stanovených cílů jsou: 
1. Schopnost poskytovat kvalitní terciární a celoživotní vzdělávání v různých formách                 

ve vazbě na požadavky trhu práce. 
2. Schopnost poskytovat špičkové výkony v oblasti výzkumu a vývoje a v dalších tvůrčích 

oblastech. 
3.  Být regionálním gestorem strategií v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje. 
4.  Být vyhledávaným leaderem či partnerem vzdělávacích či výzkumně–vývojových aliancí. 
5.  Být atraktivním zaměstnatelem, podporovat excelenci jednotlivců i týmů podle evrop-

ských měřítek. 
6.  Využívat efektivně moderních forem řízení (zejména procesních přístupů a projektového 
řízení). 

7. Schopnost predikovat změny a mít schopnost na ně reagovat. 
8.  Být efektivní a komunikativní.  
9.  Mít firemní kulturu úspěšné organizace. 
10. Mít schopnost zajišťovat a strategicky distribuovat zdroje. 
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2 Strategie ZČU na období 2011–2015, exekutivní souhrn 

2.1 Proměny kontextu 
 
Pro určení prostředí, v němž má být strategie realizována, bylo použito několik nástrojů: stu-
dium strategických dokumentů EU a ČR (viz seznam literatury), analytické dokumenty kraje 
a města (zejména IPRM „Plzeň – univerzitní město 2015“) a vlastní sondy strategického týmu 
(použita byla PESTLIED analýza). Při formulaci strategie ZČU na období 2011–2015 vychá-
zel tým, který byl jmenován rektorem, z následujících klíčových změn kontextu: 
 

• Terciární vzdělávání se vydává na cestu od kvantity ke kvalitě. 
• Je nutné sledovat výkonnost a efektivitu. 
• Je nutné reagovat na demografický vývoj. 
• Univerzity se i v ČR stávají významným „katalyzátorem“ regionálního rozvoje (viz 

operační programy). 
• Kvalitu všech činností nestačí jen měřit, ale je nutné ji i řídit. 
• Nezbytný je kontakt univerzity s trhem práce, zaměstnavateli, absolventy a s uživateli 

výsledků VaVaI.  
• Diverzifikace se dotkne nejen typů institucí a jejich součástí, ale i finančních zdrojů. 
• Internacionalizace prostředí univerzity je nutným předpokladem pro řadu dalších zá-

měrů.  
• Řízení univerzity a jejích součástí je nutné profesionalizovat (uplatnit osvědčené ma-

nagerské metody řízení). 
• Pestrá škála činností univerzity není realizovatelná bez uplatnění systému přiřazování 

plných nákladů k činnostem (full cost model). 
• Na významu nabývá péče o etické standardy ve vysokém školství. 

 

2.2 Transformační priority a cíle Dlouhodobého záměru 
 
ZČU má na období 2011– 2015 zformulováno 14 zásadních strategických cílů, které jsou dále 
rozpracovány do dílčích cílů, podpůrných činností a milníků. Zásadní cíle jsou vyjádřeny tak-
to: 
 
1. ZČU je výzkumnou univerzitou, kde je na většině fakult a ústavů pěstován kvalitní 
základní a aplikovaný výzkum mezinárodního a národního významu. 
 
ZČU jako největší a nejvýznamnější mimopražská univerzita v Čechách naplňuje: 

a) výzkumnou roli mezinárodního a národního významu a s ní spojenou vzdělávací 
roli s důrazem na magisterské a doktorské studijní programy, zejména 
v oblastech matematiky, aplikované fyziky, kybernetiky, informa čních 
a komunikačních technologií, elektrotechniky, energetiky, strojírenství, materiá-
lového inženýrství, bioinženýrství, právních věd, sociálních věd, politologie, an-
tropologie, archeologie a ekonomie, 
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b) vzdělávací roli (v magisterských a bakalářských studijních programech) 
v univerzitní přípravě učitelů, odborníků na užité umění a design, v profesní pří-
pravě zdravotnického personálu, specialistů s širokým uplatněním ve státní sprá-
vě a samosprávě, odborníků na ekonomiku firem, technologů atd., 

c) poslání univerzity rozvíjet jak odborné znalosti, tak i lidské kvality svých studen-
tů a akademických pracovníků. Součástí tohoto poslání je naplňování morálních 
a společenských norem kladených na členy akademické obce a vytváření sociálně 
přívětivého a inspirativního pracovního i studijního prostředí. 

 
2. Výzkumný výkon ZČU je v roce 2015 oproti roku 2010 dvojnásobný, a to jak 
v bodovém vyjádření, tak v rozsahu celkové (neinvestiční) finanční podpory výzkumu, 
vývoje a inovací. Rozhodujícím způsobem (80 %) se na naplnění těchto ukazatelů podí-
lejí týmy, které čerpaly prostředky z OP VaVpI (příp. OP VK v relevantních výzvách). 
Významný podíl (15 %) na dosažených hodnotách mají i sociální a humanitní vědy, 
zejména archeologie, politologie, právní vědy a sociologie. 
 
 
3. ZČU provozuje účinný systém transferu poznatků. Rozsah smluvního výzkumu dosa-
huje za rok 2015 minimálně objemu 120 mil. Kč. ZČU je významným členem důležitých 
aliancí (zejména mezinárodních a regionálních platforem, klastrů, sdružení). 
 
 
4. Počet fyzických studentů ZČU ve standardní době studia se pohybuje v rozmezí 
13 000 – 16 000, celkový počet fyzických studentů nepřekračuje 17 000. V kombinované 
nebo distanční formě studuje 2 300 – 3 000 fyzických studentů a tomu odpovídá pojetí            
a zajištění vlastní výuky.  
 
5. ZČU je významným pracovištěm v oblasti celoživotního vzdělávání v Plzeňském 
a Karlovarském kraji. Roční obrat z celoživotního vzdělávání je minimálně 50 mil. Kč. 
Prostupnost mezi celoživotním vzděláváním a studiem v akreditovaných studijních pro-
gramech je plně transparentní a je široce využívána. 
  
6. ZČU má zaveden komplexní systém zajišťování kvality všech činnosti. Každoročně se 
hodnocení kvality (výuky, ale i dalších činností) účastní minimálně 50 % studentů. Vyu-
čující a vedoucí pracovníci jsou v rámci pracovní náplně povinni na tato hodnocení stu-
dentů věcně reagovat. S hodnocením vzdělávací, výzkumné a další činnosti pracovníků  
a týmů je propojen systém odměňování a kariérní řád. Rovněž pro pracovníky zajišťu-
jící servisní činnosti je uplatněn systém hodnocení a s ním spojený systém odměňování. 
Tarifní složka mzdy tvoří v průměru nejvýše 50 % celkového ročního příjmu akademic-
kých pracovníků a vedoucích zaměstnanců ZČU, čímž se výrazně posiluje motivace pra-
covníků k naplňování strategie a dosahování vynikajících výsledků. 
 
 
7. Mobilita je standardní součástí doktorských studijních programů. Minimáln ě 90 % 
absolventů prezenční formy  doktorských studijních programů absolvovalo mobilitu           
v rozsahu alespoň tří měsíců. Minimáln ě 10 % absolventů prezenční formy  magister-
ských studijních programů absolvovalo mobilitu v rozsahu alespoň tří měsíců. Na ZČU 
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přijíždějí v rámci mobilitních program ů studenti ze zahraničí v počtu, který dosahuje 
nejméně 60 % počtu vyjíždějících studentů. V každém (až na odůvodněné výjimky) stu-
dijním oboru je připravena nabídka předmětů vyučovaných v cizích jazycích, které vy-
užívají nejen přijíždějící studenti, ale i studenti ZČU. Každý absolvent magisterského 
studijního programu absolvoval alespoň jeden odborný předmět v cizím jazyce. 
 
8. Kvalifika ční struktura akademických pracovníků je programově zajišťována 
v souladu se strukturou uskutečňovaných studijních programů. V každém studijním 
oboru v magisterských a doktorských studijních programech působí minimálně jeden 
profesor v aktivním věku (vykazuje výstupy v oblasti VaVaI, získává podporu význam-
ných grantových agentur, vytváří šance pro spolupracovníky). Profesor garantuje zpra-
vidla nejvýše jeden magisterský studijní obor a jeden doktorský studijní obor.  Garance 
bakalářských studijních oborů je zajištěna minimálně docenty a  je formou působení 
externích odborníků je významně zajištěn i kontakt s aplikační sférou. 
 
 
9. Metodika rozpočtu ZČU je založena na výkonovém principu a obsahuje i motivační 
mechanismy. Obrat univerzity je složen ze tří objemově vyrovnaných zdrojů: z pro-
středků na vzdělávací činnost ve studijních programech, z prostředků z veřejných zdro-
jů vázaných na výzkumnou činnost a z prostředků z dalších činností (včetně celoživotní-
ho vzdělávání, smluvního výzkumu i zakázkových činností servisních jednotek). Součásti 
univerzity (fakulty a VŠ ústavy, ale i servisní jednotky) mají stanoveny strategické cíle 
tak, aby univerzita mohla naplnit uvedené celkové ukazatele. 
 
10. Účinný systém propagace a spolupráce se středními školami zajišťují i v době vý-
znamného demografického poklesu stálý počet zájemců o studium. ZČU má účinný sys-
tém péče o talenty, jehož výsledkem je mimo jiné, že nejméně polovina z úspěšných řeši-
telů předmětových olympiád a prací SOČ v Plzeňském kraji nastupuje ke studiu na 
ZČU. 
 
11. ZČU vytvořila pro jednotlivé fakulty a další součásti odpovídající infrastrukturní 
podmínky pro jejich práci. Stabilizovaná je dislokace většiny součástí: FAV (nový ob-
jekt na Zeleném trojúhelníku), FEK (Tylova 57), FEL (rozšíření stávajících prostor), FF 
(rekonstrukce prostor ve středu města), FPE (koncentrace ve stávajících prostorách, 
oblast přírodních věd na Zeleném trojúhelníku), FPR (stávající budova 
a rekonstruované výukové prostory ve středu města), FST (rozšíření a rekonstrukce 
stávajících prostor), FZS (Tylova 57), UUD (nový objekt na Zeleném trojúhelníku), 
NTC (Vědecko–technický park), ÚJP (přemístění na Zelený trojúhelník). Tím dochází 
k uvolnění pronajatých a zapůjčených objektů. 
 
12. ZČU je sociálně přívětivou a bezbariérovou univerzitou. ZČU rozvíjí kulturnost pro-
středí i mezilidských vztahů. Stipendijní systém má významnou motivační roli 
a podporuje i sociální mobilitu. Úroveň nabídky a kvality služeb pro studenty 
a zaměstnance je významně lepší než na konkurenčních vysokých školách. Studentům  
se specifickými potřebami nabízí poradenské a asistenční služby i stipendijní podporu. 
 
13. Vnitřní organizace ZČU odpovídá strategickým cílům a vytváří předpoklady pro 
spolupráci součástí ZČU ve všech oblastech, tedy ve vzdělávání, výzkumu a dalších čin-
nostech. ZČU systematicky odstraňuje administrativní překážky pro spolupráci jak 
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vnější, tak vnitřní a dokáže včas eliminovat neefektivní a neperspektivní činnosti. ZČU 
podporuje koncentraci kapacit a vytváření týmů dostatečné (nadkritické) velikosti.  
 
14. ZČU dosáhla vysokou úroveň etiky pedagogické i vědecko–výzkumné práce a udržu-
je ji. Dodržování zásad etiky vědecké práce i studia je povinností všech členů akademic-
ké obce. ZČU vytvořila odpovídající legislativní rámec a disponuje příslušným technic-
kým vybavením, které umožňují nejen účinně kontrolovat, ale i efektivně vymáhat do-
držování těchto zásad a postihovat jejich porušování. Nedílnou součástí tohoto systému 
je ochrana duševního vlastnictví ZČU. 
 
 

2.3 Úkoly vyplývající z priorit a cíl ů 
 
Z uvedených priorit a strategických cílů vychází projektový a finanční rámec realizace této 
strategie, které jsou podrobně popsány v odst. 8.1 a 8.2. Ovšem i uvedené strategické cíle se 
snaží o naplnění tzv. SMART formulace, tj. obsahují náročné a ambiciózní, ale realistické 
měřitelné ukazatele, které transparentně vedou k dosažení celkového cíle. 
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3 Východiska Dlouhodobého záměru ZČU v Plzni 
   

Základním východiskem pro přípravu tohoto dlouhodobého záměru bylo vyhodnocení vý-
sledků dosažených v letech 2006–2010 při realizaci strategických dokumentů ZČU a jejich 
součástí. V rámci přípravy tohoto dlouhodobého záměru byly podrobně prostudovány klíčové 
národní a evropské strategické dokumenty – viz seznam literatury.  

3.1 Postavení a poslání ZČU v terciární sféře vzdělávání 
 
ZČU patří mezi středně velké veřejné vysoké školy v ČR. Realizované studijní programy za-
hrnují velice pestrou škálu oblastí vzdělávání. Vedle technických věd (informační a komuni-
kační technologie, elektrotechnika, strojírenství, stavitelství, geomatika) se jedná o přípravu 
v oblasti učitelství, právních věd, humanitních a sociálních věd, matematiky a fyziky, ekono-
mie, ošetřovatelství a umění a designu. Z hlediska zájmu o studium je ZČU čtvrtou nejžáda-
nější veřejnou vysokou školou (po MU, UK a UP). V počtu studentů zaujímá mezi veřejnými 
vysokými školami deváté místo – viz následující graf – a je tedy v Čechách největší mimo-
pražskou vysokoškolskou institucí. 
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Územně se ZČU nachází na rozhraní regionů, které se výrazně liší v míře aspirací mladé ge-
nerace. Pražská aglomerace nabízí skupině devatenáctiletých vysoce nadprůměrné šance ke 
studiu (přes 70 % dané věkové skupiny), v oblasti Plzně jde o republikový průměr (cca 50 %) 
a v příhraniční oblasti, zejména v okrese Tachov a v Karlovarském kraji, klesají tyto aspirace 
pod 30 %.  Vzhledem ke své geografické poloze představuje ZČU šanci pro narovnání nepři-
měřených regionálních rozdílů a pro rozvoj sociální mobility. 
 
V počtu absolventů podle rozpočtových dat pro rok 2010 zaujímá ZČU 9. místo mezi veřej-
nými vysokými školami – viz následující graf.  
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3.2 Postavení ZČU v oblasti VaVaI 
 
Rozsah výzkumu a vývoje, který lze charakterizovat např. hodnotou výsledků vykázaných 
v databázi RIV, viz následující graf. ZČU je opět 9. vysokoškolskou institucí z hlediska vý-
sledků objemu dosažených výsledků VaVaI. Hlavními oblastmi, v nichž ZČU dosahuje vyni-
kajících výsledků, je matematika, aplikovaná fyzika, kybernetika, aplikovaná mechanika, in-
formační technologie a materiálové inženýrství. Tradiční schopnost spolupráce s praxí na 
konkrétních problémech prokazuje ZČU v oblasti elektrotechniky, energetiky a strojírenství. 
Nově (posledních 5 let) se na ZČU ukazuje výzkumný potenciál v oblasti archeologie, antro-
pologie, politologie, právních věd a geomatiky (GIS). V ostatních vědních oblastech se 
v případě ZČU jedná zatím o izolované aktivity jednotlivců. 
 
ZČU má zpracovány podrobné popisy základních směrů výzkumu. Klíčovým dokumentem je 
integrovaný plán rozvoje města „Plzeň – univerzitní město 2015“, který se věnuje celkové 
strategii konkurenceschopnosti města Plzně a regionu. V této strategii má zásadní význam 
výzkumný potenciál ZČU.  
 
V prostředí ZČU vznikly vědecké práce, které získaly mimořádný ohlas. Jde především 
o ocenění v rámci projektu Česká hlava, o ceny mezinárodních nadací a o ceny ministryně za 
přínos VaVaI. Jen za roky 2009–2010 bylo pracovníkům a studentům ZČU uděleno 5 tako-
vých ocenění. Přesto nepovažujeme potenciál ZČU v oblasti VaVaI za dostatečně rozvinutý 
a využitý. Mezi součástmi ZČU patří k velice úspěšným FAV a NTC. FAV v přepočtu na 
počet zaměstnanců patří mezi vůbec vědecky nejúspěšnější fakulty v ČR. Nadějně se vyvíjí 
výzkumný potenciál v některých oborech FF, rychlý růst vědeckého výkonu vykazuje i re-
formující se FPR. ZČU má výjimečně dobré předpoklady k vytváření heterogenních týmů pro 
řešení reálných problémů aplikovaného výzkumu. Tomu zatím neodpovídá rozsah transferu 
poznatků do praxe, použité metody ochrany průmyslového vlastnictví apod. 
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O otázkách transferu poznatků a o motivačních nástrojích pro rozvoj VaVaI pojednáme na 
jiném místě. 
 
ZČU uvítala změnu v institucionálním financování výzkumu a vývoje, neboť netransparentní 
až nespravedlivý způsob rozdělení prostředků na výzkumné záměry na několik let zbrzdil 
pozitivní rozvoj VaVaI v Plzni. 
 
   

 
 
Plzeň tvoří vedle Prahy, Brna a Olomouce přirozené centrum široce zaměřeného výzkumu. 
Tato čtyři centra jsou pak doplněna dvěma specializovanými centry výzkumu, a to Pardubi-
cemi (chemie) a Českými Budějovicemi (biologie). Následující graf popisuje rozložení insti-
tucionální a účelové podpory mezi veřejné vysoké školy v ČR. Plzeň je charakterizována ex-
celentními výsledky v oblasti materiálového inženýrství, ICT, matematiky a aplikované fyzi-
ky. 
 
Následující graf popisuje rozložení veřejné podpory VaVaI (institucionální a účelové) mezi 
veřejné vysoké školy. Další graf pak podrobněji dokládá proporce mezi účelovou a institucio-
nální podporou s tím, že zvlášť je uváděn specifický vysokoškolský výzkum (SVV). Ukazuje 
se, že Plzeň spolu s Ostravou a Libercem představují výzkumná centra, v nichž jasně převažu-
je účelová podpora nad podporou institucionální. Navíc v Ostravě a Plzni existuje (jak doklá-
dají materiály RVVI) zvýšená ochota firem vkládat do výzkumu soukromé zdroje. 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 19 

 

-100 000

100 000

300 000

500 000

700 000

900 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000
U

K

Č
V

U
T

M
U

V
U

T

U
P

V
Š

C
H

T

Z
Č

U

JČ
U

V
Š

B
-T

U
O

M
E

N
D

E
LU

Č
Z

U

U
P

A
R

TU
L

U
TB

V
Š

E

V
F

U

U
JE

P

A
M

U

S
U

O
U

U
H

K

JA
M

U

A
V

U

V
Š

U
P

V
Š

P
J

V
Š

TE

2 293 944

242 364

Dotace (institucionální a ú čelová) na VaV (tis. K č) 
- R2010

 
 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

U
K

Č
V

U
T

M
U

V
U

T

U
P

V
Š

C
H

T

Z
Č

U

JČ
U

V
Š

B
-T

U
O

M
E

N
D

…

Č
Z

U

U
P

A
R

TU
L

U
TB

V
Š

E

V
F

U

U
JE

P

A
M

U

S
U

O
U

U
H

K

JA
M

U

A
V

U

V
Š

U
P

V
Š

P
J

V
Š

TE

788 865 1 205 078

Dotace (SVV,institucionální a ú čelová) na VaV (tis. K č) - R2010
SVV Účelově Institucionáln ě

 

3.3 Zapojení do nestátních a regionálních aktivit 
 
ZČU je zapojena do významných regionálních aktivit (v Plzeňském, Jihočeském a Karlovar-
ském kraji). Jde zejména o následující oblasti: 
 

a) Prvotními partnery v této oblasti jsou představitelé Plzeňského kraje a statutárního 
města Plzně. Členové ZČU jsou zapojeni do činnosti odborných a poradních komisí 
těchto institucí. Jde zejména o komise pro oblast vzdělávání a pro rozvoj lidských 
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zdrojů, ale i pro rozvoj regionu, pro oblast evropských sociálních fondů apod. Ve spo-
lupráci s těmito orgány vznikl např. integrovaný plán rozvoje města Plzně s názvem 
Plzeň – univerzitní město 2015. 

b) Velmi dobré vazby má ZČU i na Jihočeský kraj, Karlovarský kraj a město Karlovy 
Vary, kde působí představitelé ZČU v obdobných komisích. Samostatnou kapitolou je 
působení členů Fakulty ekonomické ZČU v Chebu v rámci některých odborných or-
gánů v Karlovarském kraji. 

c) Velmi dobře funguje spolupráce s podřízenými institucemi uvedených regionálních 
orgánů, a to zejména v oblasti podpory výzkumu a vývoje – partnery ZČU jsou 
zejména podnikatelské a inovační centrum BIC (Business Innovation Center) a RRA 
(Regionální rozvojová agentura) v Plzeňském a Jihočeském kraji, obdobné kontakty 
začínají vznikat i s institucemi v Karlovarském kraji. Těsná spolupráce existuje 
zejména s Plzeňským vědecko–technologickým parkem (VTP) a s Techmánia science 
center v Plzni. Před podepsáním je smlouva o spolupráci s VTP v Karlovarském kraji. 

d) Dlouhodobou spolupráci má ZČU i s dalšími krajskými orgány a organizacemi půso-
bícími v oblasti hospodářství – s regionálními a krajskými hospodářskými komorami, 
s úřady práce, se vzdělávacími institucemi zřízenými krajem apod. ZČU, resp. její fa-
kulty, jsou členy některých klastrových aktivit v těchto regionech. 

e) Velice široká je součinnost ZČU s regionálním školstvím, zejména se středními ško-
lami. Pravidelně se konají schůzky s řediteli škol, s vyučujícími jednotlivých předmětů 
i s talentovanými žáky (semináře pro řešitele olympiád i samotné organizování těchto 
soutěží). Středoškoláci jsou každoročně zapojováni do výzkumných a vývojových ak-
tivit v laboratořích ZČU formou prázdninových brigád. V posledních letech se rozvíjí             
i poradenství při volbě studia na vysoké škole a ukázky možného budoucího studia na 
ZČU (Junior FEL apod.). 
 

Pracoviště a pracovníci ZČU spolupracují s řadou neziskových organizací (Bílý kruh bezpečí, 
aktivity pro menšiny, pro handicapované apod.).  Vznikem Ústavu umění a designu a Fakulty 
zdravotnických studií se tato spolupráce rozšířila i do oblasti kultury (zejména  do oblasti mu-
zeí a výtvarných galerií, např. každoroční charitativní projekt Lavičky Plzeň, partnerství              
v projektu Plzeň – Evropské město kultury 2015) a do oblasti zdravotnictví (Červený kříž, 
záchranná služba apod.). 
 

3.4 Zapojení do mezinárodních aktivit 
 

ZČU je členem mezinárodních asociací (např. ARTEMISIA – Advanced Research & Techno-
logy for EMbedded Intelligence and Systems) a dlouhodobě se aktivně účastní řešení projektů 
Evropské asociace univerzit (Quality Culture Project 2002 – 2006, Quality Assurance for 
Higher Education Change Area 2008 – 2009). 

 Je  zapojena  do mezinárodních vzdělávacích programů: LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Finanční mechanismy EHP/Norska, Comenius, Aktion, Visegrádský fond, Česko–německý 
fond budoucnosti, DAAD, Tempus a Jean Monnet. Nejvyšší objem mobility je uskutečňován 
v projektu Erasmus.  Počet realizovaných mobilit neodpovídá strategickým záměrům  – v roce 
2009 bylo v rámci uvedených evropských projektů uskutečněno 753 mobilit studentů a aka-
demických pracovníků (oběma směry), některé z uvedených projektů nebyly naplněny vůbec 
(Erasmus Mundus, Grundtvig, Ceepus, Aktion). 
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Mezinárodní spolupráce je realizována na univerzitní i fakultní úrovni a  kromě mobilit  stu-
dentů a akademických pracovníků zahrnuje také vytváření mezinárodních vědeckých týmů 
(zejména 7. rámcový program a komunitární projekty) a dalších forem partnerství ZČU 
a zahraničních institucí.  
 

3.5 Naplňování cílů Dlouhodobého záměru pro období 2006–2010  
 
V rámci přípravy nové strategie ZČU bylo provedeno podrobné vyhodnocení míry naplnění 
Dlouhodobého záměru ZČU na období 2006–2010. Bylo použito hodnocení členy týmu 
a byly aplikovány odpovídající statistické metody. Ucelená zpráva o výsledcích rozborů je 
uvedena v samostatné příloze.  
 
ZČU si stanovila  11 strategických cílů. V každoročních aktualizacích bylo provedeno hodno-
cení stavu jejich naplňování a rovněž byly provedeny nutné modifikace měřitelných výstupů. 
Pozitivní vývoj univerzity jako celku byl zejména v roce 2009 významně poškozen událostmi 
na FPR. ZČU měla sice vytvořeny základní mechanismy pro řízení rizik, ale na podobné se-
lhání managementu a zneužití akademických svobod celý systém nedokázal adekvátně reago-
vat. Univerzita přešla do režimu krizového řízení. V takové situaci nebylo možné pokračovat 
v cíleném naplňování strategie v plném rozsahu.  
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4 Výzkum, vývoj a inovace 
   

Oblast výzkumu, vývoje a inovací je pro univerzitu, která usiluje o výzkumný charakter, ob-
lastí zásadního významu. Naplnění stanovených cílů si vyžádá hlubokou transformaci řady 
činností, a to i v oblasti vzdělávání, financování, řízení a propagace. 

4.1 Pozice ZČU v oblasti VaVaI, současný stav a jeho ukazatele 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU v období 2005–2010 minimálně zdvojnásobila výkon v oblasti VaVaI a pro rok 2010 lze 
očekávat překročení hranice 300 mil. Kč na VaVaI získaných z mezinárodních, národních 
veřejných a soukromých zdrojů. Toto zdvojnásobení platí nejen pro objem finančních zdrojů, 
ale i pro rozsah výstupů. Výzkumný výkon se v současné době koncentruje na FAV a NTC. 
Pozitivní vývoj je v  letech 2009–2010 zřetelný na FPR (dosažené výsledky jsou novým ve-
dením fakulty prezentovány v RIV). Rovněž FF zaznamenala posilování úlohy výzkumu, 
zejména v oblasti archeologie (výzkumný záměr), politologie a sociologie (u obou kvalitní 
publikace mezinárodního významu). 
 
Od roku 2005 se ZČU systematicky věnovala přípravě projektů do OP VaVpI.  
 
Pozice jednotlivých součástí ZČU mezi fakultami a ústavy veřejných vysokých škol je uvede-
na v následující tabulce (je nutné poznamenat, že pro objektivizaci ukazatelů by bylo vhodné 
provést přepočet ukazatelů na jednoho akademického pracovníka – takový údaj ovšem pro 
součásti vysokých škol není dostupný). 
 
ZČU má funkční motivační systém, který se orientuje na excelenci v oblasti VaVaI. Tento 
systém, který oceňuje zejména publikace v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké 
monografie vydané u významných zahraničních vydavatelů a národní či mezinárodní patenty, 
disponuje ročně částkou cca 3 mil. Kč. 
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Cílový stav: 
 
ZČU plně rozvinula svůj výzkumný potenciál v oblasti aplikovaného výzkumu a v některých 
oborech základního výzkumu. Konkurenční výhodou ZČU je schopnost mezioborové spolu-
práce a vytváření aliancí (klastry, platformy, konsorcia apod.). K naplnění těchto cílů ZČU 
využívá strukturálních fondů, motivačních nástrojů a široké mezinárodní, národní a regionální 
spolupráce. ZČU naplnila obsah integrovaného plánu rozvoje města „Plzeň – univerzitní měs-
to 2015“. 
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Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
ZČU splňuje formální (nebo neformální – nebudou–li požadavky formalizovány) požadavky 
pro výzkumnou univerzitu. V roce 2015 je výzkum ZČU v oblasti VaVaI oproti roku 2010 
dvojnásobný, a to jak z pohledu finančních zdrojů pro VaVaI, tak z hlediska dosažených vý-
sledků (např. v bodovém vyjádření RIV). 
 
Dosažení tohoto cíle se příznivě projevuje ve zlepšení kvalifikační a věkové struktury za-
městnanců.  
 
Příjmy z oblasti VaVaI (bez smluvního výzkumu – ten je zahrnut do ostatních příjmů univer-
zity) představují cca jednu třetinu veškerých příjmů univerzity. Rozsah smluvního výzkumu 
je v ročním finančním vyjádření na úrovni 120 mil. Kč. Úspěšnost smluvního výzkumu je 
podpořena funkčním a ofenzivním transferem poznatků. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Základní metodou vedoucí ke stanoveným cílům je úspěch v řešení projektů OP VaVpI a ně-
kterých projektů OP VK (konkretizace viz odst. 4.2). 
 
ZČU poskytuje účelnou podporu řešitelům projektů financovaných z mezinárodních zdrojů 
(zejména rámcové programy), projektů podporovaných z GA ČR, TA ČR a příp. i jiných 
grantových systémů. Institucionální podpora je v rámci ZČU distribuována podle předcházejí-
cích výsledků pracovišť, ale část této podpory využita v rámci motivačního systému, který 
oceňuje excelenci. 
 
ZČU věnuje maximální pozornost kvalitě doktorského studia a účinně podporuje postdokto-
randy. K tomu využívá zejména rozvojových projektů, příp. dalších grantových schémat. 
Vnitřní studentský grantový systém ZČU podporuje studenty magisterských a doktorských 
studijních programů a vyžaduje od nich výsledky plně srovnatelné s nejvýznamnějšími evrop-
skými pracovišti. 
 
ZČU má vytvořen systém transferu poznatků, který se orientuje na podporu smluvního vý-
zkumu a na naplnění strategických cílů v této oblasti.    
 
Vnitřní systém řízení oblasti VaVaI je založen na maximální jednoduchosti a transparentnosti, 
ale zároveň na využití principů projektového řízení, monitoringu a na jasné distribuci pravo-
mocí a odpovědnosti. 

4.2 Operační programy  

4.2.1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 
 
Výchozí stav OP VaVpI: 
 
Západočeská univerzita v Plzni po celé období naplňování Dlouhodobého záměru 2005–2010 
intenzivně připravovala projektové žádosti k podání do jednotlivých výzev prioritních os 
OP VaVpI. Příprava byla systémově koordinována prostřednictvím týmu Kolegium pro roz-
voj, který vedl prorektor pro strategii a rozvoj. Na tomto kolegiu byly stanoveny priority pro-
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jektů a bylo učiněno finální rozhodnutí o konkrétních projektech. Projektová příprava využí-
vala hierarchické struktury řízení, pro dílčí projekty byly ustaveny projektové týmy. Na jed-
notlivých součástech ZČU (FAV, FEL, FST, NTC) byly připraveny projektové žádosti do PO 
1 (Evropská centra excelence) a PO 2 (Regionální VaV centra). Na přípravě se podílely desít-
ky zaměstnanců ZČU. Do přípravy projektových žádostí do výzev PO  4 byly zapojeny další 
desítky pracovníků z fakult a servisních součástí ZČU – z útvarů v gesci kvestora, ÚJP, CIV, 
UK a dalších. 
 
Gestorem technické a procesní přípravy těchto projektů byl kvestor. Příprava byla finančně 
podpořena z vlastních zdrojů a rozvojovými programy MŠMT.  
 
Charakteristickým rysem přípravy projektových žádostí OP VaVpI bylo opakované posouvání 
termínů vyhlašování výzev jednotlivých prioritních os. V posledním roce přípravy došlo 
k zásadní změně podmínek vyhlášení a zejména financování PO 4 (Infrastruktura VVŠ). 
    
 Na základě postupných diskuzí, opakujících se screeningů a analýz proveditelnosti byly zpra-
covány projektové žádosti projektů. U projektů se stavební částí byly v rámci stavebně tech-
nické přípravy projektů  vysoutěženy inženýrské či architektonické firmy pro přípravu doku-
mentace k územnímu rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení.  
 
Zásadním dokumentem, který podpořil projekty OP VaVpI ZČU, je integrovaný plán rozvoje 
města  s názvem  Plzeň – univerzitní město 2015. Tento dokument strategického významu, 
který vychází z dlouhodobé spolupráce univerzity s vedením města Plzně, byl zpracován 
sdruženým týmem ZČU a Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.  
  
Podané projektové žádosti PO1 a PO 2 procházely náročným hodnocením tzv. aplikačního 
panelu, který přiděloval max. 20 bodů, následovalo hodnocení mezinárodního panelu (více 
než 70 zahraničních odborníků), tento panel přiděloval max. 70 bodů. Závěrečné hodnocení 
provedl řídící orgán, který uděloval bonifikaci (násobením koeficientem 1,1) projektům, které 
byly součástí příslušných IPRM v místě působení univerzity.  
 
Byl zpracován a schválen příslušnými orgány státní a veřejné správy  generel kampusu Bory.   
 
Výchozí stav v oblasti OP VaVpI – PO 1  (červen 2010) 
 
V rámci výzvy PO 1 Evropská centra excelence byla podána projektová žádost projektu NTIS 
– Nové technologie pro informační společnost. 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
• dokumentace ke stavebnímu povolení, 
• projektová žádost, 
• příloha k Rozhodnutí ministryně ČR. 

Bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. 
Projekt se umístil v rámci PO 1 jako nejlépe hodnocený.  
 
Výchozí stav v oblasti OP VaVpI – PO 2 (červen 2010) 
 
V rámci výzvy PO 2  Regionální výzkumná centra byly podány projektové žádosti projektů: 
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CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• projektová žádost, 
• příloha k Rozhodnutí ministryně ČR. 

Projekt se umístil v rámci PO 2 jako 9. z 29 vyhodnocených projektů.  
 
RTI – Regionální technologický institut 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti, 
• dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
• dokumentace ke stavebnímu povolení, 
• projektová žádost, 
• příloha k Rozhodnutí ministryně ČR. 

Bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. 
Projekt se umístil v rámci PO 2 jako 17. z 29 vyhodnocených projektů. 
 
RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
• dokumentace ke stavebnímu povolení, 
• projektová žádost, 
• příloha k Rozhodnutí ministryně ČR. 

Bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. 
Projekt se umístil v rámci PO 2 jako 10. z 29 vyhodnocených projektů. 
 
Mimo rámec Kolegia pro rozvoj a gesce kvestora byl ve spolupráci s podnikem Škoda, a.s., 
připravován projekt  Rankinův cyklus. Tento projekt neprošel úspěšně hodnocením aplikační-
ho panelu a byl z dalšího hodnocení vyřazen. 
 
V rámci partnerské spolupráce s Centrem jaderného výzkumu Řež byla připravena a úspěšně 
prošla hodnocením žádost projektu SUSEN – Udržitelná energetika. Do projektu jsou zapoje-
ny dvě katedry FST a výzkumný tým FEL. 
 
Výchozí stav v oblasti OP VaVpI – PO 3 (červen 2010) 
 
Projekt podporující rozvoj NREN – National Research Education Network 
ZČU je do tohoto projektu zapojena prostřednictvím CIV jako partner akademické sítě 
CESNET. Je zpracována projektová dokumentace subprojektu ZČU. Projektová žádost byla 
podána v dubnu 2010. 
 
Výchozí stav v oblasti OP VaVpI – PO  4  (červen 2010) 
 
Parametry výzvy PO  4 Infrastruktura veřejných vysokých škol byly několikrát pozměněny, 
zásadní změnou bylo stanovení povinnosti žadatele (VVŠ) zajistit dofinancování příspěvku 
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z veřejných zdrojů ve výši 15 %. Původně měly být, jak je tomu u ostatních operačních pro-
gramů, tyto zdroje zajištěny státním rozpočtem1.  
 
ZČU měla v červnu 2010 rozpracovány tyto projektové žádosti: 
 
CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
• dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. Projektová žá-
dost bude podána v červenci 2010. 
 
Tylova 57 – nákup a rekonstrukce budovy pro potřeby Fakulty ekonomické a Fakulty zdra-
votnických studií 
Byly zpracovány znalecké posudky (ocenění budovy a statika). Projektová žádost bude podá-
na v srpnu 2010. 
 
RIPO – Rozšíření informační podpory 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
• dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. Projektová žá-
dost byla podána v polovině června 2010. 
 
 
SVI – Studium pro výzkum a inovace 
Byla zpracována následující dokumentace: 

• studie proveditelnosti,  
• dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

Bylo získáno územní rozhodnutí. 
 
Cílový stav OP VaVpI: 
 
Všechny projekty OP VaVpI PO 1 a PO 2 úspěšně prošly auditem monitorovacích zpráv, 
jsou naplněny povinné indikátory projektů. Jsou dokončeny (zkolaudovány) stavební akce 
všech PO (1, 2, 3, 4), vybudované kapacity jsou úspěšně investičně vybaveny. Investiční akti-
vity jsou realizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jsou plně respektovány 
požadavky poskytovatele deklarované v příslušných příručkách.   
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátory dosažení cílového stavu jsou určeny v příloze Rozhodnutí o přidělení projektu. 
 
 
 

                                                 
1 ZČU má vzhledem k odpovědnému hospodaření a odpisové politice vytvořeny základní předpoklady 
k dofinancování této části z FRIM (Fond rozvoje investičního majetku). 
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Metody dosažení cílového stavu: 
 

• Je jmenován Řídící výbor pro realizaci tohoto operačního programu, který řídí, koor-
dinuje a monitoruje jednotlivé projekty. 

• Je vytvořena metodika řízení OP VaVpI projektů a průběžného monitorování sledova-
ných indikátorů.  

• Je vybudována informační podpora řešitelů a jejich vedoucích pracovníků. Tento sys-
tém včasného varování podporuje realizaci okamžitých korekčních akcí. 

• Na univerzitě funguje  struktura exekutivního dohledu projektu, která zajišťuje bezri-
zikové řízení projektů a dohlíží na udržitelnost projektu i pro období 2015–2020. 

4.2.2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU je v současné době řešitelem (příjemcem) 25 projektů a spoluřešitelem (partnerem) dal-
ších 12 projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
v úhrnné hodnotě asi 270 mil. Kč (jde většinou o projekty prioritní osy 2 – Terciární vzdělá-
vání, ale i několika projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání). Dále se pracovníci ZČU 
podílejí na řešení několika projektů OP Česko–Bavorsko či OP Nadnárodní spolupráce – 
Střední Evropa. Pracoviště ZČU jsou partnery i v projektech do dalších OP (zejména OP PI). 
 
Cílový stav: 
 
ZČU úspěšně zvládla řešení projektů, dominantně financovaných z ESF.. Tyto projekty při-
spěly k rozvoji, variabilitě a kvalitě terciárního studia na ZČU. Zároveň ZČU obstála i jako 
partner v těchto projektech. 
 
ZČU vybudovala zejména v rámci OP VaVpI unikátní infrastrukturu v oblasti informačních 
technologií, kybernetických systémů, fyziky povrchových vrstev, sběru a zpracování dat 
o Zemi a o území, materiálového inženýrství, fotovoltaiky, strojírenských technologií, elek-
troniky a energetiky. Pro aplikační sféru je tato infrastruktura (a odpovídající kompetence 
pracovníků ZČU) jedním z hlavních důvodů pro těsnou spolupráci.  
 
Pracoviště ZČU mají přímé kontakty s pracovišti, která provozují tzv. velkou infrastrukturu, 
resp. infrastrukturu vytvořenou v jiných projektech OP VaVpI.  Na těchto pracovištích pracují 
vedle zkušených akademických či výzkumných pracovníků i mladí výzkumníci, jejichž větši-
na prošla studiem (vč. doktorských SP) na ZČU. Zároveň se zde potkávají i se zahraničními 
studenty a vědci, kteří zde rovněž působí. Všechny projekty mají vybudovány podmínky pro 
předpokládanou udržitelnost projektu. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Celkový objem výkonů ZČU v oblasti VaV se zdvojnásobil v porovnání se současným sta-
vem. ZČU se daří získávat evropské i národní projekty VaV, takto získané prostředky tvoří 
třetinu všech získaných prostředků univerzity a ZČU patří v této oblasti mezi deset nejúspěš-
nějších univerzit. Objem smluvního výzkumu realizovaného na ZČU překročil částku 120 
mil. Kč ročně. 
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Nově vybudované kapacity jsou efektivně využívány a nově vytvořená místa (cca 300) jsou 
obsazena na základě výběrových řízení. Do výzkumné činnosti jsou zapojeni i stávající stu-
denti ZČU (zejména magisterských a doktorských studijních programů).  
 
Týmy ZČU spolupracují s jinými pracovišti a využívají jejich infrastrukturu. Informační sys-
tém ZČU tyto kontakty eviduje, ve výroční zprávě je hodnota využití infrastruktury jiných 
subjektů kvantifikována. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Základní metodou je úspěšná a po všech stránkách zvládnutá realizace projektů OP VaVpI. 
Fungování projektů je založeno na zvládnutém projektovém managementu, který se stává 
součástí vzdělávání všech studentů i akademických a vědeckých pracovníků. Projektované 
výkony jsou dosahovány mj. i díky nově vytvořenému motivačnímu systému v oblasti VaV 
na ZČU. Zároveň je nutná změna sledování účinnosti projektů a evidence aktivit v rámci in-
formačního systému ZČU.  ZČU rovněž využívá elektronické i jiné kontroly výstupů v oblasti 
VaV, aby bylo možné kontrolovat dodržování Etického kodexu pracovníků VaV na ZČU. 

4.3 Cílový stav v oblasti VaVaI v roce 2015 

4.3.1 Kvalita a excelence VaVaI 
 
Pro zajištění kvality a excelence v oblasti VaVaI má zásadní význam motivační systém a sys-
tém ověření a hodnocení dosažených výsledků.  
 
Výchozí stav: 
 
ZČU má vytvořen motivační a hodnotící systém. Jejich účinnost je však relativně nízká. 
 
Cílový stav: 
 
Motivační systém ZČU i nadále podporuje autory prací v impaktových časopisech, autory 
vědeckých monografií vydaných u zahraničních vydavatelů, autory národních a mezinárod-
ních patentů, ale navíc obsahuje i motivační nástroje pro oblast smluvního výzkumu. 
 
Informační systém ZČU poskytuje nástroje pro průběžné hodnocení výsledků VaVaI a pro 
monitorování řešených projektů.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátory jsou formulovány v základních strategických cílech. Jde o zdvojnásobení výkonu 
v oblasti VaVaI, a to jak ve finančním, tak v bodovém vyjádření. V oblasti smluvního vý-
zkumu je cíl stanoven finančním objemem (120 mil. Kč ročně), ale zejména povinností napl-
nit indikátory projektů OP VaVpI. 
 
Je vytvořena speciální metodika řízení OP VaVpI projektů a průběžného monitorování sledo-
vaných indikátorů v projektech OP VaVpI, v oblasti VaV výkonů (RIV) a finančního objemu 
účelových zdrojů, která garantuje naplněnost povinných (minimálních) hodnot indikátorů  dle 
přílohy Rozhodnutí. 
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Metody dosažení cílového stavu: 
 
Základní metody vedoucí k dosažení cílového stavu byly uvedeny v odst. 4.1. V rámci disku-
ze o strategických cílech jednotlivých součástí ZČU je sledován i podíl jednotlivých součástí 
na naplnění cílů v oblasti VaVaI. Klíčovou roli hraje bezpečné naplnění všech indikátorů pro-
jektů OP VaVpI. 
 
Je vybudována IT podpora řešitelů a jejich vedoucích  pracovníků. Tento systém zajistí  včas-
né varování a okamžitou korekční akci. 
 
Na  ZČU je funkční struktura exekutivního dohledu projektu, zajišťuje kvalitní řízení projektů 
a dohlíží na udržitelnost projektu i pro období 2015– 2020. 
 

4.3.2 Internacionalizace VaVaI 
 
Výchozí stav: 
 
Internacionalizace v oblasti VaVaI je naplňována zejména kontakty jednotlivých výzkumníků 
s pracovišti a týmy v mezinárodním prostředí. Jinou úroveň internacionalizace představuje 
vstup týmů ze ZČU do projektových mezinárodních projektových týmů.  Nedostatečně je roz-
vinuta zejména mobilita doktorandů. 
 
Významnou nadějí pro novou kvalitu internacionalizace je projekt NTIS. 
 
Cílový stav: 
 
Mezinárodní kontakty jsou rozvíjeny v souladu se strategií jednotlivých součástí ZČU. Mezi-
národní mobilita akademických pracovníků, a zejména její výsledky (společné publikace, 
projekty apod.), jsou součástí kariérního řádu ZČU.  
 
Pro úspěšné absolvování studia v doktorském studijním programu se považuje mobilita za 
samozřejmou a integrální součást projektu studia. ZČU má v rámci motivačního systému vy-
tvořeny nástroje podporující tento princip. 
 
Týmy ZČU se významně prosazují v mezinárodních projektech, zejména v rámcových pro-
gramech EU.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Mezinárodní zkušenost je významnou položkou kariérního řádu ZČU. 
 
Nejméně 90 % absolventů doktorských studijních programů pracovalo v rámci svého studia 
a zpracovávané disertační práce na zahraničním pracovišti. Obvyklá doba zahraniční mobility 
překračuje 3 měsíce. 
 
Počet účastí týmů ze ZČU v projektech rámcových programů EU v jednom roce překročil 
číslo 10. 
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Metody dosažení cílového stavu: 
 
Dosažení cílů je podporováno rozvojovými projekty. Příslušná ustanovení obsahuje kariérní 
řád a vhodným způsobem je v části týkající se studia v doktorských studijních programech 
upraven i studijní a zkušební řád. 
 

4.3.3 Zapojení do infrastruktury VaVaI a spolupráce s uživateli výsledků 
VaVaI 

 
Výchozí stav: 
 
ZČU je v současné době zapojena do přípravy projektů velké infrastruktury v rámci tzv. ces-
tovní mapy, a to do projektu LINDAT/CLARIN (český „uzel“ mezinárodní sítě pro sdílení 
jazykových dat a technologií). Spolupráce s uživateli výsledků VaVaI je založena na indivi-
duální iniciativě. Role ZČU je koordinační. 
 
Cílový stav: 
 
ZČU vybudovala zejména v rámci OP VaVpI unikátní infrastrukturu v oblasti informačních 
technologií, kybernetických systémů, fyziky povrchových vrstev, sběru a zpracování dat 
o Zemi a o území, materiálového inženýrství, fotovoltaiky, strojírenských technologií, elek-
troniky a energetiky. ZČU je významným členem řešitelského týmu LINDAT/CLARIN 
v rámci velké národní infrastruktury výzkumu a vývoje. Pro aplikační sféru je tato infrastruk-
tura (a odpovídající kompetence pracovníků ZČU) jedním z hlavních důvodů pro těsnou spo-
lupráci.  
 
Pracoviště ZČU mají přímé kontakty s pracovišti, která provozují tzv. velkou infrastrukturu, 
resp. infrastrukturu vytvořenou v jiných projektech OP VaVpI.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Objem smluvního výzkumu realizovaného na ZČU překročil částku 120 mil. Kč. 
 
Týmy ZČU spolupracují s jinými pracovišti a využívají jejich infrastruktury. Informační sys-
tém ZČU tyto kontakty eviduje, ve výroční zprávě je hodnota využití infrastruktury jiných 
subjektů kvantifikována. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Základní metodou je úspěšná a po všech stránkách zvládnutá realizace projektů OP VaVpI. 
Zároveň je nutná změna sledování účinnosti projektů a evidence aktivit v rámci informačního 
systému ZČU. 
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4.3.4 Indikátory a milníky vedoucí k cílovému stavu 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU v současné době (v roce 2010) získává cca 29 tisíc bodů v hodnocení RIV a ročně dis-
ponuje cca 300 mil. Kč na VaVaI. Rozsah smluvního výzkumu je cca 26 mil. Kč. 
 
Cílový stav: 
 
ZČU (v roce 2015) získává minimálně 60 tis. bodů v hodnocení RIV a ročně disponuje cca 
600 mil. Kč na VaVaI. Rozsah smluvního výzkumu je cca 120 mil. Kč. Rychlejší dynamiku 
bude vývoj uvedených ukazatelů vykazovat v letech 2013–2015, kdy se projeví vliv start–up 
grantů v rámci OP VaVpI. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátory jsou dány uvedenými číselnými hodnotami.  
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Podpora rozvojovými projekty, systematická práce s doktorandy a případné změny ve vnitřní 
legislativě ZČU. Klíčové je ale úspěšné zvládnutí projektů OP VaVpI a naplnění všech indi-
kátorů. 

4.3.5 Strategické projekty podporující cílový stav 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU využívá podporu rozvoje VaVaI formou rozvojových projektů (podpora talentovaných 
studentů, postdoktorandů, přípravy projektů do operačních programů). Motivační systém 
podporuje excelenci. Velké a soustavné úsilí bylo věnováno přípravě projektů do PO 1 a PO  
2 OP VaVpI. S tím souviselo i zpracování IPRM  Plzeň – univerzitní město 2015. 
 
Cílový stav: 
 
Strategickými projekty jsou především projekty ze všech prioritních os OP VaVpI. Projevuje 
se účinek motivačního systému, a to růstem podílu excelentních výstupů VaVaI. ZČU přita-
huje nové pracovní síly pro oblast VaVaI z ČR i ze zahraničí. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátorem jsou především bezproblémově naplněné indikátory projektů OP VaVpI a glo-
bální cíle ZČU (zejména zdvojnásobení výkonu v oblasti VaVaI a získání statutu výzkumné 
univerzity).  
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Řešené projekty vyžadují plnohodnotný projektový management, špičkovou informační pod-
poru, detailní monitoring a fungující systém řízení rizik. 
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4.3.6 Infrastruktura Z ČU pro výzkum a vývoj 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU má zpracován a příslušnými orgány veřejné správy schválen generel kampusu Bory.  
 
ZČU zavedla systém digitální pasportizace, kterého užívá pro systematické monitorování                 
a plánování infrastrukturního rozvoje.  
 
Systém je zároveň  integrální součástí rozpočtové metodiky ZČU, dále jsou v něm zachyceny 
stavy sítí.  
 
V roce 2010 ZČU užívala pro hlavní činnost (tj. v kombinaci pro výuku, výzkum a vývoj) 
objekty uvedené v následující tabulce Seznam budov ve vlastnictví ZČU. 
 

Univerzita má ve svém vlastnictví pozemky v lokalitě Plzeň Borská pole, navíc v souladu 
s územním plánem města Plzně jsou pro rozvoj ZČU určeny pozemky  sousedící se součas-
ným areálem. 
 
Investiční proces je koordinován prostřednictvím Komise pro správu investičního majetku, 
což je celouniverzitní orgán, ve kterém pod předsednictvím kvestora ZČU pracují zástupci 
všech fakult a součástí, většinou děkani či tajemníci. Tato komise sestavuje v souladu 
s Dlouhodobým záměrem  každoroční plán obnovy a rozvoje infrastruktury a přístrojového 
vybavení ZČU. 
 
Mezi zásadní investice patřilo zejména: 

• dokončení přípravy výstavby nového objektu Ústavu umění a designu,  
• každoroční obnova IT infrastruktury  ve výši cca 10 mil Kč, 
• investice do chlazení objektů v areálu kampus Bory, 
• přepojování kotelen na ekologičtější způsob vytápění v centru města, 
• příprava rekonstrukce školicího zařízení Nečtiny (byla zpracována DSP a získáno sta-

vební povolení), 
• obnova zařízení menz a kolejí. 

 
S ohledem na kritický stav v oblasti parkování v areálu kampusu Bory bylo z vlastních zdrojů 
vybudováno nové parkoviště s více než 100 parkovacími místy. Každoročně univerzita inves-
tuje část zdrojů do odstraňování bariér pro studenty se specifickými potřebami. 
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Tabulka: Seznam budov ve vlastnictví ZČU – bez Správy kolejí a menz a bytů 

Budova Obestavěný 

prostor 

v m3 

Zastavěná 

plocha 

v m2 

Plocha 

užitková 

v m2 

Plocha 

užitková čistá 

v m2 

Husova 11 24 507 1 167 3 323,07 2 479,28 

Chodské nám. 1 30 420 1 690 5 075,82 2 944,42 

Jungmannova 1 22 556 1 360 4 426,10 2 761,41 

Klatovská tř. 51 48 457 5 135 8 099,57 5 795,61 

Sady Pětatřicátníků 14 24 462 887 3 981,13 2 757,01 

Sady Pětatřicátníků 14 – sklad 1 466 137 109,66 109,66 

Sady Pětatřicátníků 14 – sklad 2 510 146 108,59 108,59 

Sady Pětatřicátníků 14 – garáže 605 108 84,88 84,88 

Sady Pětatřicátníků 16 5 957 395 1 048,15 799,40 

Sady Pětatřicátníků 27 10 833 529 1 440,54 1 123,86 

Riegrova 11 6 237 538 1 174,35 750,78 

Riegrova 17 3 857 193 507,24 385,39 

Sokolovská 46 19 542 1 974 3 590 2 308 

Sedláčkova 15 12 600 582 2 382,92 1 653,99 

Sedláčkova 19 4 073 307 923,46 649,23 

Sedláčkova 31 7 946 295 1 135,07 887,08 

Sedláčkova 36 1 134 106   

Sedláčkova 38 3 125 292   

Sedláčkova 40 3 125 223 2 764,45 1 131,44 

Sokolovská 46 19 542 1 974   

Veleslavínova 27 3 108 209   

Veleslavínova 29 2 003 101   

Veleslavínova 42 34 739 1 852 6 021,36 3 118,17 

Univerzitní 8 – rektorát 8 800 691 2 143,73 1 679,27 

Univerzitní 14 – tělovýchova 16 887 2 250 2 677,20 2 275,15 
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Budova Obestavěný 

prostor  

v m3 

Zastavěná 

Plocha v m2 

Plocha 

užitková  

v m2 

Plocha 

užitková čistá  

v m2 

Univerzitní 18 – knihovna 14 957 1 682 3 069,61 2 505,71 

Univerzitní 20 – informační 

centrum 

12 488 853 4 073,63 2 946,64 

Univerzitní 22 – halové labora-

toře 

11 492 1 134 2 109,35 1 750,52 

Univerzitní 22 – katedrový ob-

jekt 

35 194 1 042 7 640,35 3 879,64 

Univerzitní 22 – laboratorní 

objekt 

33 998 1 101 6 811,30 4 407,18 

Univerzitní 22 – pavilon fyziky 15 756 1 407 3 115,43 2 399,62 

Univerzitní 22 – posluchárny 9 944 1 430 1 834,21 868,70 

Univerzitní 22 – vstupní objekt 5 443 1 115 1 950,45 673,85 

Univerzitní 22 – výukový ob-

jekt 

7 401 1 112 4 808,85 3 254,09 

Univerzitní 22 – vývojové dílny 15 150 1 513 1 427,48 1 104,38 

Univerzitní 26 – katedrový ob-

jekt 

19 776 647 4 012,82 3 112,45 

Univerzitní 26 – laboratorní 

objekt 

12 083 640 2 756,71 2 154,51 

Univerzitní 26 – posluchárny 21 137 2 228 3 443,70 1 867,80 

Univerzitní 26 – výukový ob-

jekt 

14 720 929 3 521,88 2 609,13 

Univerzitní 26 – spojovací ob-

jekt 

10 481 378 1 697,29 233,30 

Cheb – Hradební 22 41 965 2 299 6 435,69 4 768,72 
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Cílový stav: 
 
S využitím zdrojů zejména OP VaVpI jsou vybudovány nové kapacity především pro podporu 
výzkumu a vývoje: 
 
Nově vybudované kapacity pro V a V v roce  
2015 
     
NTIS + CTPVV (PO 1 a PO 4) 22 173,40 m2  
RICE (PO 2) 3 328,00 m2  
RTI (PO 2) 1 884,84 m2  
     
SVI (PO 4) 679,00 m2  
RIPO (PO 4) 2 843,18 m2  
Tylova 57 (PO 4) 6 896,18 m2  
Celkový nár ůst ploch 2 2015 37 804,60 m2  
 
Nově vybudované kapacity jsou vybaveny odpovídající přístrojovou a laboratorní technikou 
(viz přílohy DZ). 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Úspěšná naplněnost indikátorů OP VaVpI.  
Zkolaudované a přístrojově vybavené budovy výzkumných center. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Metody vedoucí k cílovému stavu byly podrobně popsány v odst. 4.2. 

                                                 
2 Jde o zastavěnou plochu, nikoliv o plochu užitkovou čistou. 
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5 Vzdělávání 

5.1 Pozice ZČU, současný stav a jeho ukazatele 
 
Univerzita počtem studentů zaujímá deváté místo mezi veřejnými vysokými školami. Realizu-
je širokou nabídku studijních programů všech typů. S výjimkou studijního programu Právo 
a Učitelství pro ZŠ – obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ jsou nabízené studijní programy struk-
turované. Na většině fakult jsou akreditovány doktorské studijní programy.  
 
Silnými stránkami je široká nabídka studijních oborů, rozsáhlé a kvalitní portfolio studijních 
předmětů, vysoká kvalita infrastruktury zejména v technických oborech, jednotné a transpa-
rentní studijní prostředí, funkční kreditní systém kompatibilní s ECTS, relativní účinnost sys-
tému hodnocení kvality vzdělávacího procesu. 
 
Za významné slabé stránky lze označit internacionalizaci studijního prostředí a činností uni-
verzity, nevyvážený vztah mezi kvantitou a kvalitou studentů a s tím související vysoký počet 
neúspěšných studií a studentů, kteří studují v nadstandardní době studia. Ohrožením je kvali-
fikační a věková struktura akademických pracovníků garantujících některé obory a rozsah 
jejich vědeckých výstupů. 
 
Univerzita strategicky směřuje k rozvoji kombinované formy studia i k rozvoji celoživotního 
vzdělávání – strategické cíle v této oblasti nejsou naplněny. 
 

Tabulka:  Počet studentů v akreditovaných studijních programech (údaje k 31. 10. 2009) 
Studenti ve studijním programu 

bak. mag. 
 

mag. nava-
zující 

dokt. 
Celkem 
studentů Skupiny akreditovaných 

studijních programů 
P K P K P K P K  

přírodní vědy a nauky 793 141 102 9 0 0 23 9 1077 
technické vědy a nauky 2884 738 1042 242 3 0 299 302 5510 

zeměděl.–les. a veter. vědy 
a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. a farm. vě-
dy     a nauky 609 191 0 0 0 0 0 0 800 

společenské vědy, nauky 
a služby 2173 446 488 116 0 0 71 46 3340 

ekonomie 1594 360 381 106 0 0 13 32 2486 
 právo, právní a veřej-
nosprávní   činnost 285 0 0 0 2381 0 15 208 2889 
 pedagogika, učitelství a 
sociál.  péče 1139 101 333 2 813 124 14 43 2571 
 obory z oblasti psycholo-
gie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 vědy a nauky o kultuře a 
umění 294 0 77 0 0 0 0 0 371 
 Celkem 9771 1977 2423 475 3197 124 435 640 19044 
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Tabulka:  Počet akreditovaných studijních programů (údaje k 31. 10. 2009) 

Studijní programy  
bak. mag. 

  
mag. nava-

zující 
dokt. 

Celkem 
stud. prog. Skupiny akreditovaných 

studijních programů 
P K P K P K   

 přírodní vědy a nauky 4 2 1 0 2 1 2 12 
 technické vědy a nauky 8 6 4 0 6 5 5 34 
 zeměděl.–les. a veter. vě-
dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm. 
vědy  a nauky 

4 1 0 0 0 0 0 5 

 společenské vědy, nauky   
 a služby 

8 3 0 0 7 1 3 22 

 ekonomie 2 2 1 0 2 1 1 9 
 právo, právní a veřej-
nosprávní  činnost 

1 1 1 1 0 0 1 5 

 pedagogika, učitelství a 
sociál.  péče 

3 1 2 1 2 2 1 12 

 obory z oblasti psycholo-
gie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 vědy a nauky o kultuře a 
umění 

2 0 0 0 2 0 0 4 

 Celkem 32 16 9 2 21 10 13 103 
Pozn.: Je–li studijní program akreditován v prezenční a kombinované formě, je v celkovém součtu započítán v obou formách. 
(P – prezenční forma, K – kombinovaná forma) 

 
 Graf vývoje zájmu o studium (počty pro rok 2010 nejsou konečné) 

Přijímací řízení 2005-10 (ZČU celkem)
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 Graf – vývoj počtu neúspěšných studií 

Vývoj po čtu neúsp ěšných studií
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5.2 Cílový stav v oblasti vzdělávání v roce 2015 

5.2.1 Kvalita a excelence vzdělávání 
 
Výchozí stav: 
 
Kvalita vzdělávacího procesu je hodnocena pravidelnou celouniverzitní studentskou anketou. 
Jsou zveřejňovány reakce zodpovědných pracovníků. Počet respondentů dosáhl 
v akademickém roce 2008/9 25,98 % (hodnocení zimního semestru). Je realizováno dotazní-
kové šetření o úrovni absolventů mezi externími členy zkušebních komisí státních závěreč-
ných zkoušek. Na některých fakultách jsou zadávány evaluační dotazníky absolventům.  Nee-
xistuje však  komplexní vnitřní evaluační systém zahrnující všechny oblasti činnosti. 
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Významným problémem je vysoký počet neúspěšných studií – 22,5 % (počet neúspěšných 
studentů roste zejména v oblasti technických věd), počet studentů studujících v nadstandardní 
době studia –10,8 %. Není naplněn strategický cíl minimalizovat neúspěšnost studentů.  
 
Univerzitními i fakultními aktivitami jsou podporováni talentovaní uchazeči o studium, stu-
denti zejména magisterských studijních programů a absolventi doktorských studijních pro-
gramů. 
 
Cílový stav: 
 
Ve studentském hodnocení je dosaženo alespoň 50% účasti studentů a 100 % reakce (věcné, 
nikoliv jen formální) učitelů a vedoucích pracovníků. U akademických pracovníků je tato 
povinnost zakotvena v popisu pracovních povinností a v kariérním řádu.  
 
Je implementován ucelený systém hodnocení kvality, do něhož jsou jako respondenti zahrnuti 
absolventi a zaměstnavatelé.  
 
Na univerzitní úrovni jsou komplexně posuzovány studijní programy/obory s ohledem na je-
jich formulované a ověřitelné profily a očekávané výstupní kompetence absolventů. 
 
Je významně snížen počet studentů studujících v nadstandardní době studia a  počet neúspěš-
ných studií.  
Je dopracován a rozvíjen systém vyhledávání a podpory zejména talentovaných uchazečů 
o studium ve všech typech programů. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
50% účast studentů v anketě hodnocení výuky po semestru. 
 
100 % učitelů a odpovědných pracovníků veřejně reaguje na výsledky. 
 
Za rok po ukončení studia je všem  absolventům zadán evaluační dotazník pro hodnocení stu-
dia. 
 
Je vytvořen systém hodnocení naplňování očekávaných výstupních kompetencí absolventů. 
Na každé fakultě prochází tímto hodnocením ročně 1/3 programů/oborů.  
 
Počet studentů v nadstandardní době studia je snížen na 5 % z celkového počtu studentů. 
 
Počet neúspěšných studií je minimalizován v závěrečném roce studia na 10 % z počtu zapsa-
ných do tohoto roku studia. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Implementace uceleného systému hodnocení kvality, do něhož jsou jako respondenti zahrnuti 
absolventi a zaměstnavatelé.  
 
Stanovení jasných kritérií hodnocení pedagogické činnosti akademických pracovníků, 
v návaznosti na ně realizace účinného systému dalšího vzdělávání akademických pracovníků 
(pedagogického, odborného) zaměřeného na inovace didaktických metod. 
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Vytvoření kariérního řádu, do něhož je zahrnuta povinnost reakce na výsledky hodnocení kva-
lity vzdělávacího procesu.  
 
Implementace Národního rámce kvalifikací do popisu studijních oborů. Jasné rozlišení pro-
fesních a univerzitních typů programů. 
 
Rozvoj systému vyhledávání a podpory zejména talentovaných uchazečů o studium ve všech 
typech programů. 

5.2.2 Studijní programy a jejich inovace 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU realizuje širokou nabídku studijních programů všech typů. Počet je zvyšován především 
v reakci na zjištěnou společenskou poptávku (oblast stavitelství, oblast zdravotnictví, oblast 
školství). 
 
Řešením rozvojových projektů a projektů OPVK byly podpořeny obsahové inovace studijních 
programů – kvalitativní rozvoj  praxí, zařazení projektové výuky, úpravy bakalářských studij-
ních programů po vyhodnocení provedené restrukturalizace. 
 
Studijní programy jsou realizovány v kreditním systému, který je kompatibilní s ECTS. 
V návaznosti na metodiku ECTS a přípravu Národního rámce kvalifikací je inovována jejich 
stavba a kreditní hodnocení (v některých případech je uplatněna modulová výstavba).  
 
Jsou akreditovány studijní programy v cizím jazyce (celkem 42, z toho 9 doktorských studij-
ních programů), jejich realizace je  pro malý počet zájemců omezená. Nebyl  naplněn strate-
gický cíl, aby v každém navazujícím studijním programu probíhala výuka  modulu v cizím 
jazyce (nabídka cizojazyčného modulu programu). 
 
Cílový stav: 
 
Jsou zachovány stávající oblasti vzdělávání s nabídkou studijních oborů ve všech typech stu-
dia, nepokračuje však extenzivní rozvoj oborů.  
 
Doktorské a magisterské studijní programy jsou garantovány uznávanými vědeckými osob-
nostmi. Doktorské studijní programy jsou rozvíjeny na fakultách orientujících se na excelenci 
ve výzkumu a vývoji (zejména součásti s VaVpI).  
 
Bakalářské studijní obory jsou obsahově rozlišeny na profesní a akademické, profesní se ori-
entují na přípravu pro potřeby pracovního trhu. 
 
Do navazujících magisterských studijních oborů a doktorských studijních oborů jsou ve větší 
míře přijímáni absolventi oborově příbuzných fakult a jiných vysokých škol, včetně zahranič-
ních.  
 
Ve všech studijních oborech je obsah inovován v souladu s požadovanými obecnými způsobi-
lostmi (jazykové kompetence, informační gramotnost, komunikativní dovednosti atd.). 
 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 42 

 

Vyučovací a hodnoticí metody významně odlišují studijní programy jednotlivých typů.  
 
Jasně formulované  profily nabízených oborů a očekávané kompetence jejich absolventů jsou 
využívány pro hodnocení kvality jejich realizace. Zároveň jsou funkčním nástrojem komuni-
kace s uchazeči o studium.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Počet absolventů DSP v součástech, které se přihlásí k excelenci v oblasti doktorských studií, 
činí v roce 2015 120 % roku 2010. 
 
Nárůst počtu studentů z jiných VŠ zapsaných na ZČU do studijních programů vyššího stupně 
studia, než absolvovali, činí v roce 2015 25 % oproti roku 2010.  
 
ZČU se v hodnocení kvality VŠ (kritérium B3 a jeho ekvivalenty) umístí do ¼ pořadí. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Jasně formulované cíle excelence součástmi univerzity v DZ a jejich aktualizacích. 
 
Analýza dopadů demografického vývoje a uplatnění  absolventů jako východisko pro  posou-
zení perspektivnosti rozvoje jednotlivých oborů. 
 
Inovace bakalářských studijních oborů tak, aby byly obsahem i vzdělávacími metodami odli-
šeny profesní a akademické studijní obory.  
 
Tvorba podmínek prostupnosti mezi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními 
obory a mezi magisterskými a doktorskými studijními obory oborově příbuzných fakult (od-
straňování bariér prostupnosti).   

5.2.3 Interdisciplinární studijní programy 
 
Výchozí stav: 
 
Systém studia na univerzitě vytváří podmínky pro interfakultní spolupráci při tvorbě a reali-
zaci studijních programů. Tato možnost je využívána zařazováním předmětů, které jsou ga-
rantovány a vyučovány jinou fakultou univerzity.  Ojediněle je široké portfolio univerzity 
využito při tvorbě a realizaci mezioborových studijních programů.  
 
Cílový stav: 
 
Jsou akreditovány profesní bakalářské mezioborové studijní programy reagující na analýzu 
potřeb pracovního trhu. 
 
Je využívána modulární výstavba těchto programů, která umožňuje pružnou reakci na zjištěné 
potřeby pracovního trhu. 
 
Nabídka atraktivních a perspektivních mezioborových programů je jedním z nástrojů řešení 
poklesu zájmu o studium. 
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Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Nejméně 5 součástí univerzity se podílí na přípravě a realizaci mezioborových  studijních 
programů . 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Analýza portfolia univerzity.  Analýza potřeb trhu.  
 

5.2.4 Nové formy vzdělávání 
 
Výchozí stav: 

Je podporován rozvoj  kombinované formy studia – k  31. říjnu 2009 studuje v kombinované 
formě 3 212 studentů, tj. 17, 1 % z celkového počtu, je akreditováno 58 oborů. Kvalita studia 
je zajišťována tvorbou studijních opor. Strategický cíl – 25 % studujících v kombinované 
formě – není naplněn.  

Je rozvíjen e–learning – na ZČU je vytvořen tým odborníků, kteří se podílejí jako řešitelé 
projektů na zavádění e–learningu do vzdělávacích systémů základních, středních a vysokých 
škol, jsou členy komisí mezinárodních soutěží elektronických studijních opor a jsou pravidel-
ně zváni ke klíčovým přednáškám mezinárodních konferencí na téma e–learning.  
 
V síti vybraných univerzit z ČR i ze zahraničí jsou vzájemně sdíleny studijní předměty a pe-
dagogové pregraduálního studia, a to distanční a kombinovanou formou pomocí e–learningu.  
 
Zároveň chybí vybudování kompetencí a potřebné infrastruktury e–learningu v hlavní činnosti 
ZČU. 
 
Je vytvořen a zaveden systém Courseware (elektronická podpora studia), jehož využívání při 
výuce kontinuálně roste. 
 
Na ZČU je připraven a pilotně ověřen program zaměřený na vzdělávání pracovníků vysokých 
škol v oblasti inovace výuky předmětů se zřetelem na konstruktivistické prvky a metody. 
Program je v roce 2010 realizován na ZČU, JU, UHK a UTB. Projekt staví ZČU do pozice 
jednoho z národních center aplikace a propagace moderních didaktických metod a nástrojů. 
 
Cílový stav: 
 
Pokračuje rozvoj kombinované formy studia jako reakce na společenskou potřebu a zájem 
uchazečů.  
 
Je zajištěna shoda kvality studia v prezenční a neprezenčních formách studia.  Je řešen pro-
blém neúspěšnosti uchazečů o toto studium. Všechny předměty (s výjimkou ryze praktických 
předmětů) kombinované formy studia jsou podpořeny studijními oporami, dostatečně je vyře-
šena podpora praktické výuky v laboratořích a rozvoj jazykové přípravy studentů. Do výuky 
jsou účelně a efektivně zapojeny informační a komunikační technologie. 
 
Organizace výuky v kombinované formě studia se přizpůsobuje odůvodněným potřebám stu-
dentů. 
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ZČU má zpracovanou koncepci rozvoje distanční formy studia, realizuje ji především 
v oblasti postgraduálního studia, didakticky vhodně i v pregraduálním studiu. 
 
E–learning, blended learning  jsou využívány jako komplexní vzdělávací nástroj pro vhodné 
formy a oblasti výuky. 
 
Je implementován systém pedagogického vzdělávání akademických pracovníků zaměřený na 
inovační vzdělávací metody, jeho výsledky jsou zohledněny v kariérním řádu.   
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Počet studentů v kombinované formě studia je na úrovni 2300 – 3000. 
 
Existence koncepce rozvoje distanční formy studia. 
 
Studenti doktorského studia, kteří participují na výuce, absolvují program celoživotního vzdě-
lávání zaměřený na inovační vzdělávací metody. 
 
50 % odborných asistentů absolvuje program celoživotního vzdělávání zaměřený na inovační 
vzdělávací metody. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Legislativní úprava –  změna Studijního a zkušebního řádu, čl. 32 (upravená forma prezenční-
ho studia). 
Vytvoření a realizace programů (kurzů) celoživotního vzdělávání pro uchazeče o studium 
v kombinované formě  s cílem odstranit nerovné předpoklady při vstupu do studia. 
 
Organizace studia reagující na potřeby cílové skupiny – jsou využívány prostorové možnosti 
univerzity ve večerních hodinách. 
 
Zohlednění výsledků pedagogického vzdělávání akademických pracovníků v kariérním řádu. 

5.2.5 Zahraniční styky v oblasti vzdělávání 
 
Výchozí stav: 
 
Na univerzitě jsou vytvořeny legislativní podmínky pro rozvoj mobilit studentů – jsou zpra-
cována pravidla uznávání krátkodobé studijní stáže  na zahraniční vysoké škole v souladu 
s uzavřenou studijní smlouvou (learning agreement).  Je zpracován a informačním systémem 
STAG podporován proces příjezdových i výjezdových mobilit. Pravidla uznávání nejsou plně 
respektována všemi součástmi univerzity – uznávání je omezováno na předměty výběrové. 
   
Nízká motivace studentů k výjezdu na studijní stáž je způsobena jejich  nedostatečnými jazy-
kovými kompetencemi. Byl přehodnocen systém výuky jazyků vzhledem k nízké vstupní 
úrovni studentů, zejména na technických fakultách.  
 
Příjezdová mobilita je významně omezována nedostatečnou nabídkou předmětů vyučovaných 
v cizím jazyce a nedostatečným cizojazyčným informačním a studijním zázemím 
(cizojazyčné návody, studijní materiály a studijní informační systém v anglickém jazyce). 
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Univerzita přistoupila k inovaci kreditního systému a studijního prostředí podle metodiky 
ECTS – je zpracováván  Informační balíček a Katalog kurzů v českém a anglickém jazyce, 
jeho součástí budou i česko–anglické studijní předpisy a studijní informační systém 
v angličtině. Univerzita se bude ucházet o udělení ECTS Label Evropskou komisí. 
 
Univerzita vydává česko–anglický dodatek k diplomu – byl jí udělen Diploma Supplement 
Label.  
 
Není rozvíjena nabídka studijních programů v cizím jazyce (výjimkou je akreditace studijního 
programu v německém jazyce pro UUD), pro nedostatečný počet zájemců nejsou realizovány 
akreditované studijní programy v angličtině.  
 
Společné studijní programy (double degrese) jsou na několika fakultách ve fázi přípravy.  
 
Není vytvořen systém podpory dlouhodobé mobility akademických pracovníků. 
 
Na univerzitě nepůsobí dostatečný počet zahraničních odborníků.   
 
Cílový stav: 
 
Je vytvořeno odpovídající studijní zázemí pro výjezdovou i příjezdovou mobilitu studentů. 
 
Všemi fakultami je plně respektován proces přípravy studijní mobility a jejího automatického 
uznání. 
 
Alespoň tříměsíční studijní pobyt na jiném pracovišti  (za mobilitu se považuje nejméně tří-
měsíční studijní nebo výzkumná činnost na jiném pracovišti mimo ZČU, zejména pak v za-
hraničí) absolvuje nejméně 90 % absolventů doktorských studijních programů a nejméně 10 
% absolventů magisterských studijních programů. 
 
Je vytvořen motivační systém stipendijní podpory studentů vyjíždějících na studijní pobyt. 
 
Výuka cizích jazyků zařazená do studijních programů všech fakult se statutem povinně 
volitelného předmětu je rozšiřována nabídkou doplňující a prohlubující výuky v kurzech 
celoživotního vzdělávání.  
 
Je efektivně rozšiřována nabídka studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 
V magisterských studijních programech jsou vytvářeny bloky vyučované v cizích jazycích, 
výuky se zúčastňují společně čeští a zahraniční studenti. 
 
Je vytvořen motivační systém stipendijní podpory zahraničních studentů.  
 
V doktorských studijních programech studuje významný počet zahraničních studentů, celkově 
příjezdová mobilita dosahuje nejméně 60 % rozsahu výjezdové mobility (měřeno v celých 
měsících, po které mobilita trvala). 
 
Na fakultách, jejichž excelencí je výzkum a vývoj, standardně působí zahraniční akademičtí 
pracovníci.  
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Absolvování mobility je součástí kariérového řádu akademických pracovníků univerzity. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Univerzita má certifikaci ECTS Label, která potvrzuje, že studijní prostřední odpovídá evrop-
ským standardům. 
 
Nejméně 90 % absolventů doktorských studijních programů a 10 % absolventů magisterských 
studijních programů absolvuje studijní pobyt na jiném pracovišti (převážně v zahraničí). 
 
Každý student magisterského studijního programu absolvuje alespoň jeden odborný předmět 
v cizím jazyce. 
 
Příjezdová mobilita dosahuje nejméně 60 % výjezdové mobility. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Legislativní úprava –  ve Studijním a zkušebním řádu jsou zakotvena pravidla uznávání krát-
kodobých studijních stáží na zahraniční vysoké škole v souladu s learning agreement.  
 
Legislativní úprava – ve Studijním a zkušebním řádu jsou stanovena pravidla stavby studij-
ních programů, včetně výuky v cizím jazyce. 
 
V každém magisterském studijním programu je vyučován minimálně jeden odborný předmět 
v cizím jazyce.  
 
Do magisterských studijních programů fakult orientovaných na excelenci ve výzkumu 
a vývoji jsou zařazovány bloky předmětů vyučované v cizích jazycích, výuky se zúčastňují 
společně čeští a zahraniční studenti. 
 
Řešení projektu ECTS – vytvoření přívětivého  prostředí pro zahraniční studenty. 

5.2.6 Výměnné a vzdělávací programy EU 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU je zapojena  do mezinárodních vzdělávacích programů: LLP/Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Finanční mechanismy EHP/Norska, Comenius, Aktion, Visegrádský fond, Česko–
německý fond budoucnosti, DAAD, Tempus a Jean Monnet. Nejvyšší objem mobility je 
uskutečňován v projektu Erasmus.  
 
ZČU rozvíjí mezinárodní spolupráci s podobnými institucemi v zahraničí na základě dlouho-
dobých kontaktů, bilaterálních smluv mezi vysokými školami. Rozvojovými projekty MŠMT 
je podporováno studium nadaných zahraničních studentů ze zemí procházejících transformací 
a zahraniční studijní stáže studentů ZČU.  
 
Fakulty podporují mobilitu svých studentů prostředky ze svých stipendijních fondů, na uni-
verzitě není zpracován systém cílené stipendijní podpory mobilit. 
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Cílový stav: 
 
Univerzita se účastní vzdělávacích programů EU a dalších mezinárodních programů v oblasti 
terciárního vzdělávání. Rozvíjí aktivity na základě bilaterálních smluv, podporuje výměnné 
pobyty studentů z vlastních zdrojů. 
 
Je zpracován grantový systém podpory mobilit studentů MOBILITA, finanční zdroje jsou 
čerpány ze stipendijních fondů. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Grantovým systémem MOBILITA je podpořeno nejméně 50 studentů ZČU. 
 
Rozvojovým projektem INTERSTUD je podpořeno studium nejméně 20 studentů ze zemí 
procházejících transformací. 
Jsou naplňovány kvóty všech programů EU. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Řešení rozvojových projektů. 
Vytvoření grantového systému MOBILITA. 
Řešení programů EU. 

5.2.7 Vzdělávání a společnost 
 
Výchozí stav:  
 
Univerzita rozvíjí programy celoživotního vzdělávání na dvou úrovních (celouniverzitní, fa-
kultní). Tato činnost je koordinována Radou CŽV, která plní akreditační funkci, jen částečně 
také funkci strategickou a koncepční. Programy CŽV jsou kreditně ohodnoceny, je využívána 
možnost uznávání kreditů v pregraduálním studiu. Proces přijímání absolventů programů 
CŽV a následného uznávání splněných povinností není systémově řešen. Obrat z CŽV činí 
v roce 2009 25 mil.  Kč. Konkurenční prostředí je tvrdé, není odstraněn jev, kdy konkurenti 
využívají spolupráce se zaměstnanci ZČU. Významnou společenskou funkci tvoří Univerzita 
třetího věku. 
 
Cílový  stav: 
 
Jsou definováni strategičtí partneři, spolupráce s nimi je realizována na základě výhodných 
smluv. Univerzita je respektovaným partnerem v realizaci CŽV v Plzeňském a Karlovarském 
kraji, její aktivity přesahují do Ústeckého a Jihočeského kraje. Primárně se orientuje na pro-
gramy vedoucí k získání či rozšíření kvalifikace a na podnikové vzdělávací aktivity a rekvali-
fikační kurzy. Je nejvýznamnějším subjektem v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 
a zdravotnických pracovníků a ZČU motivuje zaměstnance k účasti na uvedených progra-
mech.  Nadále je podporována Univerzita třetího věku. 
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Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Existuje koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání (včetně ročních aktualizací). 
 
Součástí studijního a zkušebního řádu jsou pravidla přijímání účastníků CŽV a uznávání kre-
ditů za splněné povinnosti. 
 
Obrat z této činnosti tvoří 50 mil. Kč. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Vytvoření koncepce a organizace celoživotního vzdělávání reagujícího na potřeby cílové sku-
piny. Rozvoj programů CŽV s kvalitními a didakticky odpovídajícími oporami.  
 
Posílení koncepční a strategické role Rady celoživotního vzdělávání.  
 
Vytvoření transparentního procesu přijímání absolventů CŽV do pregraduálního studia  
a uznávání  výsledků.  
 
Získání a řešení projektů orientovaných na oblast CŽV.  
 
Zkvalitnění marketingu, hledání nových  příležitostí. 

5.2.8 Monitorování trhu, analýza poptávky a nezaměstnanosti absolventů  
 
Výchozí stav: 
 
ZČU od roku 2002 sleduje postavení absolventů na trhu práce. Používá k tomu datové zá-
kladny MPSV, tj. pololetních „sond“, které uvádějí počty nezaměstnaných absolventů. Vývoj 
počtu nezaměstnaných absolventů po jednotlivých součástech je uveden v následujícím grafu.  
 
Relativní míra nezaměstnanosti absolventů je měřena pomocí poměru mezi průměrným po-
čtem nezaměstnaných absolventů za poslední čtyři zveřejněné statistiky MPSV a počtem ab-
solventů za poslední akademický rok. Následující graf uvádí informaci z května 2010, tedy 
zahrnuje zjištění MPSV od října 2008 do dubna 2010. 
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04.03 09.03 04.04 09.04 04.05 09.05 04.06 09.06 04.07 09.07 04.08 09.08 04.09 09.09 04.10

FAV 13 30 12 22 2 17 6 15 6 10 2 10 3 7 5

FEK 9 40 17 34 11 31 15 30 12 38 7 42 14 43 10

FEL 41 63 35 61 26 47 14 47 9 41 10 33 11 26 14

FF (FHS) 28 28 31 93 32 61 42 71 33 58 26 43 37 60 48

FPE 35 43 32 64 34 45 45 50 31 39 22 41 26 34 28

FPR 21 38 10 51 15 33 15 23 10 15 6 5 5 8 8

FST 20 37 12 23 4 15 4 8 2 12 1 13 4 11 4

FZS 4 0

UUD 5 0 0 0 0 0 0 0
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Vývoj po čtu absolvent ů na ú řadech práce

 
 
V současné době nemá ZČU k dispozici další nástroje, které by monitorovaly uplatnění ab-
solventů ve vystudovaných oborech, jejich spokojenost a spokojenost zaměstnavatelů zejmé-
na s obsahem vysokoškolské přípravy. Relevantnost studijních plánů z hlediska potřeb trhu 
práce posuzují fakultní orgány. Přístupy fakult jsou velmi odlišné a zatím neexistuje univer-
zitní koordinace. Nepodařilo se patřičným způsobem rozvinout činnost klubů absolventů, ale 
v rámci jednotlivých studijních programů nebo oborů mají takové aktivity v neformální rovi-
ně dobrou tradici. 
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Cílový stav: 
 
ZČU využívá standardizovaných nástrojů pro zjišťování nezaměstnanosti absolventů a tato 
data jsou i jedním z podkladů pro stanovení rozpočtu (v souladu s metodikou financování 
MŠMT) a podkladem pro rozhodování o počtu financovaných studentů na jednotlivých fakul-
tách. 
 
ZČU má vytvořen systém komunikace s absolventy a jejich klíčovými zaměstnavateli. Získa-
né informace využívají součásti ZČU při úpravách studijních plánů.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Míra nezaměstnanosti absolventů ZČU je lepší, než je celková zjištěná míra nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol v ČR podle metodiky MŠMT (metodika je součástí rozpočtových 
pravidel). V klubech absolventů aktivně působí nejméně 1000 osob. ZČU a její součásti pra-
videlně pořádají pro absolventy aktivity, jako je veletrh absolventů, společenské a kulturní 
akce apod. Součásti ZČU využívají kontaktů s absolventy a jejich zaměstnavateli k diskuzi          
o obsahu studijních plánů a k navázání širších kontaktů (smluvní výzkum, celoživotní vzdělá-
vání, přednášky odborníků, mezinárodní kontakty). 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Projekt rozvoje klubů absolventů je součástí rozvoje poradenství na ZČU. Aktivity klubů ab-
solventů budou založeny na bázi samosprávné činnosti absolventů a na principu samofinan-
cování. 

5.2.9 Indikátory a milníky vedoucí k cílovému stavu 
 
Výchozí stav: 
 
Univerzita je tradiční a nejvýznamnější VŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji s širokou na-
bídkou studijních programů, s integrovaným studijním prostředím, s předpoklady pro realizaci 
netradičních oborů (interdisciplinárních), s kvalitní infrastrukturou.  
 
Zájem uchazečů o studium je stabilně vysoký, není však rovnoměrně rozložen mezi jednotlivé 
součásti. Problémem je vysoká studijní neúspěšnost. Slabými stránkami jsou: nižší odborný 
potenciál na některých magisterských, respektive doktorských programech, formálně prove-
dená restrukturalizace studijních programů – nedostatečná propojenost profesních bakalář-
ských studijních programů s praxí, nesystematické uplatňování nových výukových metod. 
 
Cílový stav: 
 
ZČU je moderní univerzita výzkumného typu s jasně formulovanými cíli excelence na jednot-
livých součástech. Je kvalitní regionální institucí s nabídkou studijních oborů v širokém spekt-
ru vzdělávacích oblastí. Na jednotlivých součástech jsou v závislosti na definované  excelenci 
rozvíjeny bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory. Silnou stránkou je internaciona-
lizace studijního prostředí (potvrzeno získáním certifikace  ECTS Label, DS Label). Studijní 
programy jsou inovovány v návaznosti na implementaci Národního rámce kvalifikací, vzdělá-
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vací proces je orientován na učícího se studenta (didakticky funkčně jsou  využívány progre-
sivní vzdělávací strategie). Univerzita je otevřená, reaguje na specifické potřeby znevýhodně-
ných studentů i nadaných studentů.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Je vymezena  excelence všech součástí univerzity. 
 
Univerzita vlastní certifikát ECTS Label a DS Label. 
 
Počet studentů nepřekračuje 17 tisíc, z toho ve standardní době studia 90 – 95 % studentů. 
 
Úspěšnost v závěrečném roce studia dosahuje v průměru 90 % zapsaných do tohoto roku stu-
dia. 
 
Počty studentů v jednotlivých typech a formách studia jsou odvozeny od excelence jejich čin-
nosti. 
 
Mobilita studentů realizovaná přísně podle zásad ECTS je tvořena nejméně 10 % absolventů 
v magisterských studijních programech, 90 % v doktorských studijních programech. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Zpracovaný DZ všech součástí univerzity. Každoroční aktualizace stanovených limitů počtů 
studentů v jednotlivých typech a formách studia podpořen založený na objektivních metrikách 
kvality.  
 
Vytvořený účinný systém spolupráce se středními školami při vyhledávání a podpoře talento-
vaných žáků. 
 
Kariérní řád akademických pracovníků zohledňující jejich pedagogickou činnost. Podpora 
zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků programy dalšího vzdělává-
ní. 
 
Úprava studijního a zkušebního řádu v oblasti uznávání výsledků studia v zahraničí. 
 
Milníky: 
 
Cíl Indikátor úsp ěš-

nosti 
Míra Rok 

2010 
Rok 2013 Rok 2015 

Rozvoj systému 
hodnocení kvality 

Účast studentů na 
hodnocení 

% ve vztahu 
k celkovému počtu 
studentů 

25 % 35 % 50 % 

Rozvoj systému 
hodnocení kvality 

Účast učitelů  % ve vztahu 
k celkovému počtu  

? 70 % 100 % 

Rozvoj systému 
hodnocení kvality 

Hodnocení realizace 
studijních programů 
/ oborů 

Počet ve vztahu ke 
všem realizovaným 
oborům  

0 1/5 1/3 

Zvýšení efektivity 
a úspěšnosti studia 

Počet studentů v 
nadstandardní době 
studia 

% z celkového 
počtu fyzických 
studentů 

11 % 7 % 5 % 
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Rozvoj doktor-
ských studijních 
programů na fa-
kultách 
s excelencí VaV 

Počet studentů 
v doktorských stu-
dijních programech 

% ve vztahu 
k současnému sta-
vu 

100 % 110 % 120 % 

Rozvoj kombino-
vané formy studia 

Počet studentů v KF % ve vztahu 
k celkovému počtu 
studentů 

17 %  20 % 22 % 

Inovace studijních 
programů 

Absolvování pro-
gramů CŽV zaměře-
ných na inovace 
vzdělávacích metod 
(doktorandi, odborní 
asistenti) 

Ano/ne Ne  ano ano 

Rozvoj CŽV Zvyšování počtu 
účastníků 

Obrat v korunách 25 mil. 40 mil.  50 mil. 

Rozvoj studentské 
mobility  

Zvyšování počtu 
výjezdové mobility 
 
 
 
Zvyšování počtu 
příjezdové mobility 

% z počtu absol-
ventů v prezenční 
formě studia 
 
 
% vzhledem 
k celkovému počtu 
vyjíždějících  

? 
 
 
 
 
 
? 

50 % dok-
torandů 
5 % magis-
trů  
 
 
50 % 
 

90 % dok-
torandů 
10 % 
magistrů 
 
 
60 % 

Rozvoj studentské 
mobility 

Systémová podpora 
ze stipendijích fondů 
– vytvoření granto-
vého systému 

Ano / ne 
 
Počet podpořených 
studentů 

Ne 
 
30 
 

 
 
70 

 
 
100 

5.2.10 Strategické projekty podporující cílový stav 
 
V tomto dokumentu jsou založeny obecné strategické programy, do kterých jsou pak zařazo-
vány strategické projekty. ZČU systematicky vyhledává příležitosti k podpoře projektů 
v rámci OP VK (globální strategická úroveň), rozvojových projektů (univerzitní a fakultní 
strategická úroveň) a FRVŠ (fakultní, katedrální a předmětová úroveň). 
 

5.2.11 Infrastruktura Z ČU pro vzdělávací činnost 
 
Výchozí stav: 
 
Výukové prostory neodpovídají zcela potřebám. Nedostatek poslucháren s kapacitou 200–250 
míst se projevuje v budovách fakult umístěných v centru, naopak nedostatek učeben 
s kapacitou 40 a 20 míst v areálu Borská pole. Z hlediska stavby rozvrhu se jako nedořešená 
jeví dislokace FF, FZS a UUD. Je významný kvalitativní rozdíl mezi vybaveností výukových 
prostor na Borech a v centru města. 
 
Cílový stav: 
 
Všechny výukové prostory odpovídají svým vybavením minimálně standardu (ten musí být 
definován). Je dokončena dislokace fakult. Ve všech budovách ZČU jsou vytvořeny podmín-
ky pro optimalizaci rozvrhu z hlediska hygieny práce studentů i akademických pracovníků. 
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Je vybudována nová budova pro Fakultu umění a designu v areálu kampus Bory o výměře 
více než 8 300 m2. Má  komplexně vybudováno zázemí pro obory FUD.  
 
Je zkolaudována dostavba budovy Univerzitní knihovny v areálu kampusu, včetně moderního 
ICT vybavení a archivu pro ZČU. 
 
Je provedena rekonstrukce budov v areálu kampusu s cílem zlepšení podmínek pro hlavní 
činnost, s výrazným zkvalitněním parametrů budov (s cílem zlepšení energetických bilancí). 
 
Jsou zrekonstruovány vybrané historické budovy v centru města, v budově Husova 11 jsou 
zrekonstruovány velkokapacitní posluchárny (využití zejména pro FF a FPR). 
 
ZČU opustila budovy, které byly v nájmu či výpůjčce, s výjimkou  dislokace NTC v Plzeň-
ském vědecko–technologickém parku. 
 
ZČU dokončila rekonstrukci školicího střediska Nečtiny. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Stabilní umístění fakult: 

• FAV, FEL, FST, FUD, část FPE v areálu kampusu Bory. 
• FZS, FEK (část Plzeň) v budově Tylova 57. 
• FPE (část), FF, FPR v rekonstruovaných budovách.   

 
Efektivní využití všech univerzitních prostor, zejména učeben ve společném fondu. 
Standardní vybavení učeben potřebnou IT a didaktickou technikou. 
 
ZČU generuje dostatečné vlastní zdroje pro obnovu a zajištění provozu servisní infrastruktu-
ry, zejména v oblasti IT, knihoven a běžné údržby budov. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Realizace výše zmíněných cílů se provádí prostřednictvím projektového řízení s využitím 
zdrojů OP VaVpI a SR (viz výše).  
 
Financování provozu a servisních činností je zajištěno prostřednictvím plně uplatněné meto-
diky úplných nákladů (full cost). Metodika je certifikována MŠMT. 
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6 Otevřenost ZČU a spolupráce (třetí role)  
 
Otevřenost ZČU se projevuje jak ve všech oblastech činnosti (vzdělávání, VaV, spolupráce 
s praxí i s regionem), tak i v množství partnerských smluv a dohod. Tato otevřenost má po-
chopitelně jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dimenzi. Ta je sice na solidní úrovni, ale pro 
zvládnutí budoucích úkolů je ji nutno výrazně zvýšit (týká se to zejména mobility jak studen-
tů, tak i akademických pracovníků). Otevřenost jednotlivých oblastí činnosti je integrálně 
řešena v příslušných kapitolách tohoto záměru. Tato část je tedy zaměřena dominantně na 
rozvoj otevřenosti ZČU v oblasti tzv. třetí role univerzit, tj. na spolupráci s praxí. 

6.1 Pozice ZČU, současný stav a jeho ukazatele 
 
ZČU vykazuje v této oblasti mnoho aktivit, ale k jejich efektivnímu využití je třeba je důsled-
něji řídit a koordinovat. Na ZČU schází zejména funkční systém transferu know how, ten je 
zatím ve fázi ideového záměru. Zároveň je nutné korigovat systém jednotného působení               
a komunikace útvarů a pracovníků ZČU navenek a rozvinout i systém účinnější propagace 
činnosti ZČU a jejích výstupů. K tomu schází i jasné vymezení hlavních strategických partne-
rů, zavedení nástrojů firemní identity  (vč. jednotného vizuálního stylu) i nástrojů informační 
podpory a registrace veškerých externích aktivit. Rovněž je třeba cíleně posílit i zastupování 
ZČU v nejrůznějších externích grémiích a orgánech. Zároveň je třeba nastavit také systém 
společného obsloužení inovativních malých a středních podniků, které mají zájem o svůj  kva-
litní dynamický  rozvoj. 
 
Současný stav v této oblasti je charakterizován nejednotností, duplicitami i nevyužíváním 
některých příležitostí, a zejména neefektivitou těchto činností, o níž svědčí jeden výsledek: 
objem doplňkové činnosti ZČU je jen asi 12 mil. Kč a její zisk necelých 500 tisíc Kč. 
 

6.2 Cílový stav v oblasti v roce 2015 
 
Pro dosažení kvality a excelence v této oblasti bude nutné zvládnout zejména tyto kroky: 

• Zpracovat a realizovat na ZČU projekt transferu know how.  
• Jednoznačně definovat strategické partnery a strategické aliance, o něž má ZČU zá-

jem. 
• Vytvořit v partnerských regionech místa dotyku s praxí (tzv. research points). 
• Dotvořit a pravidelně aktualizovat nabídkové katalogy výkonů jednotlivých pracovišť 

ZČU. 
• Rozvíjet a využívat systém ochrany duševního vlastnictví ZČU. 
• Vytvořit systém podpory, případně i obchodní realizace výkonů jednotlivých praco-

višť ZČU. 
• Definovat strategii pro oblast komunikace, spolupráce a propagace a každoročně ji 

vyhodnocovat a aktualizovat. 
• Zavést jednotný vizuální styl a dosáhnout požadovaného chování zaměstnanců a stu-

dentů ZČU. 
• Cíleně řídit zastupování či reprezentaci univerzity v externích orgánech a grémiích. 
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• Využít aktivace klubů absolventů k posílení smluvních vazeb ZČU k jejich mateřským 
podnikům. 

 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Hlavními indikátory jsou zejména dobudování a fungování systému transferu know how na 
ZČU, existence systému řízeného zastupování či reprezentace univerzity v externích orgánech 
a grémiích a úspěšné fungování systému informační podpory externí komunikace. 
 
Mezi kvantitativní indikátory budou patřit zejména počet externích negativních informací 
o ZČU, počet zastoupení ve významných orgánech a grémiích, počet funkčních absolvent-
ských klubů a objem prostředků získaných díky partnerským spolupracím (v mil. Kč). 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Základní metodou je úspěšná realizace projektu Transfer know how na ZČU, který je 
v současné době připravován, ať už bude financován dominantě z evropských zdrojů (bude 
podán návrh projektu do OP VaVpI – PO 3), či z vlastních prostředků univerzity. Další cestou 
k dosažení cílového stavu bude využití výstupů individuálního národního projektu Efektivní 
transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití, řešeného 
v rámci OP VK. Další metodou je využití pozitivních zkušeností partnerských vysokých škol, 
na nichž je tento systém již vybudován a provozován.  
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7 Podpůrné procesy 

7.1 Řízení ZČU 
   

Výchozí stav: 
 
Zásadní konkurenční výhodou ZČU je dlouhodobě ověřený, transparentní, výkonový systém 
rozpočtování rozpisu příspěvku, který součástem univerzity poskytuje významnou finanční 
samostatnost.   
ZČU má propracovaný systém legislativy. 
Byly zahájeny práce na procesních mapách. 
Přesto chybí jasně definované kompetence jednotlivých grémií, orgánů a komisí. 
Přes nesporně kvalitní ICT podporu v řadě oblastí neexistuje funkční exekutivní (manažerský) 
informační systém. 
 
Cílový stav: 
 

1. ZČU má zpracovanou řídící dokumentaci (statuty jednotlivých grémií), kompetenční 
a procesní vazby. 

2. ZČU má funkční exekutivní informační systém, který poskytuje agregované informace 
řídícím zaměstnancům, a to cíleně ve všech manažerských vrstvách pro všechny akti-
vity ZČU. 

3. ZČU má funkční a certifikovaný Full Cost model systému rozpočítávání (alokace)  
nepřímých nákladů. 

4. ZČU má zpracován systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců v manažerských kom-
petencích. 

5. Je vybudován efektivní a skutečně funkční systém komercializace výstupů aktivit 
ZČU ve všech oblastech, tj. ve výzkumu a vývoji, v komerčním vzdělávání, v ko-
merčních pronájmech unikátního technického vybavení, v komerční mezinárodní spo-
lupráci.    

6. Do konce roku 2011 bude zpracována komplexní strategie rozvoje lidských zdrojů, 
zahrnující zejména: 
• Systém výběru a vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních. 
• Pracovní a kariérní řády ZČU a jejích součástí. 
• Systém odměňování zaměstnanců s vyšším důrazem na výkon pro akademické 

pracovníky i pro zaměstnance servisních útvarů. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Je zpracován a plně implementován systém vzdělávání.  
 
Prostřednictvím excelence v řízení a podpoře projektů je zajištěno finanční zdraví ZČU jako 
celku, tomu odpovídá výše obratu smluvního výzkumu a výše obratu v projektech VaVaI 
(včetně zahraničí). Konkrétní výše je stanovena v ročních aktualizacích dlouhodobého zámě-
ru. 
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Metody dosažení cílového stavu: 
 
Cílového stavu bude dosaženo prostřednictvím strategických transformačních projektů.  

 
Pro cíl 5 (komercionalizace) budou vybudovány útvary, procesy a efektivní ICT podpora 
v rámci útvarů rektorátu, a to s vhodnou distribucí pravomocí, odpovědnosti a aktivit na každé 
součásti i v rámci významných projektů.  

7.2 Kvalita a excelence v této oblasti 
 

Cílový stav: 
 
V oblasti servisních činností a služeb je jasně definována struktura služeb. Ty jsou transpa-
rentně rozděleny na služby centralizované a služby distribuované na součásti.  
 
Je provedena analýza nákladovosti jednotlivých služeb, na jejímž základě jsou uzavřeny eko-
nomicky výhodné smlouvy pro outsourcované služby. 
 
Jsou definovány standardy služeb: 

• věcné, 
• časové, 
• kvalitativní, 
• finanční. 
 

Výše uvedené cíle jsou realizovány prostřednictvím schválené metodiky uplatnění úplných 
režijních nákladů (Full Cost). 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Interně akceptovaná a ministerstvem školství certifikovaná metodika Full Cost. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Příprava metodiky za pomoci zdrojů OP VK. 
 
Principy odsouhlasené grémii ZČU.  
 

7.3 Rozvoj lidských zdrojů ZČU 
   

Výchozí stav: 
 
Rozvoj lidských zdrojů měl ve strategii ZČU pro období 2006–2010 význačné místo. 
V průběhu účinnosti dlouhodobého záměru se ukázalo, že většina fakult není schopna stano-
vené cíle naplnit. Navíc se ukazovalo, že naplňování stanovených ukazatelů může být formál-
ní a nemá pro kvalitu činností podstatný význam. Proto byly cíle v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů opouštěny a nahrazeny zprostředkovaným měřením kvality lidských zdrojů pomocí 
ukazatelů kvality a kvantity v jiných oblastech. 
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Základní statistická data o přepočtených počtech pracovníků jsou uvedena v následujících 
tabulkách. 
 

Přepočtený počet akademických pracovníků (rok 2009) 
 

Akademičtí pracovníci 

Celkem Profesoři Docenti Odborní 
asistenti 

Asistenti Lektoři 

Vědečtí 
pracovníci 

1 028 69 142 510 86 58 163 

 

Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy 

 

Akademičtí pracovníci  Vědečtí Věk 
Profesoři Docenti Odb. asist. Asistenti Lektoři pracovníci 

 celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

 do 29 let  0  0  0  0  51  18  45  23  14  13  112  16 
 30 – 39 let  0  0  7  1  235  73  55  15  25  17  92  13 
 40 – 49 let  4  0  17  4  116  49  7  2  13  9  8  1 
 50 – 59 let  16  2  53  15  142  49  10  8  15  14  11  3 
 60 – 69 let  32  5  60  11  59  17  2  2  7  6  10  0 
 nad  70 let  33  1  36  5  12  1  2  0  0  0  3  0 

 Celkem  85  8  173  36  615  207  121  50  74  59  236  33 

 
Cílový stav: 
 
Základním strategickým cílem ZČU v oblasti rozvoje lidských zdrojů je naplnění ambicióz-
ních záměrů v oblasti výzkumu a vzdělávání. Tomu musí plně odpovídat personální politika, 
motivační systém, systém odměňování a kariérní postup. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
ZČU plní klíčové ukazatele strategie v oblasti VaVaI, vzdělávací činnosti a spolupráce 
s praxí. Pracovníci jsou k výkonu svěřených rolí připraveni nejen po stránce odborné, ale 
i manažerské. Kvalifikační a věková struktura ZČU je v důsledku naplňování strategických 
cílů lepší, než je průměr příslušných ukazatelů na veřejných vysokých školách v ČR.  
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Realizace strategických projektů, zejména z OP VaVpI. 
 
Implementace kariérního řádu. 
 
Rozvoj motivačního systému pro dosahování prestižních výsledků v oblasti VaVaI. 
 
Nové pojetí mzdového řádu, v němž budou posíleny prvky zainteresovanosti pracovníka na 
dosahovaných výsledcích (jen cca 50 % mzdy formou tarifu). 
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Systematické vzdělávání pracovníků s ohledem na vysoké nároky v oblasti projektového říze-
ní, hospodaření s prostředky, vedení lidí apod. 

7.3.1 Akademičtí pracovníci 
 
Výchozí stav: 
 
Garance všech oborů není na všech fakultách univerzity zajišťována docenty či profesory, 
kteří mají plný (hlavní) úvazek na ZČU, tj. vykazují pod jménem ZČU klíčové odborné akti-
vity. Vysoký věkový průměr  garantů oborů je potenciální hrozbou pro udržení akreditace.  
Chybí systematické a komplexní hodnocení výsledků pedagogické činnosti akademických 
pracovníků v souvislosti s kariérním  postupem. Není systematicky rozvíjena mobilita akade-
mických pracovníků. 
 
Cílový stav: 
 
Obory magisterských a doktorských studijních programů jsou garantovány zpravidla profeso-
rem. Profesor garantuje zpravidla nejvýše jeden magisterský a jeden doktorských obor.  Je 
zpracován kariérový řád, který zahrnuje kritéria pedagogických kompetencí akademických 
pracovníků. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Splnění strategických cílů. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Zpracování a uplatnění kariérního řádu, motivační systém. 
 

7.3.2 Ostatní zaměstnanci 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU zaměstnává cca 1 000 servisních zaměstnanců, tedy cca stejný počet jako akademických 
pracovníků. Ekonomické nástroje metodiky nemají v případě servisních jednotek přímou vaz-
bu na výkonnost a kvalitu. Na této skutečnosti nic nemění zjištění, že ZČU patří k univerzitám 
s nejnižším podílem provozních nákladů v ČR (důsledek dlouhodobě rozvíjeného systému 
rozpočtování). 
 
Cílový stav: 
 
Pro neakademické (servisní) pracovníky je rovněž uplatněn kariérní řád a cílený systém roz-
voje jejich kompetencí. ZČU uplatňuje jednak principy ABC (Activity Based Costing), jednak 
BSC (Balanced Scorecard). 
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Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
V anketách hodnocení kvality poskytovaných služeb se projevuje rostoucí spokojenost klíčo-
vých zákazníků (studentů, akademických pracovníků). Kvalita služeb se stala strategickým 
diferenciálem, ZČU je tedy schopna za příznivé ceny nabízet vnitrouniverzitní služby na vyšší 
úrovni, než je tomu na konkurenčních vysokých školách. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Uplatnění kariérního řádu a principů BSC. 
 
Využití systému zajišťování kvality i pro oblast servisních činnosti. 
 
Cílený systém vzdělávání zaměstnanců servisních útvarů (od dobrovolnosti k doplnění kom-
petencí podle požadavku vedoucích pracovníků). 
 

7.4 Informa ční služby 

7.4.1 Pozice ZČU, současný stav a jeho ukazatele  
 
Výchozí stav: 
 
Silnou stránkou univerzity je podpora vzdělávacího procesu informačními zdroji, informač-
ními systémy (IS/STAG, courseware). IS /STAG je plně funkční podporou administrace stu-
dia, jeho nepřetržitý vývoj reaguje na všechny legislativní změny, je koordinován studijními 
prorektory cca 10 vysokých škol. Courseware je nástrojem efektivní komunikace učitele 
a žáka, jeho využití se neustále zvyšuje. Kladem je propojenost obou systémů. 
 
Slabou stránkou je IT podpora e–learningu (přes dobrou znalostní bázi).  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Univerzitní knihovna zabezpečuje veškerou studijní literaturu, která je ve studijní dokumenta-
ci uváděna jako povinná. Existuje funkční propojení mezi databází knihovny a IS/STAG. 
 
IS/STAG bezpečně podporuje administraci studia ve všech typech a formách studia, pružně 
implementuje všechny legislativní změny. 
 
Je komplexně podporován e–learning. 

7.4.2 Cílový stav v oblasti v roce 2015 
 
Cílový stav: 
 
IS/STAG důsledně podporuje administraci studia, je rozvíjen adekvátně k jejím potřebám, 
jeho rozvoj je přísně koordinován týmem vlastníka systému. Coursware je standardně využí-
ván na všech fakultách ve většině předmětů.  
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Jsou vydána a uplatňována jednoznačná pravidla pro zveřejnění prací. Je dořešena otázka au-
torských práv při zveřejňování dokumentů. 
 
Je vybudována potřebná infrastruktura pro využívání e–learningu. 
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8 Přílohy 

8.1 Projektový rámec transformace ZČU 
 
V tomto odstavci je uveden podrobný souhrn strategického směřování ZČU, projektového 
rámce transformačních kroků a milníků klíčových transformačních tahů a projektů. Jedná se     
o výsledek složité činnosti strategického týmu. Uvedený výstup je v mnoha odhledech kom-
promisem, ale je rozhodně základem, na kterém mohou stavět své strategie fakulty a vysoko-
školské ústavy ZČU. Je zároveň důležitým vodítkem pro projektové aktivity a pro rozvoj in-
frastruktury. 
 
Podkladem pro zpracování této přílohy byla podrobná SWOT analýza, analýza vnějšího okolí 
univerzity (ty byly konfrontovány s podobnými analýzami z roku 1999 a 2004) a nově i PES-
TLIED analýza. Naopak strategický tým již nerealizoval GE analýzu, tedy analýzu konku-
renční pozice součástí a aktivit (komodit) z hlediska atraktivity trhu a podílu ZČU na daném 
trhu. Ovšem tato analýza je po metodické a technické stránce připravena. Strategický tým 
doporučuje součástem univerzity, aby si takové šetření provedly.  
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POSLÁNÍ: Zajistit rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání. Sloužit jako hlavní vysokoškolská instituce pro vzdělávání, výzkum a vývoj 
v západočeském regionu. Realizovat studijní programy tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti a aby obsahovaly i nejnovější celosvětové poznatky. 
Připravovat mladé lidi na úspěšné a uspokojující kariéry, sloužit regionu a společnosti a podporovat podnikatelské aktivity. Přispívat ke vzniku i osvojení nových poznatků 
ve vybraných oblastech, podporovat vědeckou humanitně-technickou inovaci ústící do aplikací v každodenním životě. Rozvíjet celoživotní vzdělávání pro partnerské 
instituce. Přispívat k užší integraci ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým společenstvím, programovat a realizovat vzájemně výhodná a tvořivá partnerství 
s veřejným a soukromým sektorem národního a zahraničního hospodářství. Podporovat stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, učitelů a studentů se světem, 
vytvářet podmínky pro osobní                    i odborný rozvoj v celosvětovém měřítku, udržovat i trvalé profesionální i společenské kontakty s absolventy ZČU. Informovat 
objektivně a přitažlivě o svých výsledcích a své veškeré činnosti všechny zainteresované zájmové skupiny. Získávat a účinně motivovat členy akademické obce ZČU pro 
naplnění strategických cílů univerzity. Vytvářet synergické efekty a nabízet komplexní řešení ve všech oblastech činnosti díky efektivní spolupráci jednotlivých fakult 
a součástí ZČU. 

 

UZNÁVANÉ HODNOTY: udržitelný rozvoj ve znalostní společnosti, demokracie a akademické svobody, profesionalita a disciplina, ekonomičnost a etika, odbornost 
a univerzálnost, poznání a uplatnitelnost, inovativnost a konzervativnost, individualita a partnerství, zakotvenost v regionálním, národním i evropském prostoru, harmonický 
rozvoj jednotlivců a společnosti. 
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metody řízení 

6.2 Řízení vnějších  
partnerství 

6.3 Finanční řízení a 
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7.4 Řízení služeb 

              

Západočeská univerzita v Plzni 
VIZE:  Jsme zdrojem vzdělávání, tvořivosti a rozvoje lidí i organizací v západních Čechách, a to s národním i 

 mezinárodním významem. 
KRÉDO: Nohama v Plzni, srdcem v Evropě! 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE ZČU V LETECH 2011-2015 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 64 

 

Projektový rámec realizace strategie 2011–2015 
 

Číslo 
obl. 

Název 
Oblasti 

Gestor 
oblasti 

Název  
Subprojektu 

Vedoucí  
subprojektu  

Úkol projektu Strategické cíle Nad řazený 
projekt 

Propagace studia na ZČU  Získávání studentů pro ZČU, 
spolupráce se SŠ v regionu 

1.2 ŠKOLA 

Rozvoj oborů a forem stu-
dia 

PR–P Rozvoj terciárního studia na 
ZČU 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.9 

ŠKOLA 

Rozvoj DSP  Rozvoj DSP na ZČU 1.7 ŠKOLA 
Mobility ZV Mobilita jako součást studia 1.6 ŠKOLA 
Kvalita studia Kotlanová Hodnocení kvality výuky stu-

denty 
1.8 ŠKOLA 

1 TERCIÁRNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

PR–P 

Uplatnitelnost absolventů  Uplatnitelnost absolventů             
a spolupráce s nimi 

1.10, 1.11 PARTNER 

Regionální gesce CŽV Vaňková 
 

Být gestorem regionální spo-
lupráce v oblasti CŽV 

2.1 CŽV 

Celoživotní vzdělávání ÚCV Získání dominantní pozice 
v regionu v oblasti CŽV 

2.2 CŽV 

Podnikové vzdělávání  Programy na míru pro podniky 
i veřejnou a státní správu 

2.3 CŽV 

2 CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

PR–P 

ÚTV garant UTV Nové programy a impulsy pro 
UTV 

2.4 CŽV 

Regionální gesce VaV  Být gestorem regionální spo-
lupráce v oblasti VaV 

3.1 VaV 

Projekty OP VaVpI Kvestor Vytvoření podmínek a realiza-
ce projektů OP VaVpI 

3.3 VaV 

Ostatní projekty Rendlová Získávání a realizace ostat-
ních projektů v obl.  VaV 

3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.9 

VaV 

Motivace v oblasti VaV  Motivační systém iniciující 
excelenci v oblasti VaV 

3.7 VaV 

3 VÝZKUM A VÝ-
VOJ 

PR–R 

Zapojení studentů do VaV  Zapojení studentů ZČU do 
řešení projektů VaV 

3.8 VaV 

Systém transferu know how PR–X Vytvoření systému transferu 
poznatků na ZČU 

4.1, 4.2,  PARTNER 4 TRANSFER 
KNOW HOW 

PR–X 

Spolupráce s partnery TKH Koordinování a servis spolu-
práce s podniky a veřejnou          
a státní správou 
 
 

4.3, 4.4, 4.5 PARTNER 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 65 

 

Řízení lidských zdrojů  Aktualizace systému řízení 
lidských zdrojů  

5.1, 5.2, 5.6, 5.7 ŘÍZENÍ 5 ŘÍZENÍ LID-
SKÝCH 
ZDROJŮ 

REKTOR 

Vzdělávání pracovníků  Vzdělávání pracovníků ZČU 
všech skupin 

5.3, 5.4, 5.5 CŽV 

Organizace a řízení univer-
zity 

 Uplatnění strategického ma-
nagementu, procesních pří-
stupů a projektového ma-
nagementu 

6.1, 6.2, 6.3, 6.8  ŘÍZENÍ 

Řízení vnějších partnerství  Řízení externí spolupráce, vč. 
mezinárodní spolupráce 

6.4 ŘÍZENÍ 

Finanční řízení a odměňo-
vání 

kvestor Dosažení stanovených pro-
porcí mezi zdroji, dosažení 
vyšší hmotné zainteresova-
nosti na výkonech 

6.5, 6.6 ŘÍZENÍ 

Řízení kvality a rizik  Aktualizace systému řízení 
kvality a systému řízení rizik 

6.9 ŘÍZENÍ 

6 MANAGEMENT 
UNIVERZITY 

REKTOR 

Řízení firemní kultury  Rozvoj firemní kultury ZČU 6.7 LIDÉ 
Interní a externí komunika-
ce 

VV Rozvoj interní a externí komu-
nikace na ZČU 

7.1, 7.3 PARTNER 

Informační  podpora čin-
ností 

PR–I Informační podpora akade-
mických a manažerských čin-
ností  

7.2, 7.6 IS/IT 

Správa zdrojů vč. IV OSRA Řízení investiční výstavby           
a zvyšování efektivity poříze-
ných materiálových zdrojů 

7.4, 7.5, 7.6, 7.8 ZDROJE 

7 PODPORA 
MANAGEMENTU 

KVESTOR 

Řízení služeb  Zvyšování efektivity služeb 7.7 ZDROJE 
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Projekty realizace strategie 2010 – 2015 
 

Ozn. 
proj. 

Název 
Projektu 

Gestor 
projektu 

Číslo 
subproj. 

Název  
subprojektu 

Vedoucí  
subprojektu 

Úkol subprojektu Strategické 
cíle, 

A1 Propagace studia na ZČU  Získávání studentů pro ZČU, spolupráce 
se SŠ v regionu 

1.2 

A2 Rozvoj oborů a forem stu-
dia 

PR–P Rozvoj terciárního studia na ZČU 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.9 

A3 Rozvoj DSP  Rozvoj DSP na ZČU 1.7 
A4 Mobility ZV Mobilita jako součást studia 1.6 

A ŠKOLA PR–P 

A5 Kvalita studia Kotlanová Hodnocení kvality výuky studenty 1.8 
B1 Regionální gesce Vaňková 

 
Být gestorem regionální spolupráce 
v oblasti CŽV 

2.1 

B2 Celoživotní vzdělávání ÚCV Získání dominantní pozice v regionu 
v oblasti CŽV 

2.2 

B3 ÚTV Garant UTV Nové programy a impulsy pro UTV 2.4 

B CŽV PŘEDSEDA 
RADY CŽV 

B4 Vzdělávání pracovníků  Vzdělávání pracovníků ZČU všech sku-
pin 

5.3, 5.4, 5.5 

C1 Regionální gesce  Být gestorem regionální spolupráce 
v oblasti VaV 

3.1 

C2 Projekty OP VaVpI Kvestor Vytvoření podmínek a realizace projektů 
OP VaVpI 

3.3 

C3 Ostatní projekty Rendlová Získávání a realizace ostatních projektů 
v obl.  VaV 

3.2, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.9 

C4 Motivace v oblasti VaV  Motivační systém iniciující excelenci 
v oblasti VaV 

3.7 

C VÝZKUM A VÝ-
VOJ 

PR–R 

C5 Zapojení studentů do VaV  Zapojení studentů ZČU do řešení pro-
jektů VaV 

3.8 

D1 Systém transferu Know 
How 

TKH Vytvoření systému transferu poznatků 
na ZČU 

4.1, 4.2  

D2 Spolupráce s partnery TKH Koordinování a servis spolupráce 
s podniky a veřejnou a státní správou 

4.3, 4.4, 4.5 

D3 Podnikové vzdělávání ÚCV Programy na míru pro podniky i veřej-
nou a státní správu 

2.3 

D4 Uplatnitelnost absolventů  Uplatnitelnost absolventů a spolupráce s 
nimi 

1.10, 1.11 

D PARTNER PR–X 

D5 Interní a externí komuni-
kace 

VV Rozvoj interní a externí komunikace na 
ZČU 
 

7.1, 7.3 
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E1 Organizace a řízení uni-
verzity 

 Uplatnění strategického managementu, 
procesních přístupů a projektového 
managementu 

6.1, 6.2, 6.3, 6.8 

E2 Řízení lidských zdrojů  Aktualizace systému řízení lidských 
zdrojů 

5.1, 5.2, 5.6, 5.7 

E3 Řízení vnějších partnerství  Řízení externí spolupráce vč. meziná-
rodní spolupráce 

6.4 

E4 Řízení kvality a rizik  Aktualizace systému řízení kvality a 
systému řízení rizik 

6.9 

E ŘÍZENÍ  REKTOR 

E5 Řízení firemní kultury  Rozvoj firemní kultury ZČU 6.7 
F1 Finanční řízení a odměňo-

vání 
kvestor Dosažení stanovených proporcí mezi 

zdroji, dosažení vyšší hmotné zaintere-
sovanosti na výkonech 

6.5, 6.6 

F2 Správa zdrojů vč. IV OSRA Řízení investiční výstavby a zvyšování 
efektivity pořízených materiálových 
zdrojů 

7.4, 7.5,  7.6, 
7.8 

F ZDROJE KVESTOR 

F3 Řízení služeb SKM, PR Zvyšování efektivity služeb 7.7 
G IS/IT PR–I G1 Informační podpora čin-

ností 
PR–I Informační podpora akademických a 

manažerských činností 
7.2, 7.6 
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8.2 Finanční model ZČU 
 
Finanční model bude zpracován jako dodatek DZ po stabilizaci Zásad financování a pravidel 
stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2011 a další a po vydání Rozhodnutí             
o projektech VaVpI. 

8.3  Program rozvoje infrastruktury Z ČU 
 
Výchozí stav: 

Původní strategické dokumenty Dlouhodobý záměr ZČU na období 2005–2010 s výhledem 
do roku 2015 a  Program reprodukce majetku ZČU v Plzni pro období 2008–2013, podpro-
gram 133 21Z, doznaly  v průběhu plánovacího období některých změn, a to z následujících 
důvodů: 

• Programovací období podprogramu 133 21Z nebylo v roce 2008 zahájeno, resp. byl 
opakovaně prodlužován původní podprogram. 

• V průběhu roku 2006 se objevily zcela zásadní investiční zdroje v rámci programu 
Evropské unie European Regional Development Fund, který byl pro Českou republiku 
připravován jako Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – OP VaVpI. Tato 
skutečnost umožnila ZČU zahájit přípravu investičních akcí v rámci jednotlivých 
prioritních os tohoto programu. Původně avizovaný harmonogram vyhlašování 
jednotlivých výzev byl významně zpožděn; oproti plánovanému vyhlášení v roce 2007 
byly výzvy OP VaVpI vyhlášeny až v roce 2009.  

• V průběhu prací na přípravě projektů OP VaVpI byly v pololetí roku 2009 zásadním 
způsobem změněny původně zvažované parametry výzvy PO 4 OP VaVpI. Nová 
strategie této osy je zaměřena výhradně na rozvoj infrastruktury veřejných vysokých 
škol, současně však byla povinnost zajištění spoluúčasti ze zdrojů České republiky 
plně přenesena na univerzity. Změna parametrů PO 4 VaVpI a změna spolu–
financování  se projevily v Aktualizaci Dlouhodobého záměru ZČU, včetně jeho části 
týkající se stavebního rozvoje. 

• Poslední změny plánu rozvoje infrastruktury byly vyvolány vznikem Fakulty 
zdravotnických studií Západočeské univerzity. V akademickém roce 2008/2009 byla 
na nově vzniklé fakultě zahájena výuka pěti zdravotnických oborů.  Po  dohodě 
s MŠMT   byli na fakultu převedeni studenti  původní soukromé Vysoké školy Plzeň. 
Vznikla tak akutní potřeba zajistit dislokaci kateder fakulty a prostor pro výuku cca 
700 studentů. V současné době jsou provoz i výuka)fakulty, s výjimkou  děkanátu           
a knihovny, zajišťovány v objektech vypůjčených od města Plzně, ale i najatých od 
firmy ŠKODA Holding.        

Zcela zásadním strategickým dokumentem, který zahrnuje rozvoj ZČU  se stal  

Integrovaný plán rozvoje města Plzně  Plzeň – univerzitní město 2015.  
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Tento plánovací dokument je zpracován v souladu s  metodikou Ministerstva pro místní roz-
voj a projednán všemi orgány státní a veřejné správy města Plzně a regionu Plzeňského a Ji-
hočeského kraje (NUTS 2 Jihozápad).  

Západočeská univerzita a její rozvoj zaujímá v tomto integrovaném plánu klíčovou pozici. 
Díky strategické spolupráci s Magistrátem města Plzně se podařilo pro rozvoj ZČU získat 
další pozemky sousedící se stávajícím areálem kampusu ZČU v lokalitě Plzeň Bory. Současně 
je v tomto plánovacím dokumentu řešena dopravní obsluha celého areálu vybudováním nové 
tramvajové linky. 

 

Cílový stav: 
 
Jsou splněny požadavky definované jako požadavky indikátorů OP. 
Jsou naplněny podmínky pro zajištění kvalitní infrastruktury. 

8.3.1 Program rozvoje infrastruktury Z ČU ze zdrojů OP VaVpI 
 
Podrobný popis programu rozvoje infrastruktury je uveden v příloze a v části věnované struk-
turálním fondům. 

8.3.2 Program rozvoje infrastruktury Z ČU ze zdrojů státního rozpočtu  
 
Výchozí stav: 

 
Základní podmínky tvorby programu rozvoje infrastruktury jsou popsány v úvodu kapitoly 
8.3.  
 
Na základě přípravy celkové koncepce Investičního programu MŠMT za podpory státního 
rozpočtu (SR) pro období 2011–2015 stanovilo MŠMT následující řídící rámec přípravy in-
frastrukturních projektů.   
 
Investiční program: 
 
Věcné vymezení podporovaných oblastí rozvoje infrastruktury veřejných vysokých škol vy-
chází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umě-
lecké nebo další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015. 
 
Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků státního rozpočtu MŠMT preferuje 
investice do rekonstrukcí, modernizací a obnovy stávající infrastruktury, zejména výukových 
ploch (vč. vybavení novými technologiemi) před realizací novostaveb nebo pořizováním no-
vých kapacit.  Rekonstrukce kolejí, menz, případně budování parkovišť apod., nebudou 
z nového programu podporovány.  
 
Odboru investic byly doručeny návrhy investičních akcí VVŠ s požadavkem na realizaci 
v rámci programového financování 2011–2015 v souhrnné výši cca 33 mld. Kč. 
  
V roce 2010 dochází k posunu realizace některých vysokonákladových akcí z programu 233 
340  způsobenému buď prodloužením jejich přípravy, nebo průtahy ve výběrových řízeních. 
Posun čerpání prostředků v jednotlivých letech má dopad do možnosti zahájení, resp. regis-
trace, nových akcí v rámci nového titulu.  
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Odhadovaná částka možností státního rozpočtu v nejbližších letech:  
 

• Disponibilní objem programového financování VVŠ činí cca 2,5 mld. Kč ročně. 
• Dle aktuálních výstupů z databáze EDS je pro rok 2011 (v rámci dokumentací řady 2) 

registrována částka 1 897 803 tis. Kč a v r. 2012 částka 772 601 tis. Kč, pro nové re-
gistrace zbývá v r. 2011 cca 736 mil. Kč a v r. 2012 částka 1 860 mil. Kč. (Pro ilustra-
ci nové požadavky na rok 2011 a 2012 v součtu dle předložených aktualizací IP všech 
VVŠ činí 11,5 mld. Kč.)  

• Z toho vyplývá disponibilní objem na léta 2011–2015 pro novou dokumentaci pro-
gramu v objemu cca 10 mld. Kč.  

• Základním východiskem pro stanovení návrhu realizace jednotlivých navržených akcí 
investičního programu je finanční limit stanovený pro jednotlivé VVŠ na léta 2011–
2015. Výše limitu byla stanovena na základě odpovídajícího hodnocení úrovně infra-
struktury dané VVŠ, a to z rozsahu poskytnutých prostředků státního rozpočtu v rámci 
předchozí dokumentace programu, případně ze stavu projektových žádostí v rámci OP 
VaVpI, především v rámci PO 4 OP VaVpI. 

• Na základě analýzy dokumentu Strategie rozvoje infrastruktury ZČU, který vycházel 
z DZ 2005–2010 a který byl projednán Správní radou ZČU, bylo investičním odborem 
MŠMT konstatováno, že uvažovaná výstavba nového objektu pro Fakultu filozofickou 
zahrnujícího posluchárenský blok není s ohledem na výše zmíněný záměr MŠMT       
a objem investic reálná. Není reálné ani zahájení této akce s dokončením v dalším pro-
gramovacím období.  Byly vyřazeny všechny akce směřující k rekonstrukcím kolejí či 
zajištění parkovacích míst. 

 
Na základě výše zmíněných záměrů MŠMT byl diskutován strategický rámec uvažovaných 
projektů, v jehož rámci budou připraveny investiční záměry pro následující akce: 

 
1. Rekonstrukce stávajících objektů ZČU v historickém jádru města Plzně pro potřeby Fa-

kulty filozofické s ohledem na skutečnost, že není reálná výstavba nového objektu pro tu-
to fakultu. 
Jedná se o rekonstrukci tří objektů v centru města:  
• budovy Riegrova 11, Sedláčkova 19 pro potřeby kateder fakulty, včetně seminárních 

místností,  
• budovy Husova 11 s rekonstrukcí velkokapacitních poslucháren3. 
Předběžný odhad nákladů je 100 mil. Kč. Investiční akce je připravena pouze v úrovni 
ideového záměru.   

 
2. Rekonstrukce školicího zařízení zámek Nečtiny.  

Akce je stavebně připravena: je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci, 
zpracovává se prováděcí dokumentace stavby. Celkový odhad investičních nákladů je 180 
mil. Kč. Jelikož je objekt v letním období využíván i pro nevýukové aktivity, je ZČU při-
pravena se na akci podílet vlastními zdroji, požadovaná finanční částka ze státního roz-
počtu by byla cca 95 mil. Kč. 

  
3. Rekonstrukce budovy Tylova 57 pro potřeby Fakulty zdravotnických studií a Fakulty 

ekonomické. 

                                                 
3 Posluchárny a seminární místnosti v Sedláčkově 19 a Husově 11 budou k dispozici i pro FPR. 
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ZČU předpokládá nákup budovy bývalého generálního ředitelství akciové společnosti 
ŠKODA, je připravena kupní smlouva, Správní radou je vydán předběžný souhlas 
s nákupem (Správní rada posléze verifikuje aktuální znění kupní smlouvy). 
Pro nákup se předpokládá využití zdrojů z projektu PO 4 OP VAVpI. Přibližně  ve ¾ bu-
dovy budou dislokovány uvedené fakulty. Ve zbývající části budou vybudovány velkoka-
pacitní posluchárny 
Dokončení dokumentace ke stavebnímu povolení se předpokládá v srpnu–září 2010. 

 
4. Rekonstrukce stávající budovy Univerzitní 22 pro potřeby Fakulty strojní, části Fakulty 

pedagogické a Ústavu jazykové přípravy. 
Jedná se budovu, která byla koncepčně  i materiálově navržena v sedmdesátých letech 20. 
století. Budova vykazuje velmi špatnou energetickou bilanci. Odhad nákladů rekonstrukce 
je ve výši 95 mil. Kč. 

 
Výše zmíněné závěry jednání promítne ZČU do aktualizace Dlouhodobého záměru na 

období 2011–15. 
 
Cílový stav: 
 
ZČU efektivně využije přidělený finanční limit pro dobudování infrastruktury. 
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Kvalitně zpracované investiční záměry pro výše zmíněné akce, které jsou akceptovány 
MŠMT, resp. MF. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Je jmenován řídící výbor pro realizaci tohoto stavebního programu, který řídí, koordinuje               
a monitoruje jednotlivé projekty. 
 
Pro vybrané projekty jsou zpracovány studie, na jejichž základě byly upřesněny cíle a para-
metry staveb a přístrojového vybavení. 
V rámci pravidelných aktualizací DZ pro konkrétní rok jsou upřesněny parametry, věcné 
a časové milníky jednotlivých investičních akcí. 
 
Je kvalitně a v souladu s podmínkami legislativy zpracována stavebně správní dokumentace. 
Pro výše zmíněné akce jsou kvalitně zpracovány investiční záměry, které jsou akceptovány 
MŠMT, resp. MF. 
Jednotlivé investiční akce jsou řízeny v souladu s časovým harmonogramem a finančním plá-
nem. 

8.4 Informa ční služby 
   

Význam informačních systémů se posunul do polohy nejen ukládat data a manipulovat s nimi, 
ale i poskytovat informace, tj. poskytovat data v kontextu s jejich využitím. IS jsou zaměřeny 
na užitečnost a použitelnost dat. 
 
Poskytování informací z IS ZČU lze roztřídit do tří základních oblastí: 

• podpora výuky (Courseware, IS/STAG aj.), 
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• podpora výzkumu a vývoje (EIZ, výpočetní prostředí, OBD), 
• správní činnost, manažerské informace (IS/STAG, EIS Magion, INIS a jeho kompo-

nenty, pasportizace aj.).  
 
Dále existují služby, které vedou napříč výše uvedenými oblastmi (e–mailaj.). Všechny sys-
témy vyžadují vybudovanou infrastrukturu. Model ICT na ZČU ukazuje následující obrázek, 
podrobněji viz dále. 
 
 

 
Analytický model ICT univerzity. 

 
V období 2011–2015 lze očekávat tlak ze strany uživatelů na zavedení analytických nástrojů, 
zvyšování komfortu vyhledávacích služeb, jednotné přihlašování a významnou podporu 
vnitřní komunikace. ZČU má dobré předpoklady tyto požadavky zvládnout použitím portálo-
vé technologie. Speciálním požadavkem s významným dopadem bude SW podpora řízení 
projektů. 
 
Z vnějšího prostředí lze očekávat zvýšený tlak na výkaznictví, stále se rozšiřující povinnou 
evidenci a ukládání dat se zpřísněnými požadavky, tlaky na zvyšování bezpečnosti sítě a IS 
ZČU a narůstající SW útoky.  
 
Logickým trendem je pronikání ICT do každodenní činnosti zaměstnanců i studentů ZČU ve 
všech oblastech činnosti. Z toho plynou nové požadavky na kvalitu služby, její podporu, spo-
lehlivost a dostupnost.  
 
V oblasti poskytování služeb univerzitní knihovnou lze očekávat tlak na poskytování přístupu 
k tištěným zdrojům (základní a doporučená literatura) a k elektronickým informačním zdro-
jům,  včetně zajištění vzdáleného přístupu. Spolu s nárůstem informačních zdrojů co do 
množství i formy zákazníci očekávají zvýšení kvality vyhledávání a práce s výsledky vyhle-
dávání. Prostředí knihovny se mění z klasického zprostředkování výpůjčních služeb na studij-
ní prostředí s možností samostatného studia i projektové práce v týmech a s dostupným infra-
strukturním zázemím. 
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8.4.1 Pozice ZČU, současný stav a jeho ukazatele  
 
Podpora výuky 
 

• Studijní agenda IS/STAG má na ZČU výsadní postavení Vedle obecně uznávané 
funkčnosti a dostupnosti ZČU v tomto systému získala know how deseti škol za více 
než desetileté období v oblasti organizace a evidence výuky a vlastního kreditního 
systému studia. Představuje významný prvek prestiže ZČU a její konkurenční výhodu. 
Návrh a vývoj je plně pod vlastní kontrolou (výhodou je přesné naplnění potřeb, 
nevýhodou efekt přehnaných nároků). 

• Význam systémů pro podporu studia v posledních letech roste. Kromě systému 
evaluace (hodnocení výuky) je hlavním příspěvkem ZČU zdařilé zavedení systému 
Courseware (elektronické podpory studia). Tento systém se stal ve velmi krátké době 
pro mnohé katedry zcela nepostradatelným nástrojem pro výuku. Ze statistik je patrný 
kontinuální nárůst využívání Courseware, v současné době již obsahuje cca 2 300 
předmětů. Podle reakcí ostatních VVŠ je o produkt významný zájem, byl již úspěšně 
nasazen na UP Olomouc. 

• Je identifikována potřeba vybudování kompetencí a potřebné infrastruktury                          
e–learningu v hlavní činnosti. V této oblasti sice v jednotlivostech získala ZČU řadu 
prestižních ocenění na různých soutěžích a konferencích, ale masové podpoře schází 
systémová podpora. 

• Centrální pořizování a správa SW licencí pro výuku umožňuje poskytnout studentům 
vždy nejnovější produkty specializovaných SW se sníženými náklady. Do této 
kategorie SW zařazujeme na ZČU ty SW produkty, které jsou využívány minimálně 
na dvou různých fakultách. 

• Je rozšiřována síť WiFi, je pokrýváno stále více prostorů ZČU (120 ks WiFi AP). 
Poskytováním této služby spolu s trendem vlastních notebooků studentů přestává být 
vyvíjen tlak na službu veřejných počítačových učeben. Požadavky se přesouvají na 
budování specializovaných učeben s relativně drahým, a tak studentům méně 
dostupným SW.  

• Podpora zahraničních studentů je slabá. V současné době existují jak v IS/STAG               
a  v Courseware, tak i v právě nasazovaném webu ZČU prostory pro zadávání údajů 
a textů v angličtině, jejich vyplnění však není na požadované úrovni.  

• Knihovna zabezpečuje  informační podporu vzdělávání a VaVaI a zajišťuje dostupnost 
informačních zdrojů. Přístup k tištěným a elektronickým informačním zdrojům je 
zajištěn v knihovnách a studovnách spolu s navazujícími službami (samoobslužné 
kopírování a tisky). V oblasti tištěných zdrojů je snahou zajistit k prezenčnímu studiu 
alespoň jeden výtisk každého titulu základní a doporučené literatury. Elektronické 
informační zdroje (plnotextové, bibliografické a citační dtb.)  jsou zpřístupňovány 
zejména díky programu INFOZ, v posledních přibližně 2 letech se součástí 
knihovního fondu stávají také elektronické knihy (e–books).  Výchova k informační 
gramotnosti je realizována formou samostatného předmětu, specializovaných 
seminářů, přednášek a účasti na výuce předmětů vyučovaných na ZČU. Základním 
informačním systémem je Aleph, který nyní obsahuje 155 tisíc záznamů. 
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Výzkum a vývoj 
 

• ZČU disponuje dobrou infrastrukturou zajišťující výpočetní výkon, velmi dobrou 
počítačovou síť a zatím dostačující datová úložiště. Nicméně ve všech třech oblastech 
požadavky na kapacitu každý rok narůstají a je nutné je zabezpečit.  

• Na ZČU je zajištěn specializovaný SW centrálními licencemi. 
• Knihovna zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům; základním 

kritériem pro jejich výběr je informační pokrytí oborů VaVaI. EIZ jsou stěžejní 
informační oporou vědecké práce. 

• Pro podporu evidence a zajištění sběru údajů pro RIV používá ZČU systém OBD. Je 
stanoven proces pro zadávání, kontrolu a přenos údajů. I přes pořádaná školení jsou 
stížnosti na nesrozumitelnost při zadávání pramenící ze složitosti systému na straně 
jedné a jen občasného použití na straně druhé. 

 
Manažerská a správní činnost 
 

• Na rozdíl od oblasti studijního systému má ZČU velké rezervy v elektronizaci úřadu 
a v organizaci vědecké práce. Technologie, základní legislativa i pilotní projekty 
existují (elektronický podpis, JIS, systém pro oběh dokladů, reálně používaný pouze 
pro objednávky a některé faktury), vnější prostředí vykazuje stejné trendy 
(komunikace s úřady, datové schránky, vize bezpapírového úřadu), přesto reálné 
nasazení na ZČU probíhá velmi pomalu a váhavě. Lze pozorovat výrazný rozdíl 
v zájmu fakult/kateder podle dislokace a v podtextu značnou míru obav o zneužití 
elektronizace k omezení akademických svobod. Potřebnost elektronizace úřadu bude 
podstatně ovlivněna počtem projektů (zejména VaVpI), s jejich počtem bude stoupat 
tlak na zavedení elektronického úřadu. 

• Jednotlivé systémy (EIS Magion – účetnictví i personalistika, INIS, pasportizace, 
KnowledgeTree, Aleph aj.) jsou na dobré úrovni a jsou dobrou datovou základnou, ale 
chybí provázání systémů jak ve smyslu poskytování informací, tak i ve smyslu sdílení 
či předávání přístupových práv. 

• Důmyslnější využití IS vyžaduje definici procesů. Ta byla zahájena, ale stav je zatím 
neuspokojivý. 

• IS podpora komunikace dovnitř univerzity je neuspokojivá.. Technologické zázemí je 
vybudováno, ale není plněno daty, a tak lze očekávat i jeho úpravy či změny. 

• Vyšší kvalita komunikace s vnějším prostředím začíná být naplňována funkčností 
nového webu ZČU usilujícího o jednotný vzhled a jednotnou navigaci přes celou 
ZČU. V současnosti je do této aktivity plně zapojena jen FPE, FZS, FPR, Ústav 
jazykové přípravy, NTC a do různé hloubky i další pracoviště. 

• Chybí dobudování efektivních monitorovacích a analytických nástrojů. 
• Chybí měření efektivnosti nasazování SW (přínos x náklady). 

 
Horizontální služby (průřezové aplikace) 

 
• Globální problémy ICT jsou v ČR řešeny sdružením všech veřejných vysokých škol  

CESNET, v němž si ZČU udržuje velmi stabilní a důležitou roli. Pracovníci ZČU jsou 
zapojeni do výzkumných aktivit CESNETu a patří mezi přední řešitele. To 
se projevilo i v plánovaném umístění národních datových úložišť a výpočetních 
kapacit sdružení CESNET v prostorách ZČU. 
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• Na ZČU existují samostatná úložiště důležitých dat (např. UUD) a je očekáván trend 
k integraci do jednotné infrastruktury. Mezi zásadní funkce úložiště musí patřit práce 
s metadaty, jednotný jmenný prostor pro přístup k datům a flexibilita přístupových 
metod. Míra a dynamika expanze datových úložišť bude záviset na úspěšnosti 
rozvojových projektů (experimentální a přístrojové vybavení – VaVpI, medicínské 
zobrazovací metody – rozvojové projekty FZS, multimediální tvorba a multimédia 
obecně – UUD počítá s potřebnou kapacitou 10GB na studenta). 

• Od roku 2006 existuje na CIV ZČU pracovní tým WIRT (WEBnet Incident Response 
Team), který aktivně řeší detekované bezpečnostní incidenty s uživateli sítě na lokální 
úrovni podle platných předpisů ZČU a Cesnet2, a to na základě externích i interních 
podnětů.  

8.4.2 Cílový stav v oblasti v roce 2015 
 
Podpora výuky 

 
• Optimalizace a zefektivnění výukového procesu: 

o rozvoj nástrojů pro interaktivní komunikaci mezi pedagogy a studenty, 
o elektronizace studia a jeho evidence, 
o technické a programové vybavení poslucháren a veřejných počítačových 

učeben, 
o zpřístupnění moderních technologií a jejich optimální začlenění do výukového 

procesu. 
• E–learning jako komplexní vzdělávací nástroj pro vhodné formy a oblasti výuky. 
• Mobilita a prostředí přizpůsobené zahraničním studentům (cizojazyčné návody, 

studijní materiály a studijní informační systém v anglickém jazyce). 
• Zvýšení  kvality studijního prostředí především rozšířenou  nabídkou studijních míst,  

zřízením skupinových a individuálních studoven s možností týmové práce, zajištěním 
dostatečné infrastruktury ve studovnách  (PC, kopírky, tiskárny). 

• Pravidelná inovace studijní literatury v rozsahu nejméně 2 výtisků a rozvoj práce 
s elektronickými informačními zdroji ve všech typech studia a ve všech oborech studia 
na ZČU. Zajištění kontinuity přístupu k odborným  EIZ v souladu s akreditovanými 
studijními programy. 

• Informační výchova je  integrální součástí vysokoškolského studia  a práce 
s informacemi na úrovni definovaných standardů informační gramotnosti VŠ studenta 
je jednou z kompetencí získaných během vysokoškolského studia.  

• Standardizace sběru a zpřístupňování  vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich 
uchovávání v repositáři a kontrola plagiátorství.  

 
Výzkum a vývoj 

 
• Cílená podpora špičkových VaV týmů a transparentní zprostředkování globálních 

informačních a výpočetních zdrojů. Na ZČU je zajištěn výpočetní výkon, prostor pro 
ukládání dat (včetně struktury), vyhovující počítačová síť spolu se službami. 

• Zajištění kontinuity přístupu akademických pracovníků ZČU k odborným elektronic-
kým informačním zdrojům v souladu se zaměřením výzkumu ZČU, a to i po roce 
2013, kdy skončí program INFOZ, včetně vzdáleného přístupu. 

• Zvýšení efektivnosti práce s elektronickými informačními zdroji realizací nadstavbo-
vého integračního (portálového) řešení, implementace systému pro jednotný přístup 
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k informačním zdrojům a rozšíření jeho forem (tj. integrace knihovního katalogu, 
elektronických informačních zdrojů, digitálních knihoven, repositářů apod.). 

• Vybudování pracovní skupiny ze zástupců jednotlivých pracovišť (CIV, UK, REK) 
jako konzultační platformy pro autory. 

 
Manažerská a správní činnost 
 

• Zavedení standardů ICT služeb. 
• Vybudování komunikačního kanálu pro vnitřní komunikaci (např. v prostředí portálu 

ZČU). 
• Omezení administrativní zátěže a vybudování kolaborativního prostředí srovnatelného 

s mezinárodními standardy. 
• Uživatelsky přívětivé prostředí a služby šité na míru. 
• Nastavení, kodifikace a optimalizace řídících procesů v organizaci jako předpoklad 

implementace elektronického úřadu. 
• Průběžná koncepční spolupráce klíčových uživatelů a managementu na prosazování 

projektů z oblasti informačních systémů – vytvoření funkční pracovní skupiny 
(definice priorit a jejich postupné řešení s kontrolou plnění úkolů). 

• Definice bezpečnostní politiky, její implementace, klasifikace dat. 
• Kvalitní prezentace univerzity v internetových médiích. 
• Zkvalitnění infrastrukturní podpory ZČU propojením knihovnického systému                   

s ekonomickými a informačními systémy ZČU. 
 

Horizontální služby (průřezové aplikace) 
 
• Informační prostředí na špičkové úrovni, tj. 

o mobilní a personalizované pracovní prostředí s vysokou úrovní komfortu 
a dostupnosti, jednotné přihlašování, 

o ICT zázemí s nízkým vstupním prahem pro netechnické uživatele jako nástroj 
pro zvyšování efektivity práce.  

• Kvalitní a konsolidovaná datová základna a integrace klíčových aplikací, zajištění 
zálohování. 

• Nasazení moderních prvků řízení energetické spotřeby s vazbou na informační systém. 
• Vybudování infrastruktury datového centra (napájení, chlazení). 
• Konektivita a základní síťové služby – připravenost na implementaci moderních 

komunikačních protokolů a služeb. 
• Plné využívání IdM – správa elektronických identit a z toho odvozená přístupová 

práva. 
• Vybudování  odpovídajícího dozoru provozu systému a sítě, kvalitní proces řešení BI 

na ZČU. 

8.4.3 Kvalita a excelence v této oblasti 
 
IS ZČU je ostatními univerzitami pokládán za systém se špičkovou úrovní. Tento obraz je 
zcela jistě způsoben rozšířením IS/STAG na dalších 16 školách, povědomím o velmi kvalitní 
síti a základní infrastruktuře, vedoucí úlohou v oblasti portálových technologií a znalostí 
v programování J2EE, znalostí prostředí Oracle a zřejmě i nejdelším používáním karet JIS. 
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• Studijní agenda IS/STAG je dlouhodobě zaběhnutým a osvědčeným systémem. Ino-
vační cyklus této aplikace je plně zajištěn a dokáže dobře reagovat na změny a nové 
požadavky. Vývojový tým IS/STAG je na vysoké odborné úrovni a aplikace IS/STAG 
je vyvíjena v souladu s hlavními technologickými směry současnosti. Vývoj je zvlád-
nut i metodicky, jeho úpravy a nové funkčnosti jsou určovány garantem aplikace – 
kreditní komisí. Kromě kreditní komise je vývoj směrován i konsorciem prorektorů 
pro pedagogickou činnost z univerzit provozujících IS/STAG. Do provozu byl uveden 
i produktový web, byl stanoven a je používán jednotný vizuální styl IS/STAG. 
IS/STAG je provozován na více než deseti dalších univerzitách, je dominantním sys-
témem ve své oblasti. Zachycuje aktuální trendy v potřebách univerzit a udržuje si 
dobrou pozici v rámci České republiky.  Na stejné technologii byl vyvinut a je provo-
zován  Courseware, dobře zvládnutý elektronický systém pro podporu výuky.  

• Komunikační část ICT infrastruktury je na vysoké úrovni a pokrývá potřeby univerzity 
i do blízké budoucnosti. Je založena na dobře zabezpečené síti s minimem nezvládnu-
tých bezpečnostních incidentů. Na budování a provozu vysoce kvalitní sítě ZČU má 
vliv zapojení ZČU do sdružení CESNET. S tím úzce souvisí i silná autentizace uživa-
telů, podpora PKI, federace, spolupráce s národními řešitelskými týmy a přední role 
v těchto oblastech. Speciální kategorií je zavedení a provoz IP telefonie. ZČU patří 
k univerzitám, na nichž  byla tato technologie nasazena do rutinního provozu. Význam 
této technologie se projeví zejména při rozšiřování nových prostor univerzity 
z projektů VaVpI. 

• Bázové aplikace a služby jsou jednotné a používané celou univerzitou (centrální sprá-
va uživatelů, e–mail, sdílený diskový prostor AFS, registrace počítačů). Centrální ří-
zení umožňuje udržet vysokou kvalitu služby pro všechny uživatele a snížit náklady 
oproti samostatně spravovaným službám. Zvládnuté technologie umožňující obsloužit 
velký počet uživatelů (celkem 20 000 uživatelů s roční změnou 5 000 uživatelů).  

• ZČU stála u zrodu zavedení portálové technologie do prostředí VŠ a stále se drží na 
přední pozici. Na této technologii je provozována poslední verze IS/STAG, systém 
Courseware a také aplikace začleněné pod střechu www.portal.zcu . Významnou mě-
rou tomu napomáhá i vybudování pracovní skupiny (v rámci projektu Courseware) pl-
nohodnotně ovládající technologii programování J2EE, která je neustále poptávána 
komerčními firmami. 

• Jednotné DB prostředí pro značnou část aplikací minimalizuje náklady a umožňuje mít 
vysoce kvalifikovaný personál pro administraci a provoz klíčových databází. ZČU je 
také jednou z mála univerzit, které umí vlastními silami administrovat systém Oracle. 

• JIS karty jsou na ZČU rutinně používány od r. 1999. Z důvodu bezpečnosti a zapojo-
vání do většího počtu aplikací jsou postupně inovovány. V současnosti používáme  
bezkontaktní čip založený na technologii MIFARE kombinovaný s kontaktním čipem. 
Karta studenta a zaměstnance je zapojena v přístupovém systému laboratoří a budov, 
v menze, pro tiskové a kopírovací služby, pro identifikaci do IS/STAG, nově i v po-
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kladně. Kontaktní čip slouží pro oběh dokladů a obecně pro uložení osobního certifi-
kátu. Systém ZČU byl převzat UJEP, AVU a SLU. 

• Univerzitní knihovna se v úrovni služeb pohybuje na středních hodnotách v žebříčku 
českých VVŠ. Významnější (5.) místo zastává v míře zpřístupnění fondu ve volném 
výběru (42 %).  Kvalitu její práce dokazuje také zapojení do řady projektů, přičemž 
v současné době je dominantní projekt INFOZ (zajištění přístupu k EIZ). 

8.5  Řízení rizik ZČU 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU zavedla v roce 2007 systém řízení rizik (směrnice rektora č. 12R/2007) a ustavila pra-
covníky do potřebných funkcí v tomto systému. Výbor pro řízení rizik stanovuje politiku ří-
zení rizik, posuzuje celkovou rizikovou pozici ZČU, schvaluje souhrnné zprávy o rizicích 
a navrhuje opatření v oblasti rizik rektorovi. Od doby zavedení tohoto systému byl několikrát 
iniciován i systém včasného varování, díky němuž se podařilo opakovaně zmírnit negativní 
dopad rizikové události na ZČU. Systém se naopak ukázal jako neúčinný v případě fatálního 
selhání vrcholného managementu a samosprávy FPR.   
 
 
Slabá místa tohoto stávajícího systému lze spatřovat v těchto skutečnostech: 

• Většina pracovníků ZČU podceňuje růst rizikovosti přijímaných rozhodnutí, a to jak 
na úrovní univerzity, tak i na úrovni fakult. 

• Většina pracovníků se mylně domnívá, že práce s riziky je výlučnou záležitostí vrcho-
lového managementu  a ostatní nemusí zajímat. 

• Časté nepochopení toho, co vůbec je riziko – například mnoho pracovníků ZČU se 
nedomnívá, že lidské selhání je rizikem, s nímž by měl (nebo mohl) systém pracovat. 

• Malá iniciativa či předvídavost některých vlastníků rizika. 
• Výbor je personálně z velké části totožný se složením vedení univerzity, což na straně 

jedné vede k potřebné akceschopnosti, na straně druhé neumožňuje uplatnění iniciati-
vy nezainteresovaných osob a nezávislý pohled osob nespojených s managementem 
ZČU. 

• Většina pracovníků ZČU se domnívá, že je povinností vedení univerzity ochránit její 
vnitřní složky od rizik a že v případě nezvládnutí rizika je přirozenou povinností vede-
ní ZČU důsledky nezvládnutých rizik i sanovat, a to včetně finanční úhrady. 

• Malá znalost skutečného fungování systému rizik ze strany  pracovníků univerzity. 
• Ne vždy účinná vazba na ostatní subsystémy řízení univerzity, např. na systém řízení 

kvality, na interní audit, na uplatňování procesních přístupů, na projektový manage-
ment apod. 

 
Cílový stav: 
 
Stávající systém řízení rizik je doladěn s využitím následujících námětů: 

• Implementace dvoustupňového systému až na úroveň součástí a v rámci největších 
projektů (zejména OP VaVpI).  

• Částečná obměna univerzitního Výboru pro řízení rizik doplněním o vybrané osoby 
z jednotlivých součástí, popř. zástupce AS nebo vhodné externí spolupracovníky. 
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• Při každoroční aktualizaci seznamu klíčových rizik ZČU využít i názorů představitelů 
fakultních a projektových managementů a nezávislé skupiny externích spolupracovní-
ků. 

• Nastavit a pravidelně kontrolovat vazby systému řízení rizik na ostatní subsystémy ří-
zení univerzity, např. na systém řízení kvality, na uplatňování procesních přístupů             
a projektového managementu apod. 

• Popularizovat (zejména pozitivní) výsledky systému řízení rizik. 
• Zařazovat modul Systém řízení rizik mezi standardní moduly vzdělávání všech kate-

gorií zaměstnanců ZČU a zařadit tuto tematiku vhodně i do studijních programů na 
ZČU. 

• Vytvořit či aktualizovat systém „schránek rizik“ (elektronických či fyzických), umož-
ňujících všem pracovníkům ZČU upozornit na možná rizika v jejich činnosti. 

• Zařazovat bod Rizika v naší činnosti čtvrtletně do programu jednání všech fakult, pro-
jektových týmů či jiných pracovních skupin a poradních orgánů. 

• Vytvořit a rozvíjet informační podporu systému včasného varování (na základě údajů 
MAGIONU), který by predikoval i možná rizika. 

• Pravidelně informovat univerzitní a fakultní grémia a akademické obce o výsledcích 
systému řízení rizik. 

• Vyhodnotit opatření navržená vlastníky ke zmírnění či snížení rizik a rozhodnout, kte-
rá z nich budou realizována. 

 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátory dosažení cílového stavu mohou být zejména: 

• Počet relevantních iniciací systému včasného varování. 
• Rozvoj informační podpory systému včasného varování. 
• Objem prostředků (mil. Kč), které se podařilo díky fungování systému řízení rizik ne-

ztratit. 
• Objem vrácených prostředků poskytovatelům mimouniverzitních prostředků na pro-

jekty řešené ZČU (mil. Kč). 
• Objem pokut zaplacených ZČU za nedodržování pravidel externích poskytovatelů 

zdrojů či hrubé nedodržování zákonných předpisů v činnosti ZČU (mil. Kč). 
• Fungování „schránek rizik“ (elektronických či fyzických). 
• Pravidelné informování univerzitních a fakultních grémií a akademické obce o výsled-

cích systému řízení. 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Doladění systému řízení rizik s přihlédnutím k výše uvedeným námětům. Pravidelné sezná-
mení (minimálně 2x ročně) managementů fakult a akademických senátů s výsledky činnosti 
systému řízení rizik. Důsledné propojení systému řízení rizik s činností ostatních subsystémů 
systému řízení univerzity a s řízením nejvýznamnějších projektů, a to jak strategických reali-
začních projektů, tak i  největších či nejrizikovějších projektů. Zařazení tematiky řízení rizik 
mezi standardní součásti vzdělávání pracovníků ZČU.  

8.6 Strategie kvality ZČU 
 
ZČU usiluje o implementaci systému zajišťování kvality veškerých svých činností, který bude 
zahrnovat oblast vzdělávání (vč. celoživotního), výzkumu a vývoje, vnitřní organizace a říze-
ní univerzity, infrastruktury, lidských zdrojů, vnitřního prostředí i vnějších vztahů. Kromě 
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studentského hodnocení kvality výuky budou v oblasti vzdělávání realizovány i další metody 
zajišťování kvality (např. spolupráce se zaměstnavateli). ZČU se dále zaměří na práci 
s výsledky studentského hodnocení (využití jednotlivými učiteli, garanty předmětů, vedoucí-
mi kateder, vedením fakulty i univerzity). Bude sledována kvalita činností v oblasti výzkumu 
a vývoje (kvantitativní i kvalitativní kritéria). Pro správní a provozní útvary ZČU budou sta-
noveny standardy kvality služeb.  
 
Na vybraných součástech ZČU bude pokračovat pilotní ověřování možnosti certifikace podle 
ISO (FST). 
 
Výchozí stav: 
 
ZČU se mechanismy hodnocení kvality zabývá již od svého vzniku a má v této oblasti v kon-
textu ČR poměrně značné zkušenosti (zejména v oblasti hodnocení kvality výuky). Chybí 
však komplexní systém zajišťování kvality. Na ZČU je zpracována strategie, politika i proce-
dury pro studentské hodnocení výuky (systém zajišťování kvality je popsán ve Statutu ZČU, 
Dlouhodobém záměru ZČU na období 2006–2010 a ve směrnici rektora). Studentské hodno-
cení kvality výuky je plně podporováno informačním systémem IS STAG (modul Kvalita) – 
portálové řešení. Každoročně se zvyšuje účast studentů v hodnocení. Prosazován je i systém 
odezvy učitelů na studentské hodnocení. Detailně je popsáno v kapitole 5.2.1. Jsou vytvářeny 
mechanismy standardních kontaktů s absolventy, je založena databáze absolventů. Podle po-
třeby jsou realizovány dotazníkové akce cílené na určitou skupinu absolventů. Pravidelně 
probíhá dotazníkové šetření mezi externími odborníky, kteří jsou členy zkušebních komisí 
státních závěrečných zkoušek (hodnocení výstupní úrovně absolventů z pohledu praxe). Nára-
zově bylo provedeno i hodnocení kvality služeb.  
 
ZČU postupně realizuje implementaci evropských standardů ESG (Soubor standardů, postupů 
a hlavních směrů v oblasti zabezpečení kvality) – ve výročních zprávách je pravidelně hodno-
cen soulad systému zajišťování kvality s ESG.  
 
V roce 2009 bylo Akreditační komisí realizováno vnější hodnocení Fakulty pedagogické 
(podrobnosti jsou obsaženy v materiálech Akreditační komise). 
 
ZČU se pravidelně aktivně zapojuje do mezinárodních projektů týkajících se dané problema-
tiky. ZČU se podílela jako jediná vysoká škola v ČR na řešení projektu podporovaného  Ev-
ropskou asociací univerzit (EUA)  s názvem Quality Assurance for Higher Education Area 
2008–2010 (QAHECA). V roce 2010 se podílí v roli respondenta na projektu EUA s názvem 
Examining Quality Culture (EQC). 
 
Cílový stav: 
 
ZČU bude mít nejpozději do roku 2013 implementován komplexní systém zajišťování kvali-
ty.  
 
Oblasti komplexního systému zajišťování kvality: 
 

• hodnocení kvality vzdělávací činnosti,  

• hodnocení kvality v oblasti VaVaI, 

• hodnocení kvality servisních služeb, 
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• hodnocení absolventy, třetí role ZČU, 

• hodnocení externími subjekty (zaměstnavatelé apod.). 
 
Základní principy komplexního systému zajišťování kvality (dále jen „systém“):  
 

• systém bude vytvořen v souladu s národní legislativou a doporučeními MŠMT, 

• systém bude vycházet z metodik a doporučení v rámci Evropského vzdělávacího 
prostoru (EUA), zejména bude v souladu s dokumentem Soubor standardů, postupů 
a hlavních směrů zabezpečování kvality v Evropském vzdělávacím prostoru 
(Standards and Guidelines for Quality Assurance for European Higher Education 
Area), 

• v systému bude zahrnuto  hledisko odpovědnosti (accountability), hledisko zlepšování 
se (improvement) a hledisko kultury kvality, 

• systém bude koncipován pro vnitřní zajišťování kvality s možným využitím pro 
hodnocení vnější, 

• systém bude závazný pro všechny pracovníky ZČU  a bude kodifikován příslušnou 
vnitřní normou, 

• systém zajišťování kvality bude provázán s kariérním řádem, 

• bude vytvořena pozice managera kvality, 

• bude ustanoven Výbor pro řízení kvality (zástupci vedení a součástí ZČU), 

• pro jednotlivé oblasti zajišťování kvality budou stanoveny kvantitativní nebo 
kvalitativní metriky (dle povahy hodnocené oblasti), 

• pro jednotlivé oblasti systému bude stanovena periodicita a nástroje hodnocení, 

• pro jednotlivé oblasti systému bude stanovena věcná náplň, odpovědnost a pravomoci, 

• bude realizováno pravidelné vzdělávání pracovníků ZČU v oblasti zajišťování kvality. 
 
Nadále bude rozvíjeno studentské hodnocení kvality výuky, účast studentů a reakce na stu-
dentské hodnocení.  
 
Bude dopracován systém spolupráce s absolventy a zaměstnavateli.  
 
Indikátory dosažení cílového stavu: 
 
Indikátory jsou uvedeny v kapitole 5.2.1. 
 
Je zaveden je komplexní systém zajišťování kvality ZČU. 
 
 
Metody dosažení cílového stavu: 
 
Metody jsou uvedeny v kapitole 5.2.1. 
 
Podpora zavedení komplexního systému zajišťování kvality rozvojovými a dalšími projekty. 
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1  Strategické cíle ZČU a jejich úpravy  
 

Strategický tým diskutoval míru naplnění strategických cílů, které byly stanoveny ve strategii 
pro období 2006– 010 a dále byly upravovány v rámci každoroční aktualizace dlouhodobého 
záměru. 
 
Předmětem hodnocení bylo těchto 11 strategických cílů (kurzívou jsou sázeny ty cíle, které 
byly modifikovány v rámci zásadního posouzení strategických cílů v roce 2008): 
 

1. Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti (dotace ze státního roz-
počtu) a zdrojů jiné tvůrčí činnosti (výzkum a vývoj, zdroje EU, celoživotní vzdělávání, za-
kázky aplikovaného a průmyslového výzkumu) se cíleně vyrovnává. 

2. Nejméně 30 % ze všech příjmů by mělo být získáno prestižními odbornými aktivitami, 
tedy nikoli v oblasti např. služeb, pronájmů, servisní činnosti atd. Za prestižní odborné aktivi-
ty lze pokládat např. doktorské studijní programy, prostředky z institucionálního  a účelového 
financování VaV, dalších programů (např. v rámci EU, včetně strukturálních fondů), za od-
borné studie a posudky atd. 

3. V oblasti výstupů výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti dosáhnout  tako-
vého stavu, že bodová hodnota (ve smyslu Metodiky hodnocení Rady pro výzkum a vývoj) 
prestižních výstupů, tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásadních děl (tech-
nických, literárních a uměleckých), by v každém roce (2009, 2010) vzrostla alespoň o 15 % . 

4. Podíl na trhu vzdělání. Kvantifikační ukazatel: vzdělávat 6–8 % terciárně vzdělávaného 
obyvatelstva v ČR, meze růstu ZČU jsou na hranici 20 tis. studujících, z toho cca 25 % 
v kombinované a distanční formě . 

5. Trvale sledovat uplatnění absolventů na trhu práce a dosáhnout stavu, kdy počet absol-
ventů zaregistrovaných v průběhu dvou let po absolvování nepřekračuje průměrnou míru ne-
zaměstnanosti v České republice. 

6. Podíl uznávaných osobností (pozvání do projektů, oponentury, expertízy, členství ve 
vědeckých radách aj.) pracujících na univerzitě: 25 % z akademických pracovníků. 

7. Počet výzkumných špičkových pracovišť na univerzitě: musí být o něco vyšší než počet 
fakult. Alespoň polovina fakult je v oblasti výzkumu a vývoje hodnocena v nejvyšší (zelené) 
skupině národního hodnocení (nebo obdobné hodnocení jiné agentury). Alespoň jedno praco-
viště získalo označení centrum excelence EU nebo podobné označení. 

8. Tento cíl (týkal se kvalifikační a věkové struktury) byl v roce 2008 bez náhrady zru-
šen. 

9. Na každém doktorském i magisterském studijním oboru působí minimálně jeden profe-
sor v aktivním věku (aktivní věk neomezovat však např. hranicí 65 let, ale zásadním přínosem 
pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie). Profesor je garantem 
nejvýše jednoho magisterského a jednoho doktorského oboru. 

10.  Ve všech studijních programech je zajištěna kvalitní jazyková příprava a v každém stu-
dijním oboru je alespoň jeden modul nabízen v cizím jazyce, zpravidla v angličtině. 

11. Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 70 % studentů část studia 
(nejlépe alespoň jeden semestr) na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských stu-
dijních programech absolvuje alespoň 20 % studentů část studia (nejlépe alespoň jeden se-
mestr) na jiné instituci než ZČU. 
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2  Šetření mezi členy strategického týmu 
 
Pro šetření mezi členy strategického týmu byla použita forma dotazníku (tabulky), ve které 
pro každý ze strategických cílů byla respondentem uváděna míra splnění cíle a také hladina 
významnosti této skutečnosti. Datovou základnou pro hodnocení byly analytické materiály, 
které respondenti dostali na výjezdním zasedání strategického týmu. Hodnoty použité 
v hodnocení a jejich význam jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Tabulka hodnocení
-2 Nesplněn

-1 Z větší části nesplněn

1 Splněn z větší části

2 Splněn
 

Tabulka významnosti
-2 Nevýznamné

-1 Slabě významné

1 Významné

2 Velmi významné
 

 
 

 

Hodnocení odevzdalo 37 členů strategického týmu. Podrobný statistický rozbor dat provedl F. 
Vávra a poznatky prezentoval celému strategickému týmu. Pro jednotlivé strategické cíle byly 
pak podrobněji analyzovány postoje k naplnění a významnosti cíle v pracovní skupině. V kap. 
3 tohoto materiálu jsou pro jednotlivé cíle uvedeny interpretace výsledků ankety. 
 
Míra splnění strategických cílů je podle názoru členů strategického týmu následující: 
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á
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1 4 1,083 0,458

2 5 0,889 1,006

3 2 0,278 1,049

4 9 0,195 1,074

5 1 0,108 1,180

6 3 -0,056 1,272

7 6 -0,278 1,065

8 7 -0,306 1,054

9 10 -1,027 0,473

10 11 -1,162 0,453

11 8 -1,457 0,558

Názor na splnění či nesplnění cíle 

strategie

Počet špičkových pracovišť o něco vyšší než počet 

fakult. 

Kvalitní jazyková příprava.

Věkové složení zaměstnanců.

Míra splnění od nejlepšího k nejhoršímu

Procento absolventů zaměstnaných v profesi 55%.

30 % ze všech příjmů prestižní aktivity.

Na každém studijním programu jeden aktivní 

profesor.

Zdroje vzdělávací 50%, ostatní 50%

Počet publikací s impaktem=počtu akademických 

prac.

Podíl uznávaných osobností 25 % z akademických.

Mobilita studentů.

Podíl na trhu vzdělání 6 - 8 % terciárně vzděl. 

obyvatel.
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Sledována byla také průměrná odchylka jednotlivých hodnocení. Ve strategickém týmu není 
příliš silná shoda na hodnocení jevů, ale silnější je tato shoda v případech výrazně naplněných 
nebo nenaplněných cílů. 

 

Hladinu významnosti strategických cílů, resp. významnosti toho, že byly nebo nebyly naplně-
ny pro budoucnost ZČU, vyjadřuje následující tabulka: 

 
P

o
řa

d
í

C
íl

P
rů

m
ě

r

P
rů

m
ě

rn
á

 

o
d

ch
y

lk
a

1 1 1,842 0,266

2 3 1,474 0,609

3 7 1,447 0,611

4 2 1,316 0,720

5 9 1,184 0,644

6 11 0,974 0,572

7 10 0,947 0,512

8 6 0,895 0,903

9 4 0,757 0,719

10 5 0,316 1,197

11 8 -0,053 1,258

Zdroje vzdělávací 50%, ostatní 50%

Míra významnosti od nejvýznamnějšího k méně významným

Hodnocení významnosti jevu

Počet publikací s impaktem=počtu akademických 

prac.

Počet špičkových pracovišť o něco vyšší než počet 

fakult. 

Věkové složení zaměstnanců.

30 % ze všech příjmů prestižní aktivity.

Na každém studijním programu jeden aktivní 

profesor.

Mobilita studentů.

Kvalitní jazyková příprava.

Podíl uznávaných osobností 25 % z akademických.

Podíl na trhu vzdělání 6 - 8 % terciárně vzděl. 

obyvatel.

Procento absolventů zaměstnaných v profesi 55%.

 

 

Souhrnně je informace o vztazích mezi mírou naplnění strategického cíle a významnosti této 
skutečnosti vyjádřena na následujícím obrázku. 
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3 Interpretace výsledků ankety 
 
3.1 Strategický cíl č. 1 
 

1. Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti (dotace ze státního 
rozpočtu) a zdrojů jiné tvůrčí činnosti (výzkum a vývoj, zdroje EU, celoživotní 
vzdělávání, zakázky aplikovaného a průmyslového výzkumu) se cíleně vyrovná-
vá. 

 
Tento strategický cíl byl respondenty jednoznačně označen jako velmi významný a v rámci 
celé ZČU jako splněný. Rozpor v plnění cíle je nevýznamný a je pravděpodobně zapříčiněn 
těmito faktory: 
 

• Při interpretaci výsledku bylo doplněno hodnocení cíle z příslušných dat (použitá data 
zahrnují i příjem dotace, která je následně převáděna spoluřešitelům projektů). 

• Respondenti se snažili korektně odpovídat z pohledu ZČU, nikoliv z úrovně svých or-
ganizačních jednotek, na kterých je plnění cíle na různém stupni (viz následující bod). 
Pravděpodobně proto převážilo hodnocení „spíše splněn“ a nikoliv „splněn“. Toto 
může být způsobeno skutečností, že některé fakulty/ústavy nevzaly v úvahu vnější 
měnící se podmínky (strom života, strategii MŠMT, vznik nových finančních zdrojů) 
obsažené ve schválené strategii ZČU. 

• Existují tři skupiny součástí ZČU z hlediska plnění tohoto cíle:  
o do první skupiny patří pracoviště NTC (100 %), FAV (57 %),  
o do druhé skupiny patří pracoviště FST (46 %), FEL (26 %), FF (25 %),  
o do třetí skupiny patří pracoviště FEK (17 %), ÚUD (17  %), FPR (13 %), FPE 

(12 %), FZS (9 %), ÚJP (5 %). 
• Pro novou strategii je vhodné zvážit filozofii tří pilířů financování u fakultních praco-

višť (vzdělávací činnost, VaVaI, ostatní příjmy).  
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Jako podklad pro hodnocení byly použity výsledky hospodaření za rok 2009: 
 

1111 1311 15* 16* Ostatní SOUČET  (1111 a 1311) [%]

FST 82 081 584,00 6 839 023,23 18 396 865,04 5 712 747,44 52 927 088,44 165 957 308,15 53,58

FEL 112 014 443,00 5 091 700,00 4 820 961,31 6 655 124,04 30 294 896,07 158 877 124,42 73,71

FPR 84 437 820,00 348 000,00 339 144,97 0,00 11 905 285,48 97 030 250,45 87,38

FF 114 415 229,00 3 594 200,00 14 649 645,87 156 000,00 24 792 806,20 157 607 881,07 74,88

FPE 135 729 084,00 572 300,00 2 711 700,76 1 005 332,75 15 190 510,92 155 208 928,43 87,82

FEK 74 899 174,00 972 800,00 3 058 052,89 539 360,40 12 231 230,99 91 700 618,28 82,74

FAV 108 268 470,00 17 924 617,78 53 722 319,93 25 197 443,47 86 702 131,21 291 814 982,39 43,24

FZS 41 682 381,00 0,00 130 000,00 0,00 3 944 642,73 45 757 023,73 91,10

NTC 0,00 0,00 10 304 186,12 13 591 748,56 33 896 249,88 57 792 184,56 0,00

UUD 40 292 524,00 13 500,00 4 680 128,62 0,00 3 491 230,58 48 477 383,20 83,14

UJP 32 137 914,00 0,00 49 800,00 242 221,25 1 240 468,54 33 670 403,79 95,45

Suma 825 958 623,00 35 356 141,01 112 862 805,51 53 099 977,91 276 616 541,04 1 303 894 088,47 Cíl 50%  

[%]

Legenda: <0, 50> NTC, FAV

Cíl 50% (50,75> FST, FEL, FF

(75,100>  FEK, FPR, FPE, FZS, ÚUD, ÚJP  

 

  
  

 

 

 

Pro analýzu finanční situace součástí ZČU je důležitý i přepočet celkového obratu součás-
ti na jednoho akademického (nebo vědeckého) pracovníka. 
 

Akademičtí a vědečtí 
zam. (přepočtení)

1111 1311 15* 16* Ostatní SOUČET

FST 102,66 799 547,87 66 618,19 179 201,88 55 647,26 515 557,07 1 616 572,26

FEL 107,19 1 045 008,33 47 501,63 44 975,85 62 087,17 282 628,01 1 482 200,99

FPR 128,75 655 827,73 2 702,91 2 634,14 0,00 92 468,24 753 633,01

FF 124,90 916 054,68 28 776,62 117 291,00 1 249,00 198 501,25 1 261 872,55

FPE 174,56 777 549,75 3 278,53 15 534,49 5 759,24 87 021,72 889 143,72

FEK 67,59 1 108 139,87 14 392,66 45 244,16 7 979,88 180 962,14 1 356 718,72

FAV 182,87 592 051,57 98 018,36 293 773,28 137 788,83 474 118,94 1 595 750,98

FZS 27,36 1 523 478,84 0,00 4 751,46 0,00 144 175,54 1 672 405,84

NTC 34,56 0,00 0,00 298 153,53 393 279,76 980 794,27 1 672 227,56

UUD 36,97 1 089 870,81 365,16 126 592,61 0,00 94 434,15 1 311 262,73

UJP 50,37 638 036,81 0,00 988,68 4 808,84 24 627,13 668 461,46  
Legenda: [Kč]

 <1.500.000,∞)

<1.000.000, 1.500.000)

<0, 1.000.000) 
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3.2 Strategický cíl č. 2 

2. Nejméně 30 % ze všech příjmů by mělo být získáno prestižními odbornými akti-
vitami, tedy nikoli v oblasti např. služeb, pronájmů, servisní činnosti atd. Za 
prestižní odborné aktivity lze pokládat např. doktorské studijní programy, pro-
středky z institucionálního a účelového financování VaV, dalších programů 
(např. v rámci EU, včetně strukturálních fond ů), za odborné studie a posudky 
atd. 

 
 
Tento strategický cíl byl respondenty označen jako významný. Z odpovědí je ovšem možné 
identifikovat určitý rozptyl ve významnosti. Menší rozpor v plnění cíle je pravděpodobně za-
příčiněn těmito faktory: 

• Respondenti se snažili korektně odpovídat z pohledu ZČU, nikoliv z úrovně svých or-
ganizačních jednotek, na kterých je plnění cíle na různém stupni. 

• Pracoviště, která tento cíl naplňují, jsou FAV, FST a NTC (viz tabulka) s velmi silnou 
orientací na VaV. Ostatní útvary zaostávají za výkony podobných útvarů v ČR. 

•  Cíl byl dále „z větší části“ naplněn organizačními jednotkami, které získaly výzkumné 
záměry, rámcové programy či projekty výzkumných center.  

• Předpoklad, že cíl byl naplněn fakultami, které mají zaběhnuté doktorské studium, se 
neukázal jako reálný – FEK, FPE i FPR doktorské studium mají a přitom v této sou-
vislosti mají takřka nulové výsledky (toto by si zasloužilo hlubší analýzu). 

• S ohledem na skutečnost, že plnění cíle je měřitelné, bylo objektivizováno vyhodno-
cením za celou ZČU a rovněž po fakultách/ústavech (jako dílčí hodnocení). 

Panuje shoda na významu uvedeného cíle a na jeho téměř úspěšném (plném) splnění (diferen-
covaném po součástech ZČU).  
 

 (1311, 15*, 16*) [%] s PhD s VC (1311, 1341, 15*, 16* ) [%]

FST 18,65 8 565 057 31 507 000 42,79

FEL 10,43 10 321 251 16,92

FPR 0,71 5 617 384 6,50

FF 11,67 3 600 932 13,96

FPE 2,76 1 953 035 4,02

FEK 4,98 1 421 580 592 000 7,18

FAV 33,19 10 051 985 4 562 195 38,19

FZS 0,28 0 0,28

NTC 41,35 0 24 567 000 83,86

UUD 9,68 0 9,68

UJP 0,87 0 0,87

Cíl 30% 41 531 223 61 228 195  
 

[%]

Legenda: <30, 100>

Cíl 30% <15,30)

<0, 15)
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3.3 Strategický cíl č. 3 
 
3. V oblasti publikačních aktivit je cílem dosáhnout takového stavu, aby počet prestiž-
ních výstupů, tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásadních děl (tech-
nických, literárních a uměleckých), byl v každém roce roven minimálně součtu akade-
mických pracovníků. 
3n: V oblasti výstupů výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti je cílem dosáh-
nout  takového stavu, že bodová hodnota (ve smyslu Metodiky hodnocení Rady pro výzkum 
a vývoj) prestižních výstupů, tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásad-
ních děl (technických, literárních a uměleckých), by v každém roce (2009, 2010) vzrostla 
alespoň o 15 % . 
 
Strategický cíl byl v roce 2008 modifikován do formy vysázené kurzívou. 
 
V oblasti VaVaI (strategické cíle 3 a 7) se ukázalo, že panuje velká rozkolísanost názorů na 
to, zda zformulované strategické cíle jsou, či nejsou plněny. Dále se ukázalo, že tyto cíle jsou 
většinově vnímané jako významné až velmi významné (nejvýznamnější po strategickém cíli 
1, který ovšem s VaV rovněž silně souvisí). Ve statistických tabulkách vyhodnocujících anke-
tu se oba cíle prakticky vždy nalézají blízko sebe, což svědčí o tom, že jejich vnímání 
a hodnocení jsou velice podobná, včetně značné názorové rozkolísanosti na jejich plnění. 
 
Interpretace těchto skutečností může být následující:  

• Všeobecně je (zejména v této době) silně vnímáno, že problematika VaV je klíčová 
pro zdárné financování ZČU i pro její všeobecný růst. U otázky významnosti tedy asi 
příliš nezáleží na tom, jak konkrétně jsou strategické cíle formulovány (každý chápe 
významnost kvalitní publikační aktivity, zisku RIV bodů či počtu špičkových VaVaI 
pracovišť) a zřejmě by byl obdobně hodnocen i jinak formulovaný cíl v oblasti VaVaI.  

• Značná rozkolísanost odpovědí na otázku plnění či neplnění je však alarmující, proto-
že znamená, že respondenti v průměru nejsou schopni posoudit, zda se zformulované 
cíle plní či nikoli (u cíle 3 mohlo mít vliv i to, že někteří odpovídali na starší – „tvrdší“ 
verzi). Protože se všeobecně v této době ví, že ZČU jako celek má v oblasti VaVaI re-
zervy, vyplývá z toho, že tyto strategické cíle nejsou zřetelně formulovány tak, aby to-
to zaostávání ZČU bylo interpretováno jako neplnění těchto cílů.  

• Cíle jsou tedy buď příliš „měkké“, nebo nejsou pro respondenty úplně jasné (například 
kolik vlastně máme špičkových pracovišť, popř. jaká je souvislost počtů impaktova-
ných publikací a počtu akademických pracovníků u starší verze cíle 3) nebo jejich 
souvislost s kvalitou VaVaI na ZČU není zřejmá (meziroční nárůst RIV bodů).  

• Ukazuje se rovněž, že strategický cíl v oblasti VaVaI pro celou ZČU je ošidná záleži-
tost – jeho "plnění či neplnění" je totiž za horizontem součástí, a tak se může stát i 
úplně bezobsažným. Jakýsi "průměr" pro celou ZČU je  problematický –  buď není 
jednotlivcům jasný,  nebo tíhnou promítat do svých stanovisek situaci na vlastní sou-
části.  

• Uvedený růst výstupů o 15 % je ale zajištěn, k čemuž pravděpodobně přispívá i moti-
vační systém ZČU. Ovšem uvedené prestižní výstupy se objevují téměř výhradně na 
FAV, v male míře na FST, NTC a FEL (tím nechceme snížit význam izolovaných jed-
notlivců na FPE, kteří také takové výstupy v některých letech mají). 

• Zásadní otázkou je, jak k naplnění tohoto cíle přispívají studenti doktorských studij-
ních programů. Zároveň je zjevné, že pracoviště, které takové výsledky nemá, nemůže 
v delším horizontu počítat se školením studentů doktorských studijních programů.  



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 94 

 

 3.4 Strategický cíl č. 4 
 
4. Podíl na trhu vzdělání. Kvantifika ční ukazatel: vzdělávat 6 – 8 % terciárně vzděláva-
ného obyvatelstva v ČR, meze růstu ZČU jsou na hranici 20 tisíc studujících, z toho cca 
25 % v kombinované a distanční formě. 
 
Hodnocení naplnění strategického cíle 4 
 
• Cíl byl globálně splněn téměř na 90 % v celkovém počtu studentů ZČU a cca na 60 % 

v počtu studentů kombinované formy studia, což dokladuje i výsledek hodnotící ankety 
(nejvyšší stupeň splnění 1,083 „splněn z větší části“). 

• Míra naplnění v jednotlivých součástech ZČU, resp. studijních oborech, je však značně 
rozdílná. Nárůst počtu studentů byl výrazně nerovnoměrný podle oborů a fakult.  

• V kombinované formě studia studuje v současné době cca 15 % studentů ZČU, což je ná-
růst oproti počátku hodnoceného období. Zvýšený zájem se v posledních letech projevuje 
především na technických oborech a na některých oborech FPE. 

• Problematické je někdy dodržování stejné kvality a náročnosti kombinované a prezenční 
formy studia. Problém činí i „skrytá“ kombinovaná forma studia. 

• Kvantitativně i kvalitativně se zvýšila úroveň studijních opor pro zabezpečení kombinova-
né formy studia, mj. i díky některým rozvojovým projektům. 

• Cíl je významný z hlediska strategie ZČU a jejích součástí a je třeba ho sledovat i v dalším 
období. 

 
Podrobnější pohled 
 
• Cíl v celkovém počtu studentů na ZČU byl téměř splněn. 20 tisíc studentů ZČU je maxi-

mální počet jak z hlediska současných možností univerzity, tak z hlediska počtu potenci-
álních studentů splňujících kritéria vysokoškoláka i z hlediska uplatnění absolventů. 

• Problémem je celkově nižší zájem o technické a přírodovědné obory, kde počty studentů 
na ZČU stagnují. Naopak se projevil silný nárůst počtu studentů v některých jiných obo-
rech. Vytváří se jistá nerovnováha s některými negativními důsledky na financování uni-
verzity (převaha studentů s nízkým koeficientem) i na uplatnitelnost absolventů (některé 
obory mají vyšší procento nezaměstnaných). Bude proto nutné zodpovědně stanovit cíle 
v počtu studentů fakult ve strategii pro následující období. 

• Nárůst počtu studentů je i důsledkem vzniku FZS a rozvojem ÚUD, což lze považovat za 
pozitivní. 

• Cíl 25 % studentů v kombinované a distanční formě studia byl splněn na cca 60 %, při-
čemž čistě distanční forma se na ZČU nevyskytuje. Podíl kombinované formy studia je 
však na jednotlivých fakultách či oborech značně rozdílný, což je dáno i charakterem da-
ného studia (ne vše lze studovat distančně či kombinovaně). 

• Jakási „skrytá forma“ kombinovaného studia (souběh prezenčního studia a zaměstnání či 
studium podle upravených podmínek prezenčního studia nebo někdy vysoká absence stu-
dentů prezenčního studia na kontaktní výuce), kterou stávající studijní a zkušební řád 
umožňuje, nepřispívá ke kvalitě absolventů a je z hlediska hodnocení pociťována jako ne-
gativní jev; měla by být nahrazena regulérním kombinovaným studiem. 

• Objektivně se nedaří zachovat zcela stejnou úroveň studia v prezenční a kombinované 
formě. Zejména na úrovni praktické a experimentální laboratorní výuky lze jen velmi ob-
tížně dosáhnout ekvivalence. Kontaktní výuka v kombinované formě studia většinou 
supluje přednášky z prezenční formy studia. Je třeba dosáhnout stavu, kdy v rámci kon-



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 95 

 

taktní výuky v kombinovaném studiu dochází ke skutečným konzultacím nad již prostu-
dovanou látkou, k ověřování znalostí  a správnosti pochopení různými aplikačními                   
a kontrolními metodami a k absolvování praktické a laboratorní složky výuky. K tomu je 
nutné připravit kvalitní studijní opory odlišné od běžné studijní literatury pro prezenční 
studium a studenty vést k řízenému samostudiu a samokontrole znalostí. Toto se daří jen 
částečně. Výrazně jsou tyto metody aplikovány např. ze strany ÚJP při studiu cizích jazy-
ků. 

• Kombinovanou formu studia volí studenti někdy v domnění, že jde o méně náročný                
a snadnější způsob studia; vzhledem k nárokům na samostudium je však pravdou spíše 
opak. I proto je úbytek studentů během studia v kombinované formě přibližně dvojnásob-
ný nežli v prezenční formě studia. Naproti tomu studijní morálka a snaha úspěšně zvlád-
nout studium a logicky porozumět problému je u významnější části studentů kombinova-
ného studia vyšší než u studentů prezenčního studia. 

 
Názory, stanoviska a náměty členů skupiny pro vzdělávání : 
 
V současnosti (tj. data k 31. 10. 2009) máme na univerzitě v kombinované formě studia 
v bakalářských a magisterských studijních programech 14, 6 % z celkového počtu studentů, 
v doktorských studijních programech 17, 1 % z celkového počtu. 
Srovnáním s údaji roku 2008 lze konstatovat stagnaci. Uvnitř univerzity lze vidět určitý po-
hyb – ústup na FF, naopak nárůst na FPE. Domnívám se, že negativním jevem je poměrně 
rozšířené studium podle upravených podmínek prezenčního studia (vlastně individuální stu-
dijní plán), tj. také jakási skrytá forma kombinovaného studia.  
Náročnost požadavků na akreditaci stoupá – byly vynaloženy také nemalé prostředky 
z rozvojových projektů na přípravu studijních opor. Domnívám se, že je třeba postupovat 
uvážlivě – mít zjištěn skutečný zájem, hlavně zachytit potřeby dané legislativou (doplnění 
vysokoškolského vzdělání, např. zdravotní sestry, učitelé, policisté). 
 Domnívám se, že platí hranice 20 tis. studentů – základní problém je rozložení uvnitř univer-
zity (reakce na zájem uchazečů). 
 
Cíl je do značné míry plněn, v kombinované formě studia je třeba se zaměřit  více na kvalitu, 
vytvořit dostatek kvalitních opor ke studiu. Je nutno pokračovat v akreditacích dalších studij-
ních programů a oborů v kombinované formě, odstranit „skrytou formu“ KS. Cíl ponechat. 
 
Nebyly dodržovány dohodnuté počty studentů na jednotlivých fakultách. Zvláště bolestivé je 
překročení počtu studentů u fakult s nízkým koeficientem. Při nárůstu studentů nebyl sledo-
ván rozvoj infrastruktury – menza, parkoviště, učebny aj.  
Distanční formu studia na ZČU snad ani nikdo nemá? U kombinované formy studia nutno 
dbát na kvalitu výstupu, zvláště u stále se zvětšujícího počtu studentů. Myslím si, že 25 % je 
hranice, přes kterou již bychom jít neměli. 
 
Na základě zkušenosti FF lze konstatovat, že kombinovaná forma studia hraje stále důležitější 
úlohu v pedagogické činnosti fakulty. Daří se tak relativně úspěšně podchytit onen segment 
populace, který se již věkově vymyká tradičnímu posluchači, ale jehož váha bude vzhledem 
k demografickému vývoji, potřebě celoživotního vzdělávání a změnám životního stylu narůs-
tat. Problémem byla původně relativně nízká úroveň infrastruktury zabezpečení studia (opory, 
pomůcky, učební texty apod.), která se ale naštěstí daří především díky rozvojovým progra-
mům zvyšovat. Výuka v kombinované formě klade vyšší časové nároky na zaměstnance, kteří 
se již ale naštěstí smířili se skutečností, že pětidenní pracovní týden a osmihodinová pracovní 
doba náleží mezi opuštěné utopické sny minulého století. 
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Většina respondentů se domnívá, že cíl nebyl splněn. Vzhledem k rozložení odpovědí (20 
nesplněn a 16 splněn) je otázkou, zdali bylo splnění cíle hodnoceno z pohledu fakulty/součásti 
nebo univerzity jako celku. 
 
Cíl by měl zůstat, zvážit možný nárůst KS až na 30 % s tím, že se odstraní nešvar skryté for-
my KS. Studenti denního studia mají přistupovat ke studiu jako dospělý člověk ke svému za-
městnání.    
 
Objektivně se nedaří zachovat stejnou úroveň studia v prezenční formě a kombinované formě. 
Přednášky a částečně cvičení mohou být nahrazeny vhodnými texty s elektronickou podpo-
rou, ale problém je v laboratořích a speciálním softwaru, studentům v kombinované formě 
studia se proto část praktické výuky odpouští. 
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3.5 Strategický cíl č. 5 
 
5. Procento absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu programu (sle-
dovat zejména vztah k národnímu rámci kvalifikací). Kvantifika ční ukazatel: dosáhnout 
stavu, kdy je více než 55 % absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu 
programu. Počet absolventů, kteří se do pěti let po absolvování zaregistrují na úřadu 
práce na dobu delší než tři měsíce, nepřesahuje 3 % absolventů.  
5n Trvale sledovat uplatnění absolventů na trhu práce a dosáhnout stavu, kdy počet absol-
ventů zaregistrovaných v průběhu dvou let po absolvování nepřekračuje průměrnou míru 
nezaměstnanosti v České republice.  
 
Strategický cíl byl upraven na velmi měkkou variantu v roce 2008. ZČU k hodnocení využívá 
data MPSV, ale pro podrobnější posouzení, zejména v relaci k jiným vysokým školám, pova-
žuje za důležité výsledky projektu REFLEX.  
 
Hodnocení naplnění strategického cíle 5 
 
• Původní cíl nezaměstnanost absolventů nižší než 3 % byl ovlivněn situací let 2005–2006      

a není v současnosti plněn. Upravený cíl nepřekročit průměrnou míru nezaměstnanosti je 
naopak velmi měkký a je plněn, i když v nezaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult   
a oborů jsou výrazné rozdíly. 

• Zatím nemáme seriozní podklady pro sledování uplatnění absolventů na trhu práce vzhle-
dem k jejich vystudovanému oboru, a proto tuto část cíle lze hodnotit jen na úrovni jednot-
livých fakult, pokud si vedou vlastní sledování absolventů. Výsledky jsou značně neúplné 
a obtížně porovnatelné. 

• Ve vztahu k uplatnění na trhu práce je výhodou spíše univerzálnost a pracovní flexibilita 
než úzká profesní specializace. Pozice jednotlivých oborů je však různá. 

• Cíl uplatnění absolventů na trhu práce je pro ZČU významný a spolu s cílem funkční spo-
lupráce s absolventy je nezbytný i pro příští strategii.  

 
Názory, stanoviska a náměty členů skupiny pro vzdělávání : 
 
Zatím neumíme sledovat uplatnění absolventů na trhu práce vzhledem k jejich vystudované-
mu oboru, tj. uplatnění v profesi odpovídající vystudovanému studijnímu programu. Jsem 
přesvědčena, že důraz na funkční spolupráci s absolventy je pro příští strategii nezbytný. 
 
Tento cíl ponechat, příp. modifikovat, klást důraz na získávání  relevantních dat. Získaná data 
detailně analyzovat ve všech souvislostech, mj. ve vztahu k národnímu rámci kvalifikací. 
 
Nutno seriozně vyhodnocovat míru nezaměstnanosti a přizpůsobit tomuto i počet přijímaných 
studentů na jednotlivé fakulty. Právě fakulty, které vykazují největší počet nezaměstnaných 
absolventů, nabírají největší počet studentů. Toto musí být pro ZČU varováním. 
Počet vykazovaných nezaměstnaných studentů z technických fakult neodpovídá zcela skuteč-
nosti. Zde se jednoznačně liší lokalita od lokality. Absolventi technických fakult se dobře 
uplatní nejen v technických odvětvích. 
 
Vzhledem k různorodosti a povaze studijních oborů na FF nelze tento cíl objektivně zhodno-
tit. Naši absolventi nerozmnožují armádu nezaměstnaných, avšak až na výjimky (zejména 
archeologie) se spoléhají spíše na pracovní flexibilitu než úzkou profesní specializaci. 
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Považován za splněný, opět vyvstává otázka, z jakého pohledu bylo splnění cíle hodnoceno. 
Bez sledování registrace absolventů na úřadě práce nelze cíl hodnotit. Zjištění, zda absolventi 
pracují ve svém oboru, je celkově problematické a závisí na evidenci fakult a  jejich schop-
nosti udržet kontakt s absolventy.  
 
Cíl je důležitý, vypovídá o kvalitě vzdělání. 
 
Průměrná míra nezaměstnanosti je velmi slabý cíl, určitě nechceme produkovat nezaměstna-
né, naopak naši absolventi by měli být žádáni. Je věcí diskuze, zda chceme jít na 33, 50, 66 
nebo 75 % průměrné míry nezaměstnanosti nebo zda chceme uvažovat i nezaměstnanost 
v oboru (např. pedagogika, elektrotechnika, politologie atd.). 
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3.6 Strategický cíl č. 6 
 
6. Podíl uznávaných osobností (pozvání do projektů, oponentury, expertízy, členství ve 

vědeckých radách aj.) pracujících na univerzitě: 25 % z akademických pracovníků. 
 
Cíl zaujímá mezi hodnocenými cíli střední pozici z hlediska naplnění i z hlediska významnos-
ti. Splnění je většinou respondentů hodnoceno v pásmu –1 až 1, v hodnocení významnosti cíle 
převažují pozitivní hodnocení. Hodnocení splnění cíle vykazuje poměrně velkou variabilitu 
názorů respondentů, u významnosti dochází ke střední shodě hodnotitelů. Názory týmu zřej-
mě odrážejí jistou vágnost cíle z hlediska příslušných metrik a chybějící informační podporu, 
bez níž jsou názory značně ovlivněny subjektivním dojmem (osoby z úspěšnějších fakult situ-
aci logicky subjektivně vidí lépe než ti z méně úspěšných). Hodnocení významnosti cíle je 
posíleno aktuální silnou potřebou získat projekty významnějšího charakteru, ale i upevnit po-
zici ZČU mezi vysokými školami v ČR. 
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3.7 Strategický cíl č. 7 
 
7. Počet výzkumných špičkových pracovišť na univerzitě musí být o něco vyšší než počet 
fakult. Alespoň polovina fakult je v oblasti výzkumu a vývoje hodnocena v nejvyšší (ze-
lené) skupině národního hodnocení (nebo obdobného hodnocení jiné agentury). Alespoň 
jedno pracoviště získalo označení centrum excelence EU nebo podobné označení. 
 
Tento strategický cíl byl částečně již rozebrán v souvislosti s popisem cíle č. 3. Formulace cíle 
je poplatná stavu metodiky hodnocení výsledků před cca pěti lety. Ovšem daný strategický cíl 
se zdá v současné době jako v podstatě naplněný (projekty OP VaVpI na FAV a na NTC, FEL 
a FST, výzkumné záměry, výzkumná centra). 
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3.8 Strategický cíl č. 8 
 
8. Věkové složení zaměstnanců zajišťující kontinuitu a složení vědeckopedagogické části 

zaměstnanců:  
profesoři 15 % průměrný věk: 55 let  
docenti 40 % průměrný věk: 48 let 
ostatní 45 % průměrný věk: 36 let 

 
Tento strategický cíl byl při revizi strategie v roce 2008 opuštěn jako nereálný a také jako 
relativně málo významný. Místo takovýchto ukazatelů se jako progresivnější jeví měření po-
mocí výkonových parametrů (projekty, prestižní výstupy, RIV body, zájem partnerů). 
 
Cíl je členy týmu s velkou shodou názorů považován za nejméně splněný ze všech hodnoce-
ných cílů. Zároveň je z hlediska strategie ZČU považován za nejméně významný. Hodnocení 
významnosti vykazuje velkou variabilitu názorů respondentů. 
 
Skutečnost, že hodnotitelé nepovažují neplnění cíle v této oblasti za hrozbu pro dosažení cílů        
i v dalších oblastech (vzdělávací a výzkumné činnosti), svědčí o tom, že původně stanovený 
cíl je vnímán jako formální záležitost. Za podstatný je považován skutečný přínos pracovníků 
univerzity v  oblasti vzdělávání i v oblasti výzkumu a vývoje. Stanovisko týmu tak potvrzuje 
provedenou úpravu formulace cíle. 
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3.9 Strategický cíl č. 9 
 
9. Na každé katedře, resp. studijním programu (oboru) minimálně jeden profesor v ak-
tivním věku (aktivní věk neomezovat však např. hranicí 65 let, ale zásadním přínosem 
pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie). 
9n: Na každém doktorském i magisterském studijním oboru působí minimálně jeden profe-
sor v aktivním věku (aktivní věk neomezovat však např. hranicí 65 let, ale zásadním příno-
sem pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie). Profesor je uva-
žován jako garant nejvýše jednoho magisterského a jednoho doktorského oboru.  
 
Cíl byl v roce 2008 upraven na formulaci uvedenou kurzívou. 
 
Cíl je považován za spíše splněný a z hlediska pozice mezi ostatními cíli za středně významný 
(5. místo). Hodnocení zároveň vyjadřuje vnímání vztahu cíle ke kvalitě vzdělávací činnosti.  
 
Pro oba znaky je typická poměrně velká variabilita názorů respondentů pramenící zřejmě ze 
zkušeností na vlastním pracovišti. Malá shoda hodnotitelů může odrážet různost aktuálního 
stavu i personální politiky jednotlivých součástí ZČU. (To, co je na jedné součásti standar-
dem, je na jiné vnímáno jako nereálný a z hlediska kvality vzdělávací činnosti nevýznamný 
cíl.) 
 
Metodologickým problémem je pak vztažení pozice profesora k oboru. Přístup fakult 
(i akreditační komise) k tomu, kdy jde o studijní program a kdy o obor, je nestabilní. Každo-
pádně ale stávající personální garance studijních oborů na ZČU profesory není dobrá, zejména 
v momentě, kdy profesora vnímáme jako osobu, která je vůdčí silou při uskutečňování nut-
ných změn, vyhledávání (a proměňování) příležitostí, při vytváření příležitostí pro ostatní 
pracovníky a studenty doktorských i magisterských studijních programů. 
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3.10 Strategický cíl č. 10 
 
10. Ve všech studijních programech je zajištěna kvalitní jazyková příprava a v každém 
studijním oboru je alespoň jeden modul nabízen v cizím jazyce, zpravidla v angličtině. 
 
 
Hodnocení naplnění strategického ukazatele 10 
 
• Cíl je poměrně jednoznačně hodnocen jako z větší části nesplněný (průměr – 1,027). Zdá 

se však, že u hodnotitelů převážilo hodnocení kvality jazykových znalostí absolventů nad 
hodnocením připravenosti studia cizích jazyků na ZČU. 

• Prakticky všechny fakulty a ústavy akceptují důležitost jazykové připravenosti absolventů 
pro jejich uplatnění a studium cizích jazyků (zpravidla angličtiny) je ve studijních plánech 
povinné. Fakulty mají akreditované studijní programy v angličtině. 

• V nabídce fakult jsou zařazeny oborové předměty vyučované v cizím jazyce a v některých 
studijních programech jsou takto připraveny studijní moduly. 

• Jazykové kompetence určité části absolventů a studentů ZČU nejsou na potřebné úrovni 
z hlediska jejich bezproblémového uplatnění a potřeb praxe. 

• Cíl je pro celkovou kvalitu absolventů ZČU i pracovišť ZČU významný, a je proto vhodné 
ho v nějaké formě uplatnit i v následné strategii. 

 
 
Další závěry:  
 
• Zvýšila se kvalita i technická podpora jazykové výuky na ZČU mj. i vznikem Ústavu ja-

zykové přípravy. Pro zabezpečení studijních opor byly využity i rozvojové projekty. 
• Přetrvává nedostatečná jazyková připravenost studentů při vstupu na ZČU. Deficit jazy-

kových znalostí a dovedností ze střední školy je na ZČU obtížně vyrovnáván povinnou ja-
zykovou výukou a např. i placenými kurzy v rámci CŽV. 

• Většina fakult ZČU má v nabídce připraveny moduly či jednotlivé předměty vyučované 
v cizím jazyce (převážně v angličtině), studenti jich však využívají velmi málo (kromě 
oborů speciálně zaměřených na jazykové vzdělávání), obdobně jako nejsou ze strany stu-
dentů plně využívány zahraniční mobility. 

 
 
 
Názory, stanoviska a náměty členů skupiny pro vzdělávání : 
 
Cíl zatím není plněn, ale jsou postupně vytvářeny předpoklady ke zlepšení situace. 
 
Kvalitní jazyková příprava zajištěna je (nebo jsou zajištěny podmínky pro ni) – vytvoření ÚJP 
byl podle mého názoru krok správným směrem. Studium modulu v cizím jazyce nemusí být 
ve všech programech funkční, ale studium alespoň jednoho odborného předmětu v cizím ja-
zyce by se mělo stát nezbytnou podmínkou – je na to vázána i mobilita studentů (respektive 
jejich připravenost a odvaha vyjet). Opět připomínám, že tomuto problému byly věnovány 
prostředky z rozvojových projektů! 
 
Cíl dosud není splněn, nebo je plněn jen částečně. Cíl ponechat. 
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Text je velmi obecný a bylo by třeba kvalifikovat, zda je vůbec pravdivý. Kvalitní jazyková 
příprava je především věcí střední školy, kdo neuspěje ve vstupním jazykovém testu, měl by 
mít možnost výhodných placených kurzů, naopak je třeba posílit vyšší úrovně výuky jazyků,    
a to i rozsahem (bakalář musí být schopen odborně číst, psát a komunikovat v jednom světo-
vém jazyce, lepší magistr ve dvou a každý doktorand ve dvou). 
 
Znalost jazyka je pro studenta nezbytná. Ale základy jazyka musí být studenti vybaveni již ze 
střední školy. Pokud student není schopen jazyk používat, musí si zaplatit vyrovnávací kurzy. 
Zařazovat do studijních plánů jazyky vyšší úrovně, zvláště na technických fakultách. 
 
Do studijních programů nutno zařazovat odborné bloky předmětů v angličtině, ohodnocené 
více kredity než předměty vyučované v češtině. Zdokonalovat studenty hlavně v odborné ang-
ličtině. Tyto předměty (bloky) využít i pro výuku zahraničních studentů, např. v rámci pro-
gramu ERASMUS. 
 
Cíl je splněn pouze částečně, především díky spolupráci s univerzitou v Salfordu a Durhamu. 
Internacionalizace studia a mobilita studentů se nicméně zvyšuje. 
 
Nesplněn. Jednotné hodnocení. 
 
Cíl by měl být posuzován spolu s mobilitou studentů. Kvalitní jazyková příprava, předměty 
vyučované v angličtině a mobilita studentů by měly být posuzovány jako jeden balíček. Vše 
spolu souvisí a jednotlivé složky by měly tvořit propojený a fungující systém.    
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3.11 Strategický cíl č. 11 
 
11. Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 100 % studentů alespoň 
jeden semestr na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských studijních pro-
gramech absolvuje alespoň 20 % studentů alespoň jeden semestr na jiné instituci než 
ZČU.  
 
11n: Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 70 % studentů část studia 
(nejlépe alespoň jeden semestr) na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských 
studijních programech absolvuje alespoň 20 % studentů část studia (nejlépe alespoň jeden 
semestr) na jiné instituci než ZČU. 
 
Modifikace strategického cíle byla provedena po vzájemné dohodě v roce 2008. 
 
Hodnocení naplnění strategického cíle 11 
 
• Cíl byl podle hodnotitelské ankety „z větší části nesplněn“ až „nesplněn“ (průměrné hod-

nocení druhé nejhorší – 1,162 s nejvyšší shodou). Stupeň plnění je rozdílný na různých 
součástech ZČU . 

• Upravený cíl (70 % studentů doktorského studia absolvuje část studia na jiné instituci) je 
na většině fakult splněn u prezenční formy doktorského studia, u kombinované formy je to 
nereálné a je to věc zaměstnavatele. 

• Cíl 20 % studentů (navazujícího) magisterského studia absolvuje jeden semestr na jiné 
instituci je nereálný jak z hlediska možností zahraničních mobilit, tak i případného částeč-
ného studia na jiné VŠ v ČR. 

• Cíl mobility studentů byl při hodnocení označen jako významný a měl by se v pozměněné 
podobě objevit i ve strategii na další období.  

 
Další závěry  
 
• U zahraničních mobilit jsou omezujícími faktory jazykové kompetence studentů, limito-

vaná nabídka zahraničních studijních pobytů či dohodnutých reciprocit, nižší zájem o ně-
které destinace, neochota a nezájem některých studentů o výjezdy a někdy komplikace 
s délkou studia (předměty absolvované v zahraniční někdy nemohou nahradit povinné 
předměty studijního plánu a student často sám požaduje uznání předmětů jen na úrovni 
výběrových, aby neměl komplikace s neznalostmi u SZZ). 

• Při malých skupinkách přijíždějících cizinců je jejich výuka v angličtině značně neekono-
mická. 

 
Názory, stanoviska a náměty členů skupiny pro vzdělávání: 
 
Problém je, že neumíme přesně plnění těchto procent zjistit. Určitě tato čísla naplněna nejsou. 
Vidím tyto důvody: neochota studentů vyjet (nepřipravenost, malá atraktivnost výjezdu), neo-
chota fakult vytvářet ve studijních programech (plánech) prostor pro výjezdy (myslím to tak, 
že není ochota studentům splněné studijní povinnosti na zahraniční vysoké škole uznat za 
předměty A, B ve studijním programu). Zároveň je problémem malá nabídka   výuky 
v angličtině (nebo jiném jazyce) pro přijíždějící studenty – i to ochromuje mobilitu. 
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S doktorským kritériem souhlasím, v magisterské úrovni je 20 % nereálné. Problém je jednak 
v jazykové úrovni studentů, jednak v rozsahu recipročně zajišťovaných studijních programů 
pro zahraniční studenty. 
 
Cíl je plněn jen částečně. Jeho plnění je rozdílné v různých částech univerzity. Nedaří se plnit 
zejména v magisterských programech. 
 
Myslím si, že mobilita studentů i učitelů patří na ZČU ke slabinám. Bylo patrno z dotace dle 
koeficientu B3. 
 
U doktorských studijních programů se to docela daří. U studentů bakalářského a navazujícího 
magisterského studia je situace neuspokojivá. Nutno více na studenty působit a nabízet jim 
nějaké bonusy, kromě uznaných předmětů (vystudovaných v zahraničí).  
 
Brzdou je bohužel také finanční situace. Programy, ze kterých jsou pobyty většinou financo-
vány, nepokrývají zcela pobyt studenta a fakulta jej musí dotovat.  
 
V rámci doktorských oborů, které mohu přímo sledovat (Etnologie, Archeologie, Politologie), 
nemáme s plněním tohoto cíle problémy, u navazujících magisterských oborů mohou o delší 
zahraniční pobyt žádat prakticky pouze studenti prvních ročníků, protože posluchači druhého 
ročníku by tímto překročili standardní délku studia. 
 
Nesplněn. Jednotné hodnocení. 
 
Kvalitní jazyková příprava, předměty vyučované v angličtině a mobilita studentů by měly být 
posuzovány jako jeden balíček. Vše spolu souvisí a jednotlivé složky by měly tvořit propoje-
ný a fungující systém.    
 
 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 107 

 

 4 Závěry 
 
Stanovené strategické cíle ZČU byly využity jako skutečný nástroj pro strategické řízení. 
Svědčí o tom mimo jiné každoroční diskuze o formulaci cílů a na některých součástech i pro-
jekce těchto cílů do taktických cílů fakult a ústavů. Zásadní význam mělo propojení strategic-
kých cílů s tématy rozvojových projektů a s komponentami motivačního systému. 
 
Přes snahu o použití techniky SMART při formulaci cílů se ukazuje, že stále ještě nejsou cíle 
formulovány přesně, adresně a inspirativně pro všechny součásti a pracovníky. V rámci inter-
pretace se ukázalo, že ani ve strategickém týmu nepanuje jednoznačná shoda na obsahu cílů. 
 
Výběr strategických cílů a použitých kvantifikujících údajů se ukázal jako velice dobře odpo-
vídající situaci, která se markantně projevuje počínaje rokem 2010 (důraz na výsledky 
v oblasti VaV, schopnost získávat granty a zakázky, důraz na internacionalizaci apod.).  
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Samostatná příloha:  Anglická verze 1. a 2. kapitoly 
 

 

 

 

Mission, vision and key values of the University of West Bohemia  

 

The University of West Bohemia (UWB) mission is expressed in the following theses: 

 

• To ensure the possibility of equal access to education and free research. 

• To serve as the main academic institution for tertiary education, research and devel-

opment in the region. 

• To implement study programmes so that they would reflect the changing demands of 

society and contain the latest world knowledge. 

• To prepare young people for successful and satisfactory careers, to serve the region 

and society, and to support entrepreneurial activities. 

• To make contributions to the origination and acquisition of new knowledge in selected 

areas; to support research and humane-technical innovation leading to applications in 

everyday life. 

• To develop lifelong learning courses for partner institutions. 

• To contribute to the close integration of UWB with regional, national, European and 

world communities; to program and realize reciprocally beneficial and creative part-

nerships with the public and private sectors of national and foreign economies. 

• To support the permanent exchange of knowledge, ideas, information, teachers (aca-

demic staff) and students with the world; to create conditions for personal and profes-

sional development on a worldwide scale; to keep permanent professional and per-

sonal contacts with UWB graduates. 

• To inform all interested groups objectively and attractively about its results and all ac-

tivities and mediate information about the activities of all members of the UWB aca-

demic community.  
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• To create synergic effects and offer complex solutions in all activities thanks to the ef-

fective cooperation of individual faculties and parts of UWB. 

 

The vision of UWB for the coming period of time is: 

 

We are the source of the education, creativity and development of people as well as organiza-

tions in West Bohemia with national and international importance. 

 

The UWB credo is: 

 

Feet in Plzen, heart in Europe! 

 

 

Accepted values: 

• sustainable development in knowledge society, 

• democracy and academic freedom, 

• professionalism and discipline, 

• economy and ethics, 

• expertise and versatility, 

• learning and useful practice, 

• integration with regional, national and international areas, 

• harmonious development of individuals and society. 

 

 

Key competencies, important for reaching the set targets, are: 

1. The ability to provide quality tertiary education and lifelong learning in relation to the 

demands of the labour market. 

2. The ability to provide excellent results in research and development, and other creative 

fields. 

3. To be a regional gestor of strategies in the areas of education, research and develop-

ment 

4. To be a sought-after leader or partner for educational or research-development alli-

ances. 
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5. To be an attractive employer, to support the excellence of individuals and teams ac-

cording to European standards. 

6. To effectively use modern forms of management  (primarily a procedural approach 

and project management). 

7. The ability to predict changes and be able to react to them. 

8. To be effective and communicative. 

9. To have the corporate culture of a successful organization. 

10. To be able to provide and strategically distribute resources. 

 

 

UWB strategy for the period of time from 2011 to 2015, executive 

summary 

 

Changes in the context 

 

Several tools were used for the purpose of identification of the environment in which the 

strategy should be realized. These tools were, specifically, the study of strategic documents 

from the European Union and the Czech Republic (see the list of references), analytical 

documents of the West Bohemian region and the city of  Plzeň (primarily IPRM – “Plzeň – 

university town 2015”) and the research of the strategic team (the PESTLIED analysis was 

used). When setting the strategy of UWB for the period of time from 2011 to 2015, the strate-

gic team, which was appointed by the rector, proceeded from the following key changes in the 

context:  

 

• Tertiary education is changing from quantity to quality. 

• It is important to monitor performance and efficiency. 

• It is important to respond to demographic development.   

• Universities in the Czech Republic are becoming a significant “catalytic converter” of 

regional development (see operational programs). 

• The quality of all activities cannot only be measured, it also has to be managed. 

• The contact of the university with the labour market, employers, graduates and users 

of VaVaI (research, development and innovation) results is essential. 
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• Diversification will touch not only the institutions and their parts but also their finan-

cial sources. 

• The internationalization of the university environment is a necessary prerequisite of 

many further intentions. 

• It is important to professionalize the university management as well as the manage-

ment of its parts (to apply approved management methods). 

• A wide variety of university activities are not realized without using the full-cost 

model. 

• Care for the ethical standards in tertiary education is becoming more important. 

 

Transformation priorities and targets of the Long Term Plan (PR-R) 

 

UWB has formulated fourteen fundamental strategic targets for the period of time from 2011 

to 2015, which are further elaborated into partial targets, supporting activities and milestones. 

The essential targets for 2015 are expressed as follows: 

 

1. UWB, is a research university, where most faculties do basic and applied research of 

national and international importance.   

 

UWB, as the biggest and the most important university outside Prague, will fulfil: 

a) the research role of national and international importance associated with the 

educational role which will focus on master and doctoral study programmes, 

primarily in the fields of mathematics, applied physics, cybernetics, information 

and communication technologies, electrical engineering, energetics, mechanical 

engineering, material engineering, bioengineering, jurisprudence, social sciences, 

political science, anthropology, archaeology and economics. 

b) the educational role (in master and bachelor study programmes) in the university 

preparation of teachers, specialists in applied arts and design, medical personnel, 

specialists with wide employability in public service and self-government, special-

ists in business economics, technologists and so on. 

c) the mission of the university to develop specialist knowledge as well as, the hu-

man qualities of its students and academic staff. A part of this mission will be the 

fulfilment of moral and social norms that are set on the members of the academic 
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community, as well as the creation of a socially approachable and inspirational 

working and study environment. 

 

2. The research performance of UWB will double in 2015 in comparison with the year 

2010. It will double in the number of acquired points, as well as in the amount of the 

total (non-investment) financial support of research, development and innovation. The 

teams benefiting from grant projects OP VaVapI (or relevant calls of OP VK) will play a 

crucial role in fulfilling these indicators (80%). Social and human sciences, primarily 

archaeology, political science, jurisprudence and social sciences, will have a significant 

part (15%) in reaching the required values.  

 

3. UWB will have an effective system of transfer of knowledge. Contractual research will 

reach minimally the amount of 120 million Czech crowns in 2015. UWB will be a signifi-

cant member of important alliances (primarily international and regional platforms, 

special interest groups and professional associations). 

 

4. The number of UWB full-time student students studying in the standard time of study 

will be between 13, 000 and 16, 000. The total number of students will not be higher than 

17, 000.  In the part-time or distant form of study, there will be from 2, 300 to 3, 000 

students to whom the study materials and the instructions will be delivered in a way 

corresponding with the form of their study programmes.   

 

5. UWB will be an important workplace in the area of lifelong learning in the Plzeň and 

Karlovy Vary regions. The annual revenue from lifelong learning will be at least 50 mil-

lion Czech crowns. The permeability between lifelong learning courses and study in ac-

credited university study programmes will be transparent and widely used.  

 

6. A complex system of quality rating of all activities will be established at UWB. Annu-

ally, minimally 50% of students will participate in the evaluation of the quality of teach-

ing. Teachers and management will be obliged to respond appropriately the results of 

the evaluation within their job content. The evaluation system of educational, research 

and other staff activities will be connected with the reward system and the career struc-

ture. Similarly for the staff providing service activities, there will be an evaluation sys-

tem connected with the reward system. The base salaries will be on average maximally 
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50% of the total annual income of academic staff and management of UWB. This system 

will significantly strengthen the motivation of staff to fulfil the strategy and reach excel-

lent results. 

 

7. Mobility will be a standard part of doctoral study programmes. A minimum of 90% 

of graduates from the full-time doctoral study programmes will have done their re-

search abroad for at least three months. At least 10% of graduates from the full-time 

master study programmes will have studied abroad for at least three months. Students 

from abroad will come to UWB within the mobility pr ogrammes. The numbers of stu-

dents coming will reach at least 60% of the number of UWB students going abroad. In 

all study programmes (except explained exceptions), there will be a number of courses 

offered in foreign languages. These courses will be used by both foreign students coming 

to the university and students of UWB. Every graduate from a master study programme 

will have passed at least one specialist course in a foreign language.  

 

8. The qualification structure of academic staff will correspond to the curriculum of 

study programs implemented. There will be at least one professor teaching in each study 

field of master and doctoral study programmes, who is in his/her active age (has results 

in the area of research, development and innovation, is granted by significant grant 

agencies and creates opportunities for his/her colleagues). The professor will usually 

guarantee one master study program and one doctoral study programme. The bachelor 

study programmes will be guaranteed by at least associate professors. Contacts with the 

sphere of practical application will be ensured by employing external specialists.  

 

9. The methodology of the UWB budget well be based on the performance principle and 

it will also contain motivational mechanisms. The university income will consist of three 

equal sources: financial means for education in study programmes, financial means 

from public sources tied to research activities and financial means from other activities 

(including lifelong learning, contractual research and custom-made activities of UWB 

service units). The university parts (faculties and university institutes, but also the ser-

vice units) will have their own strategic targets so that the university can fulfil the 

above-mentioned overall indicators.  
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10. During the significant demographic decrease, a constant number of university appli-

cants will is ensured by an effective system of promotion and cooperation with secon-

dary education institutions. UWB will have an effective system of talent care. The results 

of this system mean that at least one half of successful participants of subject Olympiads 

and SOČ work competitions will start studying at UWB. 

 

11. UWB will have established adequate infrastructural working conditions for individ-

ual faculties and its other parts. The location of most of the university parts will be sta-

ble: Faculty of Applied Sciences  (new building on Bory campus), Faculty of Economy 

(Tylova 15), Faculty of Electrical Engineering (enlargement of existing premises), Fac-

ulty of Philosophy (reconstruction of premises in the city centre), Faculty of Law (exist-

ing premises and reconstructed teaching premises in the city centre), Faculty of Me-

chanical Engineering (enlargement  and reconstruction of existing premises), Faculty of 

Health Care Studies (Tylova 57), Institute of Art and Design (new building on Bory 

campus), Institute of New Technologies (Scientific-technical park), Institute of Applied 

Language Studies (moving to Bory campus). As a result of this, the leased and borrowed 

premises will be released and returned. 

 

12.  UWB will be, a socially approachable and barrier-free university. UWB will develop 

a cultural environment and interpersonal relationships. The scholarship system will play 

a significant role and will support social mobility as well. The quality and offer of ser-

vices for students and employees will be significantly better than at the competitive uni-

versities. Students with specific needs will be offered advisory and assistance services 

and financial support. 

 

13. The internal organization of UWB will correspond with the strategic targets and  

will create preconditions for cooperation of UWB parts in all areas, i.e. education, re-

search and other activities. UWB will systematically eliminate administrative barriers 

for internal and external cooperation. The university can, in time, eliminate ineffective 

activities as well as activities without good prospects for the future. UWB will support 

the concentration of expertise in relatively small teams.  

  

14. UWB will have reached a high level of ethics in pedagogical and research work and 

it will keep it at the same high level. Observing principles of scientific work ethics and 



Dlouhodobý záměr Západočeské univerzity v Plzni na období 2011–2015 
 

Verze 4.0 Stránka 115 

 

study will be an obligation for all members of the academic community. UWB will have 

created a corresponding legislative framework and will have corresponding technical 

equipment which will enable not only the monitoring of the observation of ethical prin-

ciples but also their effective enforcement and punishment for their non-performance. 

The protection of intellectual property of UWB will be an integral part of this system. 

 

Tasks consequent on the priorities and targets 

 

The project and financial framework of the realization of this strategy follows the priorities 

and strategic targets mentioned above. They are described in detail in chapters 8.1 and 8.2. 

However, even the strategic targets mentioned aim to accomplish a so-called SMART formu-

lation, i.e. they contain difficult and ambitious, but also genuinely measurable indicators 

which lead transparently to reaching the overall target.  

 

 


