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Priorita 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Cíl: Rozšířit a prohloubit vědecko-výzkumné aktivity v oblasti základního výzkumu. Dlouhodobě přinášet mezinárodně relevantní výsledky výzkumu a vývoje,
které budou efektivně přenášeny do aplikační sféry.

Strategie

•• Motivace ke zvyšování produktivity akademických i vědeckých pracovníků současně se
zvyšováním kvality výzkumných výsledků.
•• Budování excelentních pracovišť a týmů, podpora oborů akcentujících národní
a mezinárodní priority. Iniciování a rozvíjení multioborové spolupráce s tuzemskými
a zahraničními partnery s cílem vytváření mezinárodně konkurenceschopných
výsledků výzkumu.
•• Zvyšování míry zapojení mladých pracovníků do výzkumné činnosti a umožnění jejich
kariérního růstu.
•• Rozvíjení podmínek vedoucích k posílení výzkumných týmů o vynikající domácí
i zahraniční pracovníky, zapojování se do mezinárodních výzkumných sítí.
•• Zvyšování úspěšnosti v získávání projektů grantových agentur resortních,
celonárodních, ale především mezinárodních s akcentací motivace akademických
a vědeckých pracovníků takové projekty podávat.
•• Podpora krátkodobých a dlouhodobých vědecko-výzkumných stáží, především
mladých pracovníků.
•• Vytváření příznivých podmínek pro zapojení doktorandů a nadaných studentů
magisterského studia do vědecké práce.
•• Zintenzivnění spolupráce se subjekty aplikační sféry, především při řešení projektů
aplikačního výzkumu a v oblasti smluvního výzkumu.
•• Aktivní využívání systému transferu technologií a znalostí a komercializace výsledků
vědy a výzkumu.
•• Zvyšování povědomí studentů o potřebách průmyslových podniků a zvyšování
kreativity a tvůrčí činnosti studentů.
•• Zvyšování povědomí laické i odborné veřejnosti, partnerů a aplikační praxe
o vědecko-výzkumných, vývojových a tvůrčích činnostech, nejnovějších poznatcích
a vědeckých výsledcích univerzitních pracovišť.
•• Nárůst podílu finančních prostředků získaných z rámcového programu EU pro výzkum
a inovace Horizon 2020 (2014 – 2020), operačních programů a z dalších zahraničních
zdrojů.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle

•• Určení profilových oborů vědecké a tvůrčí práce na jednotlivých fakultách univerzity,
vydefinování hlavních vědeckých trendů a disciplín, v nichž jednotlivé fakulty dosahují
vysoce kvalitních výsledků.
•• Postupné zvyšování počtu kvalitních vědeckých výstupů a jejich citovanosti.
•• Cílená podpora akademických a vědeckých pracovníků vedoucí k zvýšení aktivity
a úspěšnosti u projektů grantových agentur, resortních ministerstev, a tedy narůstání
podílu příjmů na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost z veřejných i soukromých
zdrojů.
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•• Podpora krátkodobých pobytů i permanentního působení zahraničních odborníků
na univerzitě (projekty typu Postdok).
•• Aktivní práce s lidskými zdroji, uplatnění systematických motivačních pravidel při
odměňování pracovníků.
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•• Rozvoj stávající infrastruktury, zkvalitňování zázemí, rekonstrukce a modernizace
prostor a přístrojového vybavení, pořízení nových přístrojů a technologií (u stávajících
center: CEMNAT, VVCD, UNIT, Technologický pavilon FChT a dalších).
•• Vybudování nových center, jejich komplexní rozvoj (Centrum pro výzkum rádiových,
komunikačních, informačních a řídicích technologií a systémů, Centrum pro etiku,
politickou filosofii a společenskou odpovědnost).
•• Projektová podpora a administrativní zázemí přípravy projektových žádostí.
•• Realizace studentských odborných soutěží, podpora studentských praxí.
•• Rozvoj a zkvalitňování služeb Centra transferu technologií a znalostí.
•• Dlouhodobá a intenzivní komunikace výsledků tvůrčích činností různým cílovým
skupinám a partnerům působícím v oblasti uplatňování vědecko-výzkumných výsledků
v praxi.
•• Popularizace vědy, pěstovaných disciplín a oborů včetně dosažených výsledků
a podpora spolupráce s externími subjekty organizováním odborných i populárněnaučných akcí, účastí na prezentačních akcích a veletrzích a zapojením do společných
projektů.
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