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1

Úvod

Dokument „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a ino-
vační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2016“ (dále jen „Aktualizace 
dlouhodobého záměru“), zpracovaný v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpi-
sů, představuje konkretizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období 2016 – 2020 (dále 
jen „dlouhodobý záměr“) pro první rok tohoto období.
Navazuje na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 zpracovanou 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a na jím vyhlášené rozvojové programy pro 
veřejné vysoké školy pro rok 2016.

V roce 2016 bude věnována pozornost všem sedmi klíčovým oblastem rozvoje univerzity 
i v nich vytýčeným prioritám, neboť se v zájmu dosažení celkového pozitivní vývoje univerzi-
ty vzájemně doplňují a podmiňují. Účelem tohoto dokumentu je vymezit hlavní strategie pro 
rok 2016, kterými budou cíle jednotlivých priorit vytýčené v dlouhodobém záměru postupně 
naplňovány. Jsou zde uvedeny ty strategické kroky, které budou v roce 2016 akcentovány jako 
nejvýznamnější předpoklady dalšího rozvoje. Významnou měrou jsou projektově podpořeny, 
a to jak ve vazbě na projekty GA ČR a TA ČR, tak na Centralizované rozvojové projekty a pro-
jekty Institucionální rozvojové soutěže Univerzity Pardubice. Zřejmá je rovněž provázanost 
s Plánem investiční výstavby na období 2015 – 2020.
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11Pririty a cíle

2Priorita 1: Zajišťování kvality vzdělávání
Cíl: Zajistit zvyšování kvality obsahu vysokoškolského vzdělávání na bakalářské, 
magisterské a doktorské úrovni společně se zvyšováním počtu nadaných studentů 
studujících na univerzitě a rozvíjením jejich aktivního zapojení do odborné čin-
nosti. Udržovat počet studentů studijních programů ve struktuře odpovídající vizi 
univerzity spolu se systematickým propojováním univerzitního vzdělávání s výzku-
mem, vývojem, inovacemi, uměleckou činností a aplikační praxí.

Strategie
 • Zkvalitnění vzdělávací činnosti na všech fakultách Univerzity Pardubice.

 • Inovace obsahu vzdělávání ve vazbě na nové teoretické poznatky, vývoj společenské 
praxe a potřeby trhu práce, výuka dle moderních výukových trendů. 

 • Péče o nadané studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

 • Rozvoj systematické práce se studenty doktorských studijních programů tak, aby se 
zvýšila jejich participace na výzkumných projektech.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle 
 • Propagace studia na Univerzitě Pardubice na středních a základních školách; rozvoj 
systematické vzdělávací spolupráce se středními školami, nabídka aktivit podporujících 
nadané žáky. Získávání nadaných absolventů bakalářských studií, a to nejen 
z Univerzity Pardubice, ale i z ostatních vysokých škol včetně zahraničních.

 • Zavedení systému vnitřního zajišťování kvality - realizace vnitřního hodnocení kvality 
výuky ze strany studentů, absolventů a vnějších partnerů, hodnocení studijního 
programu ve spolupráci s odborníky z praxe, s absolventy i s aplikační sférou. 

 • Podpora účasti nadaných studentů bakalářských a magisterských studijních programů 
na odborných soutěžích a dalších akcích rozvíjejících jejich odborné zaměření 
a dovednosti.

 • Kompletní a veřejný popis studijních programů pomocí výsledků učení. Popis specifik 
studijních programů ve spolupráci s aplikační sférou, zajištění kvalitní informovanosti 
o studijních programech prostřednictvím různých zdrojů. 

 • Ověřování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce či v dalším studiu k získání 
dlouhodobé a systematické zpětné vazby pro další hodnocení vzdělávacích procesů 
na univerzitě.
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2 Priorita 2: Diverzita a dostupnost vzdělávání
Cíl: Plnit roli otevřeného vzdělanostního centra. Pozitivně ovlivňovat postoje ve-
řejnosti ke vzdělávání, výzkumu a badatelské činnosti a zapojení mládeže do nich 
jako nezbytný předpoklad ekonomického rozvoje země.

Strategie
 • Rozvíjení podmínek pro studium a motivaci nadaných studentů. 

 • Zavádění opatření vedoucích ke snížení studijní neúspěšnosti a podporujících 
ukončování studia ve standardní době.

 • Rozvíjení podmínek pro studium studentů se specifickými potřebami, 
ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit. 

 • Poskytování informačních a poradenských služeb v otázkách studia, profesní 
kariéry, osobních a sociálních problémů, rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti 
vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle 
 • Popularizování vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností, komunikace nejnovějších 
poznatků z pěstovaných vědeckých disciplín a realizace aktivit pro systematickou 
podporu zájmu a motivace mládeže a nadaných lidí ke studiu a vzdělávání obecně, 
zejména pak v technických a přírodovědných oborech.

 • Cílené vyhledávání nadaných studentů a rozvíjení jejich nadání různými formami 
vzdělávacích programů, individuálních přístupů a soutěží s možností využití 
stipendijních fondů. 

 • Využívání aktivních media relations, propagačních a marketingových nástrojů 
pro informování o vzdělávacích možnostech a diverzifikované nabídce studia 
na univerzitě, zajišťující dostupnost vzdělání pro různé skupiny populace.

 • Rozšíření spolupráce s nižšími vzdělávacími stupni a vzdělávacími institucemi, jejich 
zřizovateli, výměna informací a pořádání akcí pro ně či společných.

 • Revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty s důrazem 
na osoby se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin 
či etnických minorit. Odstraňování zjevných i skrytých technických, zdravotních 
či sociálních bariér.
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2Priorita 3: Internacionalizace
Cíl: Prohlubovat proces internacionalizace univerzity. Zvyšovat počet zahraničních 
studentů studujících v akreditovaných studijních programech i studentů na krátko-
dobých studijních pobytech, stejně jako zvýšit počet studijních pobytů studentů 
univerzity v zahraničí. Zkvalitnit průběh takového studia zvýšením jeho účelnosti 
a účinnosti ve vztahu k požadovanému profilu absolventa. Dále rozvíjet cílenou 
vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty za účelem rozšiřování 
a prohlubování výzkumu realizovaného akademickými pracovníky a mladými vý-
zkumníky.

Strategie
 • Zvýšení počtu zahraničních studentů studujících v akreditovaných studijních 
programech i přijíždějících na fakulty na krátkodobé studijní pobyty, zatraktivnění 
nabídky studia pro zahraniční studenty.

 • Výběr partnerských zahraničních institucí a studijních programů provádět tak, aby bylo 
možné uznat udělené kredity a absolvované předměty, a to jak z hlediska jejich kvality, 
tak věcné podobnosti. 

 • Zvyšování jazykových kompetencí studentů jako jeden z nutných výsledků učení. 
Zvyšování jazykových kompetencí akademických i neakademických pracovníků 
univerzity. 

 • Zkvalitňování výuky předmětů v anglickém jazyce a vytvoření nabídky studia anglicky 
vyučovaných předmětů pro české studenty, zvyšování počtu a zlepšování kvality 
studijních opor vázaných na předměty vyučované v anglickém jazyce.

 • Rozšíření dvojjazyčného prostředí na UPa – vytvoření plné podpory a prostředí 
pro zahraniční zaměstnance a studenty. 

Aktivity vedoucí k naplnění cíle 
 • Výrazné rozšíření počtu studentů bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programů vysílaných na studijní pobyty nebo stáže v zahraničí a s tím 
související úprava studijních plánů tak, aby mobility nekomplikovaly dokončení studia 
ve standardní době.

 • Zintenzivnění propagace možností studia a vědecko-výzkumné činnosti na univerzitě 
v zahraničí, inovace a rozšiřování forem a nástrojů této propagace.

 • Uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami, 
s důrazem na jejich přínos a naplňování. 

 • Zatraktivnění nabídky studia pro zahraniční studenty.

 • Vytvoření dvojjazyčného informačního prostředí na univerzitě a zlepšení integrace 
zahraničních studentů i zaměstnanců do akademického života na univerzitě  
(vnitřní internetové stránky i informační servis v anglickém jazyce, zlepšení jazykových 
kompetencí akademických i neakademických pracovníků apod.).
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2 Priorita 4: Relevance
Cíl: Reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby 
společnosti. Spolupracovat s partnery na regionální, národní i mezinárodní úrov-
ni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi, veřejnou 
správou i s neziskovým sektorem a veřejností. Rozšiřovat aplikovaný výzkum a in-
tenzivněji jej propojovat s inovačními aktivitami podporujícími konkurenceschop-
nost ekonomiky a společensko-ekonomický rozvoj. Zvýšit míru aktivní spolupráce 
s aplikační sférou. Zajistit maximální možnou uplatnitelnost absolventů v praxi 
a preferenci výběru absolventů Univerzity Pardubice zaměstnavateli z aplikační 
sféry.

Strategie
 • Prohlubování spolupráce veřejné, akademické a aplikační sféry, udržení dlouhodobé 
konkurenční výhody založené na znalostech. 

 • Kladení důrazu na relevanci vzdělávací činnosti v souladu s potřebami trhu práce.

 • Rozvíjení koncepční práce s externími subjekty, zaměstnavateli, absolventy a vytváření 
opatření vedoucích ke snížení podílu nezaměstnaných absolventů.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle
 • Konzultace se zaměstnavateli, lokálními aktéry a dalšími externími partnery v procesu 
přípravy studijních programů/oborů k reflektování jejich požadavků a potřeb na 
kvalifikaci absolventů. 

 • Posilování relevance veškerých studijních programů pro uplatnění na trhu práce. 

 • Koncipování a využívání specializovaných vzdělávacích aktivit, výukových prvků, kurzů 
a modulů ve studijních oborech a předmětech pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů 
na trhu práce. 
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2Priorita 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Cíl: Rozšířit a prohloubit vědecko-výzkumné aktivity v oblasti základního výzku-
mu. 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. 

 • Zvyšování míry zapojení mladých pracovníků do výzkumné činnosti a umožnění jejich 
kariérního růstu.

 • Zvyšování úspěšnosti v získávání projektů grantových agentur resortních, 
celonárodních, ale především mezinárodních s akcentací motivace vědeckých 
pracovníků takové projekty podávat.

 • Vytváření příznivých podmínek pro zapojení doktorandů a nadaných studentů 
magisterského studia do vědecké práce.

 • Zintenzivnění spolupráce s významnými subjekty aplikační sféry, především při řešení 
projektů aplikačního výzkumu a v oblasti smluvního výzkumu.

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.

 • Podpora krátkodobých pobytů i permanentního působení zahraničních odborníků 
na univerzitě (projekty typu Postdok).

 • Zkvalitňování zázemí a permanentní modernizace přístrojové techniky a vybavení.

 • Rozvoj stávající infrastruktury, rekonstrukce a modernizace prostor a přístrojového 
vybavení, pořízení nových přístrojů a technologií (u stávajících center: CEMNAT, 
VVCD, UNIT, Technologický pavilon Fakulty chemicko-technologické a dalších).

 • Projektová podpora a administrativní zázemí přípravy projektových žádostí.

 • Rozvoj a zkvalitňování služeb Centra transferu technologií a znalostí. 
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2 Priorita 6: Strategické řízení a rozvoj podpůrných 
procesů
Cíl: Permanentně zvyšovat kvalitu strategického řízení orientovaného na vyhod-
nocování dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a jejich využití pro 
konkretizaci nástrojů k naplňování strategických cílů.

Strategie
 • Zvýšení kvality strategického řízení všech činností na Univerzitě Pardubice a zavedení 
motivačních systémů jejich hodnocení a financování. 

 • Inovace informačního systému s ohledem na měnící se legislativní požadavky, uplatnění 
moderních výukových metod a forem ve vzdělávání a rozvoj moderních ICT služeb 
a infrastruktury. 

 • Koordinační a administrativní podpora činností spojených s přípravou a řešením 
projektů.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle
 • Zkvalitnění systému vnitřního hodnocení činností.

 • Cílené využívání vnitřního kontrolního systému univerzity. 

 • Pravidelný sběr, vyhodnocování dat, provádění analýz pro zkvalitnění procesů, 
infrastruktury a poskytovaných služeb.

 • Rozvoj a aktualizace interních systémů (MIS – manažerský informační systém, 
IS VERSO, OBD – osobní bibliografická databáze a dalších) v návaznosti na moderní 
ICT trendy a potřeby.

 • Aktualizace vnitřních předpisů univerzity a fakult k zajištění efektivity realizovaných 
procesů a činností.
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2Priorita 7: Efektivní financování
Cíl: Získávat dostatečné finanční zdroje pro realizované a rozvojové činnosti uni-
verzity a zajistit jejich efektivní vynakládání, které umožní systematický a konti-
nuální rozvoj univerzity ve všech oblastech jejích činností.

Strategie
 • Usilovat o získání vyššího podílu institucionálního financování zlepšením ukazatelů 
kvality. 

 • Hledání alternativních zdrojů financování univerzity s cílem snížení závislosti 
financování na státním rozpočtu.

 • Snižování provozních nákladů a optimalizace energetické náročnosti spravovaných 
objektů efektivním využíváním infrastruktury univerzity.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle
 • Aktivity směrované k narůstání podílu finančních prostředků získaných z rámcového 
programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 (2014 – 2020), operačních 
programů a dalších národních i zahraničních zdrojů.

 • Realizace opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie (rozvoj oblasti facility 
management, rekonstrukce budov – zateplení, snižování spotřeby elektrické energie – 
používání nových technologií pro osvětlení apod., důsledná příprava veřejných zakázek 
pro výběr dodavatelů s akcentem na cenu a kvalitu poskytovaných služeb, apod.)
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Použité zkratky 
CEMNAT  Centrum materiálů a nanotechnologií
ČR  Česká republika
EU  Evropská unie
GA ČR  Grantová agentura ČR
ICT  information and communication technologies  

(informační a komunikační technologie)
IS VERSO  informační ekonomický systém
MIS  manažerský informační systém
OBD  osobní bibliografická databáze
Postdok  Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice
TA ČR  Technologická agentura ČR
UNIT Univerzitní IT infrastruktura
UPa  Univerzita Pardubice
VVCD  Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umě-
lecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2016 byla projednána Vědeckou ra-
dou Univerzity Pardubice dne 5. října 2015, Správní radou Univerzity Pardubice dne 20. října 
2015 a schválena Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 13. října 2015.



20

Vydala Univerzita Pardubice.
Adresa: Univerzita Pardubice, rektorát, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
telefon 466 036 111, fax 466 036 361
e-mail promotion@upce.cz
www.uni-pardubice.cz.
Grafická úprava a sazba: Ing. Alena Komárková.
Tisk: Vydavatelství a polygrafické středisko Univerzity Pardubice
– 2015 – náklad 160 ks – 1. vydání – 20 stran.
ISBN 978-80-7395-952-4 






	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

