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Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Univerzity 
Pardubice na rok 2014 
 
 
Na základě dokumentu Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 
2014, které upravuje podmínky institucionálního rozvojového plánu, si dovolujeme předložit 
vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice (UPa) na rok 2014. 
 
Institucionální rozvojový plán UPa na rok 2014 byl v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity 
Pardubice pro roky 2011 – 2015 (DHZ UPa) a s jeho Aktualizací pro rok 2014. Přidělené 
finanční prostředky byly využity účelně na aktivity, které nelze financovat z Operačních 
programů Evropské unie a jiných grantů. Podmínky čerpání, stanovené ve Vyhlášení 
rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014, byly dodrženy a stejně tak 
i výše poskytnutých finančních prostředků, včetně jejich rozdělení na investiční a neinvestiční 
prostředky. Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány do konce roku 2014. 
 
V průběhu roku 2014 bylo úspěšně uskutečněno 16 investičních a neinvestičních akcí, jejichž 
úspěšný průběh garantovala oddělení: Technický odbor, Informační centrum, Oddělení pro 
rozvoj a mezinárodní vztahy a Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek. 

Celkové přidělené finanční prostředky: 28 205 000 Kč 
Investiční finanční prostředky:    21 535 000 Kč 
Neinvestiční finanční prostředky:     6 670 000 Kč 
 
Podrobný přehled akcí uskutečněných v roce 2014 a jejich souvislost s cíli Institucionálního 
rozvojového plánu UPa, stanovenými v Aktualizaci DHZ UPa pro rok 2014, jsou uvedeny 
v následující příloze, včetně sledovaných ukazatelů a porovnání výchozích a cílových hodnot 
příslušných indikátorů.  
 
 
 
 
V Pardubicích dne 16. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

rektor 
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Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2014 

Univerzita Pardubice 

Poskytnuté finanční 
prostředky v tis. Kč 

Indikátor 

Naplňování stanovených 
cílů/indikátorů 

Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový stav 

Cíl 1: Zlepšení prostorového zázemí jednotlivých součástí UPa i provozního užívání objektů  

Tělocvična – suterén (sál pro 
aerobic, posilovna) 7 412,5  nové/upravené sportovní 

plochy 0 492 

Vodovodní přípojka mezi DFJP a 
rektorátem 829,2  

odstranění rizika 
havarijního stavu dodávky 
vody 

ne ano 

Modernizace osvětlení na budově EA 907  snížení spotřeby energie 
(%) 0 40 

Zateplení Technologického pavilónu 
v Doubravicích 4 144,1  plocha obvodového pláště 

zatepleného objektu (m2) 0 2 255 

Turniket - nový vstup do areálu 
v Doubravicích 449,3  

zvýšení zabezpečení 
areálu a komfortu pro 
studenty a pracovníky 
UPa 

ne ano 

počet studentů 
využívajících vstup do 
areálu přes turniket 

0 200 

Nové snímače pro inventarizaci 
majetku, vč. SW 147,1 968,4 výměna starých snímačů 

za nové (počet ks) 0 25 

Obměna dožívajících aktivních 
prvků, wifi 2 183,9  

zajištění podporovaného 
HW, upgrade telefonní 
ústředny 

ne ano 

Rekonstrukce datacentra v budově 
EA 2 486,5  

zlepšení provozního 
užívání objektu z hlediska 
IT 

ne ano 

Virtualizace datového prostředí 815  

počet virtuálních desktopů 
na učebnách 100 500 

instalace aplikačního 
firewall pro zabezpečení 
virtualizovaných desktopů 

ne ano 

Cíl 2: Zvýšení účinnosti podpůrných procesů a služeb 

Práce s absolventy, vytvoření 
kariérního centra  269,8 

založení kariérního centra ne ano 

počet akcí kariérního 
centra  0 14 

Projektová podpora  670,3 
počet zkontrolovaných 
monitorovacích zpráv (rok 
2014) 

0 46 

RFID technologie pro UK 1 359,6 631,6 zavedení RFID 
technologie na UK ne ano 

Podpora pro „Industrial Doctoral 
School“  99,4 organizace workshopu 

EIDS ne ano 

Podpora rozvoje zahraničních 
vztahů  295,1 počet cest na spřátelené 

zahraniční instituce 0 10 
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účast na veletrhu VŠ 
vzdělávání ne ano 

Zvýšení úrovně podpůrných procesů 
akademických činností  1 217,2 rozvoj MIS v oblasti 

studia ne ano 

Cíl 3: Projekty Interní rozvojové soutěže 

Interní rozvojová soutěž (IRS2014) 800,8 2 518,2 počet podpořených 
rozvojových projektů 0 29 

CELKEM 21 535 6 670       

 


