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Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Univerzity 
Pardubice na rok 2015 
 
 
Na základě dokumentu Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 
2015, které upravuje podmínky institucionálního rozvojového plánu, si dovolujeme předložit 
vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Pardubice (UPa) za rok 2015. 
 
Oponentní řízení výsledků projektů vedoucích k naplnění cílů IRP 2015 proběhlo 21. 3. 2016. 
Jeho závěry jsou následující: Institucionální rozvojový plán UPa na rok 2015 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 
2015. Přidělené finanční prostředky byly využity účelně na aktivity, které nelze financovat 
z Operačních programů Evropské unie ani jiných grantů. Podmínky čerpání, stanovené 
ve Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015, byly dodrženy 
a stejně tak i výše poskytnutých finančních prostředků, včetně jejich rozdělení na investiční 
a neinvestiční prostředky. Cílové hodnoty indikátorů byly u všech projektů dosaženy. Veškeré 
finanční prostředky byly vyčerpány do konce roku 2015.  
 
V průběhu roku 2015 bylo úspěšně uskutečněno 18 investičních a neinvestičních akcí, jejichž 
úspěšný průběh garantovala oddělení: Technický odbor, Centrum informačních technologií a 
služeb, Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, Centrum transferu technologií a znalostí  
a Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek. Prostřednictvím projektů Interní rozvojové 
soutěže 2015 bylo rozděleno 11% z přidělené částky. 

Celkové přidělené finanční prostředky: 26 526 000 Kč 
Investiční finanční prostředky:    11 306 000 Kč 
Neinvestiční finanční prostředky:   15 220 000 Kč 

Podrobný přehled akcí uskutečněných v roce 2015 a jejich souvislost s cíli Institucionálního 
rozvojového plánu UPa, stanovenými v Aktualizaci DHZ UPa pro rok 2015, jsou uvedeny 
v následující příloze, včetně sledovaných ukazatelů a porovnání výchozích a cílových hodnot 
příslušných indikátorů.  
 
 
 
 
V Pardubicích dne 22. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

rektor 
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Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2015 

Univerzita Pardubice 

Poskytnuté finanční 
prostředky v tis. Kč Indikátor Naplňování stanovených 

cílů/indikátorů 

Kapitálové Běžné  
Výchozí 

stav 
Cílový 

stav 
Stav 

plnění 

Cíl 1: Zvýšení účinnosti podpůrných procesů a služeb 

Rozvoj aplikací a úprava 
vnitřního informačního 
systému v reakci na novelu 
VŠ zákona 

932,2  počet upravených 
aplikací 0 5 ANO 

Udržitelnost funkčnosti CTTZ  2 000 
 

Počet kmenových 
pracovníků CTTZ  5 5 ANO 

Projektová podpora  2 524,4 
počet konzultací k 
podávaným/řešeným 
projektům 

46 68 ANO 

Zvýšení úrovně podpůrných 
procesů akademických 
činností 

 3085,8 rozvoj MIS v oblasti 
studia ne ano ANO 

Podpora pro „Industrial 
Doctoral School“  100 

počet workshopů 
platformy 
EIDS(udržitelnost) 

1 1 ANO 

Strategický plán rozvoje - 
SPR  7,8 počet nových příloh DZ 

2016-20 0 1 ANO 

Podpora rozvoje 
zahraničních vztahů  59 počet uzavřených MoU 67 75 ANO 

Cíl 2: Zlepšení prostorového zázemí jednotlivých součástí UPa i provozního užívání objektů 

Zateplení jazykového centra  3 222,8  
plocha m2 -zateplení 
pláště budovy + 
zateplená střecha 

0 920 ANO 

Chodník pod KTS pro pěší a 
cyklisty 918,9  délka vybudované 

komunikace v m 0 130 ANO 

Osvětlení tělocvičny 1 199,3  modernizace osvětlení- 
osvětlená plocha v m2 0 1820 ANO 

Rekonstrukce podhledů a 
osvětlení EA 120,5  modernizace osvětlení- 

osvětlená plocha v m2 0 330 ANO 

Obměna dožívajících 
distribučních aktivních prvků 2 104  

zlepšení provozního 
užívání objektu z 
hlediska IT  

ne ano ANO 

Nákup nových SIP telefonů 
(2.etapa řešení nové TÚ)  900 počet zakoupených 

přístrojů 0 134 ANO 

Datacentrum EA 1 038,7  
zlepšení provozního 
užívání objektu z 
hlediska IT  

ne ano ANO 

Obměna HW pro virtualizaci 
(servery, disková pole, 
příslušenství, licence) 

1 000  
zlepšení provozního 
užívání objektu z 
hlediska IT  

ne ano ANO 
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Efektivní napájení síťových 
koncových PoE zařízení (Wi-
Fi a IP telefony) 

350,3  počet přípojek 0 128 ANO 

Cíl 3: Kvalita vzdělávací činnosti  

Práce s absolventy, podpora  
kariérního a poradenského 
centra 

 99,8 Počet 
konzultací/seminářů  3 26 ANO 

Podpora centralizované 
výuky  4064,2 počet jazykových kurzů 

úrovně B2, C1, C2 24 35 ANO 

Cíl 4: Projekty Interní rozvojové soutěže 

Interní rozvojová soutěž 
(IRS2015) 419,1 2379 počet podpořených 

rozvojových projektů 0 32 ANO 

CELKEM 11 306 15 220        

 


