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Dodatek k Institucionálnímu rozvojovému plánu MU na rok 2012 
 
Navýšení alokace na Institucionální rozvojový plán Masarykovy univerzity na rok 2012 
významně přispěje k rozvoji páteřních celouniverzitních politik, jimiž jsou rozvoj informační 
infrastruktury, rozvoj systémů zajišťování kvality a strategického řízení, podpora 
internacionalizace, kooperace a marketingových aktivit, vytváření podmínek pro rozvoj 
výzkumných aktivit a v neposlední řadě posilování přístupu zaměřeného na studenta. 
 
Finanční prostředky budou účelně využity na realizaci rozvojových aktivit v prioritních 
tématech vymezených Aktualizací Dlouhodobého záměru MU na rok 2012. 
 
Vzhledem k celouniverzitnímu pojetí stanovených výkonových ukazatelů především 
kvalitativní povahy, založených na analytické činnosti a koncepčních výstupech mnohdy 
až do fáze implementační, nepřistupuje Masarykova univerzita k razantnímu rozšiřování 
spektra ukazatelů, ale k posílení systematičnosti a kvality řešení ukazatelů stávajících, jejichž 
naplnění bude klíčové pro úspěšný rozvoj zvolených témat v dalších letech.  
  
Spektrum výkonových ukazatelů MU rozšiřuje o ukazatel U1.8-12, jehož cílem je zpracování 
analýzy potřebnosti vzdělávacího programu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato analýza 
bude jedním ze základních vstupů pro tvorbu vzdělávací a výzkumné platformy kybernetické 
bezpečnosti na MU v dalších letech.  
 

Finanční prostředky – navýšení alokace 
 
 
Neinvestiční finanční prostředky v tis. Kč      18.749 
 
Investiční finanční prostředky v tis. Kč               0  
 
Neinvestiční a investiční finanční prostředky celkem v tis. Kč   18.749  
 
 
 
Finanční prostředky na rok 2012 celkem  
 
 
Neinvestiční finanční prostředky v tis. Kč               104.792 
 
Investiční finanční prostředky v tis. Kč        6.800  
 
Neinvestiční a investiční finanční prostředky celkem v tis. Kč            111.592
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1 Zodpovědnost členů vedení za naplňování dílčích ukazatelů je aktualizována v souladu s aktuálním složením Vedení Masarykovy univerzity. 

 
Institucionální ukazatele výkonu Masarykovy univerzity pro rok 2012 

   
 
     

Vazba na Dlouhodobý zám ěr MU 2011-2015 Definice ukazatele pro rok 2012 2011 (příp. 2010) 2012 

Zodpov ědnost 1 
Číslo 

priority  
Strategické priority DZ 2011-15 Označení Popis Jednotky  Výchozí stav Cílový stav 

1 Vzdělávací poslání univerzity 
a přístup orientovaný na studenta 

U1.1-12 Norma k zajištění kvality studijních programů stav nevytvořeno implementováno prorektor pro akademické záležitosti 

U1.2-12 Analýza a střednědobý výhled počtu financovaných 
studentů ve studijních programech 

stav nevytvořeno vytvořeno kvestor 

U1.3-12 Koncepce dalšího rozvoje CŽV stav vytvořeno inovováno prorektor pro záležitosti studentů 

U1.4-12 Koncepce přístupu zaměřeného na studenta stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro záležitosti studentů 

U1.5-12 Vnitřní grantová agentura  stav neustanoveno ustanoveno prorektor pro výzkum 

U1.6-12 Změna způsobu financování jazykového vzdělávání 
a tělesné výchovy stav nezavedeno implementováno kvestor 

U1.7-12 Standard kvality zahraničních vzdělávacích programů stav  nevytvořeno vytvořeno kvestor 

U1.8-12 Analýza potřebnosti vzdělávacího programu v oblasti 
kybernetické bezpečnosti stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro informační technologie 

2 Internacionalizace 
U2.1-12 

Podíl studentů z jiných zemí (mimo Slovensko) 
na celkovém počtu studentů z MU % 2% 2,2% prorektorka pro vzdělávací činnost 

U2.2-12 Systém evidence zahraničních mobilit stav zavedeno inovováno prorektorka pro vzdělávací činnost 

3 Společenská odpov ědnost 
a otev řenost ve vzd ělání 

U3.1-12 Počet studentů se zdravotním postižením počet 351 455 prorektor pro záležitosti studentů 

U3.2-12 Komplexní systém předcházení studijní neúspěšnosti stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro záležitosti studentů 

4 Výzkumný profil univerzity 

U4.1-12 Systém evaluací výzkumu na MU stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro akademické záležitosti 

U4.2-12 Metodická a legislativní stabilizace systému „post-
doc“ pozic pro talentované vědce stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro výzkum 

U4.3-12 Objem realizovaných investičních výdajů v rámci OP 
VaVpI mil. Kč 106 1300 prorektor pro rozvoj 

U4.4-12 Zavedení standardů využívaní institucionální podpory stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro výzkum 

5 Inovace a transfer technologií U5.1-12 Metodika evidence projektů s výstupy mající potenciál pro 
transfer do praxe stav vytvořeno inovováno prorektor pro rozvoj 
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Předkládá: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
                             

                                                                                                                                                            rektor 
 

V Brně dne: .................................................... 
   
 

                                                                                                                                                                           .................................................... 
                                                                                                                                                                              Podpis, razítko 

6 Komunikace s okolím univerzity 
U6.1-12 Koncepce dalšího rozvoje vztahů s absolventy stav vytvořeno inovováno prorektor pro záležitosti studentů 

U6.2-12 Komunikační strategie propagace vědy a výzkumu stav nevytvořeno implementováno prorektor pro výzkum 

7 
Síť strategických partnerství, 
spolupráce s aplika ční sférou 

a zaměstnatelnost 

U7.1-12 Plán rozvoje spolupráce a sdílení kapacit s regionálními 
univerzitními partnery stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro strategii 

U7.2-12 Strategie spolupráce se zaměstnavateli stav nevytvořeno implementováno prorektor pro záležitosti studentů 

8 Efektivita instituce 

U8.1-12 Organizační audit MU stav nerealizováno realizováno kvestor 

U8.2-12 Koncepce strategického plánování na MU stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro strategii 

U8.3-12 Evaluace v rámci Institucionálního evaluačního programu 
EUA stav zahájeno dokončeno prorektor pro strategii 

U8.4-12 Návrh metodiky full cost  stav nevytvořeno vytvořeno kvestor 

U8.5-12 Implementace nového rozpočtového mechanismu stav nevytvořeno implementováno kvestor 

9 Zaměstnanci a pracovní prost ředí 
U9.1-12 Inovovaná koncepce personální politiky univerzity stav vytvořeno inovováno prorektor pro akademické záležitosti 

U9.2-12 Úprava mzdových tarifů stav vytvořeno inovováno kvestor 

10 Stavební infrastruktura 
a korporátní služby 

U10.1-12 Plán investičního rozvoje stav vytvořeno aktualizováno kvestor 

U10.2-12 Celková podlahová plocha realizovaná v projektech OP 
VaVpI 

m2 0 4000 kvestor 

U10.3-12 Metodika Central Facility Management stav nevytvořeno vytvořeno kvestor 

U10.4-12 Organizační model fungování kolejí a menz stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro záležitosti studentů 

11 Informa ční systémy 
U11.1-12 Metodika Repozitáře MU stav nevytvořeno implementováno prorektor pro akademické záležitosti 

U11.2-12 Koncepce udržování a obnovy informačních zdrojů pro 
špičkový výzkum na MU stav nevytvořeno vytvořeno prorektor pro výzkum 


