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MASARYKOVA UNIVERZITA 

1. Bude podporovat trvalý nárůst počtu studentů s cílem podpořit záměr sledující, aby v r. 2005 moh-
lo vstoupit do terciárního sektoru 50 % 19leté populace, spolu s preferencí nárůstu počtu studentů 
v bakalářských studijních programech [1]. Vzhledem k trvale vysokému zájmu o studium v oblasti 
humanitních a sociálních oborů bude podíl růstu studentů Masarykovy university na plnění tohoto 
cíle vyšší, než odpovídá průměru mezi vysokými školami v České republice, a procentní nárůst 
studentů v bakalářských oborech bude tedy vyšší než na ostatních vysokých školách, zejména ško-
lách technických. [2 b,d)] 

2. V oblasti rozvoje a zvyšování efektivity studia dojde k realizaci plného přechodu na kreditový 
systém studia na všech fakultách Masarykovy university [4 a), 8 c)] a v souladu s Boloňskou de-
klarací dojde i k transformaci převážné většiny realizovaných studijních programů do dvoustup-
ňové struktury. [2 e)] 

3. Vzhledem k realizaci vládního prohlášení, podle kterého bude celkový objem kapitoly školství 
roven 6 % HDP, bude Masarykova universita očekávat podstatné navýšení dotací určených na vy-
sokoškolskou výukovou činnost [Programové prohlášení vlády ČR]. Toto zvýšení umožní zvýšit 
finanční dotace zejména na programy jazykové přípravy a programy zaměřené na jazykovou kva-
lifikaci učitelů [2b,d)] v přímé návaznosti na cíle rozšiřování jazykových kompetencí obyvatelstva 
a zkvalitnění a rozšíření přípravy učitelů cizích jazyků podle cílů Bílé knihy [3]. Komplementárně 
bude v těch lingvisticky zaměřených studiích, u kterých výše finančních dotací neumožní jazyko-
vou výuku na dostatečně vysoké úrovni, využíváno možnosti realizovat části těchto programů za 
úplatu v režimu celoživotního vzdělávání [2 b)]. Podporována bude v souvislosti s vyhlášením 
„Evropského roku jazyků“ zejména výuka jazyků s ohledem na jazyky používané v Evropské unii 
a asociovaných zemích [3 d)]. 

4. Na Masarykově universitě bude dále rozvíjen informační systém podporující studijní evidenci 
a administrativní úkony spojené se studiem [4 a), c), 5 a)]. Jeho využití ve prospěch větší integra-
ce studií na MU bude doplněno zavedením celouniversitního studijního a zkušebního řádu spolu 
s odpovídajícím institucionálním zabezpečením [4 a)].  

5. U učitelských studijních programů se uskuteční změny způsobu studia a obsahu vzdělávacích pro-
gramů a jejich struktury, harmonizace jejich struktury s dvoustupňovým modelem vycházejícím 
z Boloňské deklarace [2e), 4a)] a umožňující zkvalitnění pregraduálního stupně studia, začlenění 
kvalitnější podoby pedagogických praxí studentů učitelských studijních programů zejména 
v souvislosti s magisterským stupněm studia zaměřeným primárně na produkci učitelů, a v rámci 
Centra celoživotního vzdělávání, Pedagogické fakulty i dalších fakult vzdělávajících učitele budou 
rozvíjeny programy celoživotního vzdělávání učitelů [3,10,12].  

6. Bude zahájena výstavba Universitního kampusu Bohunice na základě úvěru Evropské investiční 
banky a k němu poskytnutých vládních garancí na základě studie proveditelnosti, připravených dat 
ISPROFIN a realizace výsledků architektonické soutěže ze závěru roku 2000. Dobudování společ-
ného umístění Lékařské fakulty a části Přírodovědecké fakulty by se mělo uskutečnit v horizontu 
3–4 let a vytvořené podmínky v oborech lékařských, chemických a biologických umožní dosaho-
vání výraznějších výsledků ve vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Umístěním 
Fakulty sociálních studií v prostorově adekvátně dimenzované budově na ulici Joštově umožní vý-
raznější expanzi sociálních studií, výzkumného centra i společného pracoviště MU a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. [2 d), 4 b), 12, 13, 15] 

7. Bude realizováno založení Fakulty sportovních studií a její zapojení do výukových aktivit 
v oblasti tělesné výchovy na celé universitě. [3, 4 a)] 
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8. MU nebude zakládat teologickou fakultu, ale namísto toho bude podporováno získání akreditace 
teologického institutu zakládaného brněnským biskupstvím a realizace programů získávání peda-
gogické kvalifikace pro učitele katechismu, vzdělávacích programů zaměřených na charitativní 
činnost ve prospěch sociálně slabých, zdravotně postižených a jinak handicapovaných občanů, 
a rovněž studium pracovníků zaměřených na duchovní a vzdělávací působení zaměřené na občany 
ve výkonu trestu odnětí svobody či na programy vzdělávání a osvětu pro tyto občany. [3 b), 4 b), 
12, 14] 

9. V souladu s Boloňskou deklarací a v ní předpokládanou mobilitou akademických pracovníků se 
bude universita systematicky otevírat Evropě. Veškeré konkursy na místa akademických pracov-
níků budou zveřejňovány i v angličtině a v zahraničních periodicích, úměrně růstu prostředků na 
podporu mobility akademických pracovníků v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 
budou zvyšovány vyplácené mzdové prostředky tak, aby pro přicházející zahraniční pracovníky 
byly vytvořeny konkurenceschopné mzdové podmínky. [2 e), 6, 8b)] V angličtině budou zveřej-
ňovány i nabídky pro studenty, stejně jako výběrová řízení na výstavbu větších celků, atd. 

10. Masarykova universita rozvine akreditované programy zaměřené na veřejnou správu stejně jako 
vzdělávací nabídky v programech celoživotního vzdělávání určených na zvýšení kvality pracovní-
ků veřejné správy, zejména s ohledem na Evropskou unii či Evropská studia obecně. [4 b,c), 7, 9] 
Jednoletý francouzsko-český kurs veřejné správy v současné době realizovaný na MU 
ve spolupráci s universitami v Rennes, se bude od roku 2001-02 transformovat ve dvouleté nava-
zující magisterské studium na ESF, které bude vyučováno francouzsky a anglicky [4 b), 8 b)]. 

11. Podporovány budou aktivity celoživotního vzdělávání vysokoškolských učitelů zaměřených na 
habilitaci a jmenovací řízení mladých pracovnic i pracovníků MU, využívány budou i dodatečné 
finanční zdroje, které mladým pracovníkům umožní čerpat tvůrčí volno zaměřené k tomuto cíli, 
i prostředky určené ke zvýšení agregátních mezd na pracovištích s výraznějším zastoupením mla-
dých pracovníků s vysokou kvalifikací a tedy vyššími než obvyklými mzdovými nároky. Bude 
budován systém kariérního růstu administrativních pracovníků MU a jejich dalšího vzdělávání. [6] 

12. Masarykova universita podpoří ustanovení „Centre of advanced studies“ ve spolupráci s vysokými 
školami v Brně a s návazností na partnerské vysoké školy v zahraničí, zejména ve Vídni. [4c), 8 
b)] 

13. Předloženy ke schválení budou nové výzkumné záměry tak, aby bylo doplněno pokrytí nejvý-
znamnějších aktivit, ve kterých je MU úspěšná, institucionálním financováním výzkumu a vývoje. 
[2 d), 6, 3 d)] 

14. Podporováno bude další zapojení fakultních pracovišť v evropských programech výzkumu a vývo-
je i programech mobility vysokoškolských pracovníků a studentů. [2 e), 7] 

15. V souvislostí s realizací programu informatizace na školách v ČR budou na MU rozpracovávány 
programy umožňující efektivnější integraci ICT do škol všech stupňů a výuky. [3 b,c), 5a),10] 
Rozšířeny budou na nejméně dvojnásobek kapacity počítačové studovny na Komenského náměstí 
ihned po uvolnění prostor v souvislosti se stěhováním do Universitního kampusu Bohunice, vytvo-
řena nová kapacita umožňující samostatnou práci studentů s ICT v prostředí Internetu v budově 
knihovny FF a FSS, k čemuž budou využívány prostředky Fondu rozvoje i dalších účelových do-
tací k tomu určených. [5 a)] Posílení v oblasti ICT bude směřováno zejména do posílení kapacity 
centrálních serverů, poskytnutí připojení na universitní síť pro studenty a pracovníky MU zejména 
s ohledem na připojení kolejí a mobilní připojení v areálech MU. [5 d,e,f),10]  

16. V rozvojových aktivitách budou přednostně využívány možnosti podle směrování projektů Fondu 
rozvoje tak, aby bylo dosaženo maximální možné synergie mezi inovačními projekty navrhova-
nými na jednotlivých fakultách MU a dalších pracovištích a alokací finančních prostředků na typy 
projektů přednostně vyhlašované ministerstvem. [3,4,5,10,11,13,14,15]  
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17. V rámci vytváření Společného evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání bude MU zvy-
šovat počty výjezdů studentů do zahraničí i přijímaných zahraničních studentů. Jejich studijní vý-
sledky budou uznávány v rámci kreditového systému typu ICTS na MU. [4 a)] V akreditovaných 
studijních programech bude podporována výuka i v povinných předmětech v cizím jazyce, jehož 
zvládnutí je pro studenty povinné, tj. zejména v angličtině. [4 d,e)] 

(V hranatých závorkách jsou kursivou uvedeny odkazy na relevantní body Aktualizace DZ MŠMT 
nebo jiné dokumenty zásadní povahy.) 

V Brně 4. června 2001 Jiří Zlatuška 

 
rektor MU 

 


