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MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

se při realizaci rozvojových aktivit a aktivit vycházejících z Dlouhodobého záměru Masarykovy uni-
verzity (MU) zaměří zejména na následující oblasti: 

1. V oblasti investičního rozvoje MU realizuje stavební aktivity vycházející z programu využívající-
ho finance poskytované úvěrovou smlouvou Evropské investiční banky, která byla uzavřena na 
základě zákona č. 197/2002 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky 
na financování programu Rozvoje materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně. 

2. MU bude rozvíjet aktivity podporující nárůst počtu studentů na vysokých školách a dosažení cíle 
padesáti procent devatenáctileté populace vstupující do terciárního sektoru. V souvislosti s tím bu-
de MU dokončovat přechod ke strukturovanému studiu v plné šíři realizovaných studijních pro-
gramů a současně bude soustavně zlepšovat kvalitu magisterských a doktorských studijních pro-
gramů. Vzhledem k trvale vysokému zájmu o studium v oblasti společenskovědních disciplin bude 
podíl růstu studentů Masarykovy univerzity na celkovém nárůstu počtu studentů vyšší, než odpo-
vídá průměru mezi vysokými školami v České republice. MU se zaměří na uspokojování zájmu 
o studium v rozsahu odpovídajícímu desetiprocentnímu meziročnímu nárůstu počtu posluchačů 
v bakalářských studijních programech. Magisterské studijní programy budou koncipovány tak, 
aby svou náročností umožňovaly efektivně navazovat na předchozí bakalářské vzdělání studentů a 
případné nedostatky zapříčiněné méně náročným nebo odlišným předchozím bakalářským studiem 
na jiné vysoké škole umožňuje vyrovnat možnost standardní doby studia prodloužené až o dva 
semestry bez sankčních důsledků. 

3. Přelom roku 2002/2003 bude charakterizován rozsáhlou nabídkou 6. Rámcového programu. Úsilí 
MU se bude soustředit na zvýšení účasti jednotlivých výzkumných týmů, především formou spo-
lupráce s obdobnými týmy v Evropě. Bude zajištěn dostatečný servis a podpora uchazečů o účast 
v 6. rámcovém programu. Bude rozšiřováno zapojení do aktivit e-Science. 

4. MU provede nebo dokončí převod akreditace bakalářských a magisterských studijních programů 
tak, aby odpovídaly poslední novele zákona o vysokých školách – zákon č. 147/2001 Sb. MU bu-
de využívat úpravy v pravidlech rozdělování dotací lépe postihující finanční náročnost akreditova-
ných studijních programů se zvláštním ohledem na programy společenskovědní a programy 
s lingvistickým obsahem. V nich je současná úroveň financování zvláště neuspokojivá zejména 
se zřetelem na podmínky uplatnění výsledků ve vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí čin-
nosti a na rozvoj těchto disciplin, který respektuje specifika těchto oborů i jejich dlouhodobou 
podfinancovanost. 

5. V souvislosti s obecným trendem neposkytovat dotaci na vzdělávání studentů, kteří studují déle 
než je standardní doba studia prodloužená o jeden rok, bude MU pokračovat v současné praxi po-
skytování absolutního minima výjimek z udílení sankčních poplatků déle studujícím studentům. 
V souvislosti s přechodem na strukturované studium je dostatečná rezerva vytvořena dotací při-
cházející na překročení standardní délky studia o jeden rok v každém z příslušných typů studia 
a není nutné tolerovat jeho další překračování. 

6. MU bude pokračovat v aktivitách rozvíjejících bakalářské studijní programy, které umožňují od-
chod do praxe, ale i pokračování v dalším studiu. Podporován bude vstup do oborově širšího spek-
tra navazujících magisterských studijních programů, prostupnost studia a využívání kreditového 
systému a koherentního prostředí pro studium na MU spolu se zajištěním trvalého rozvoje IS MU 
a rozšiřování jeho užití na další oblasti činnosti a návaznosti na ostatní systémy. MU umožní svým 
studentům absolvování minimálně čtyř semestrů předmětu Tělesná výchova, aby se součástí jejich 
vzdělání získaného na MU stala podpora zdravého životního stylu. 
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7. MU bude pokračovat v rozvoji nabídky studijních příležitostí reagujících specificky na požadavky 
přípravy pracovníků veřejné správy a zájem o studium v kombinované nebo distanční formě nebo 
o programy celoživotního vzdělávání s přímou vazbou na akreditované studijní programy.  

8. V oblasti rozvoje učitelských vzdělávacích programů MU dopracuje změny způsobu studia 
a úpravy obsahu vzdělávacích programů a jejich struktury. Zejména se to týká aktivit uskutečňo-
vaných v rámci pregraduálního studia i celoživotního vzdělávání učitelů a rozšíření a zkvalitnění 
přípravy učitelů cizích jazyků. 

9. V projektech celoživotního vzdělávání bude MU vytvářet podmínky pro zvyšování odborné 
a pedagogické úrovně akademických pracovníků umožňující dosažení kvalifikace docenta nebo 
profesora a zvýšení jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnost přednášet 
v cizích jazycích, rozvine celoživotní vzdělávání zaměřené na zajištění vzdělávání pracovníků 
státní správy a používání nových informačních a komunikačních technologií.  

10. MU podpoří v rámci Brněnského centra evropských studií aktivity rozvoje studijních příležitostí 
splňujících podmínky vycházející z akreditovaných programů a výzkumné činnosti zapojených 
pracovníků se specifickým zaměřením na evropská studia. 

11. MU bude posilovat podmínky pro mezinárodní mobilitu studentů MU a zahraničních studentů 
přijíždějících na MU a rozvine činnost Centra zahraničních studií MU. Využije možností dofinan-
cování mobility studentů i akademických pracovníků v rámci programů Socrates – Erasmus, popř. 
Leonardo da Vinci a dalších aktivit těchto programů. Specificky budou využity výsledky činnosti 
komise pro internacionalizaci MU, která je pověřená rektorem MU návrhem doporučených cílů 
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Na základě výsledků práce komise bude 
přijat strategický plán univerzity v této oblasti. 

12. MU rozšíří užití informačních a komunikačních technologií a související infrastruktury umožňují-
cí další rozšiřování možností užití stávajících systémů a systematického zvyšování jejich bezpeč-
nosti vůči napadení nebo zneužití. V oblasti administrativy zavede systém podporující spisovou 
službu, oběh dokumentů a evidenci smluv. Podle zájmu dalších vysokých škol bude MU podporo-
vat možnosti prodeje vyvíjených systémů jako služby jiným vysokým školám. 

13. MU rozvine aktivity ke zřízení specializovaného centra podpory zdravotně nebo smyslově posti-
žených studentů a jejich přístupu ke studiu. Bude rozšiřovat technické možností podpory speciali-
zovaných služeb v celostátním měřítku zejména s ohledem na slabozraké a nevidomé  studenty a 
studenty s postižením sluchu. 

14. MU rozšíří Celouniverzitní počítačovou studovnu a bude podporovat rozšíření používání počíta-
čových laboratoří s nepřetržitým provozem především pro samostatnou práci studentů na fakul-
tách. 

15. MU bude pokračovat v budování komplexního knihovnicko-informačního zázemí, zavádění mo-
derních informačních a komunikačních technologií do knihovnicko-informačních služeb a svém 
podílu na koordinaci těchto aktivit v celostátním měřítku. Bude inovován knihovní systém MU 
s cílem postupně sjednotit všechny fakultní systémy do jediného centrálně provozovaného univer-
zitního knihovního systému nové generace poskytujícího uživatelům vyšší kvalitu a rozsah služeb, 
podporujícího efektivnější spolupráci knihoven uvnitř MU i na národní úrovni a umožňujícího za-
pojit knihovní informační zdroje MU do širších informačních celků na úrovni univerzitní, národní 
a mezinárodní. 

16. MU bude zvyšovat nároky na kvalitu a intenzitu studia v doktorských studijních programech 
s cílem stimulovat zájem o získání nejvyšší kvalifikace potřebné pro novou generaci akademic-
kých pracovníků vysokých škol, vědců a špičkových odborníků. 

V Brně 30. května 2002 Jiří Zlatuška, rektor MU 

 


