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MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

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

1. V oblasti investičního rozvoje MU realizuje stavební aktivity vycházející z programu Rozvoj ma-
teriálně-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, dokončovat přechod 
ke strukturovanému studiu v plné šíři realizovaných studijních programů a soustavně zlepšovat 
kvalitu magisterských a doktorských studijních programů. Pokračovat bude uspokojování trvale 
vysokého zájmu o studium v oblasti společenskovědních disciplin s desetiprocentním meziročním 
nárůstem počtu posluchačů v bakalářských studijních programech. Kvalitativní parametry spole-
čenskovědních disciplin umožní tří až pětiprocentní nárůst také v navazujících magisterských pro-
gramech resp. vyšších ročnících magisterského studia. 

3. Vzhledem k významu studijních programů zaměřených na evropské jazyky budou posilovány 
studijní programy s tímto obsahem za nezbytného předpokladu posílení finanční náročnosti reali-
zace těchto studijních programů o alespoň dvacet procent vůči současnému stavu. 

4. MU bude podporovat přípravu programů výzkumu a vývoje, důraz bude kladen na využití nabídky 
v rámci 6. rámcového programu, na přípravu podmínek rozvoje výzkumu a vývoje v rámci vý-
stavby Univerzitního kampusu Bohunice (výzkumná centra a Národní laboratoř pro NMR spektro-
skopii) a na účast v inovační strategii podniků a služeb společně s Vysokým učením technickým 
Brno, magistrátem statutárního města Brna a úřadem Jihomoravského kraje. 

5. Výzkumné zaměření pracovišť na fakultách budou základem pro formulaci výzkumných záměrů 
institucionálního financování výzkumu. Výzkumné záměry budou vycházet z potřeby profilu ori-
entovaného na kvalitní výzkum spolu s pokrytím relativně širokého spektra disciplin odpovídají-
cích profilu univerzity. 

6. MU podstoupí hodnocení v rámci EUA Institutional Review Programme a náklady na toto hodno-
cení zařadí do požadavků na dotaci z MŠMT ČR. 

7. MU bude realizovat část studijních programů ve výukovém středisku v Telči, zejména se bude 
jednat o kombinovanou formu studia na FF v oboru „Dějiny umění se zaměřením na památkovou 
péči“, FSpS připraví k akreditaci obor „Management sportovních aktivit v cestovním ruchu“ 
v kombinované formě studia a výuku kurzů turistiky a pobytu v přírodě pro studenty v prezenční 
formě studia, ESF zde bude distanční formou studia realizovat tutoriály kurzů ve „Veřejné eko-
nomice a správě“ a „Regionálním rozvoji a správě“, resp. v nově akreditovaném navazujícím 
magisterském programu „Veřejná správa“, celkově se jedná o kapacitu cca 250 studentů přijíma-
ných nad úroveň dosavadních přijímacích řízení. 

8. 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. 

9. 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 
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o programy celoživotního vzdělávání s přímou vazbou na akreditované studijní programy, celoži-
votního vzdělávání učitelů a zvyšování úrovně akademických pracovníků. 

10. MU bude posilovat podmínky pro mezinárodní mobilitu studentů MU a zahraničních studentů 
přijíždějících na MU a rozvine činnost Centra zahraničních studií MU. 

11. MU rozšíří užití informačních a komunikačních technologií a související infrastruktury umožňující 
další nárůst možností užití stávajících systémů a systematického zvyšování jejich bezpečnosti vůči 
napadení nebo zneužití. V oblasti administrativy zavede systém podporující spisovou službu, oběh 
dokumentů a evidenci smluv. Podle zájmu dalších vysokých škol bude MU podporovat možnosti 
prodeje vyvíjených systémů jako služby jiným vysokým školám. 

12. MU dále rozvine aktivity specializovaného centra podpory studentů se specifickými nároky a je-
jich přístupu ke studiu a rozšíří služby poskytované v celostátním měřítku. 

13. MU bude dále posilovat kapacity Celouniverzitní počítačové studovny a rozvíjet  komplexní kni-
hovnicko-informační zázemí na bázi ICT na MU. 

14. 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. 

15. MU realizuje další fázi pravidelné evaluace hodnocení uplatnění absolventů v praxi a hodnocení 
výuky na MU stávajícími studenty i absolventy. 

V Brně 18. února 2003 Jiří Zlatuška, rektor MU 

 


