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3 STUDIUM 

Masarykova univerzita bude prestižní vzdělávací institucí evropského standardu. 
 
Studium na Masarykově univerzitě má v naprosté většině studijních programů podobu 

strukturovaného studia v souladu s Boloňskou deklarací. Základním nástrojem organizace a 
evidence studia je kreditový systém odpovídající soustavě ECTS. Vzhledem k tomu, že 
základní změny v organizaci studia byly učiněny v předcházejících letech, může se pozornost 
soustředit na kvalitativní „ladění“ podoby jednotlivých studijních programů a rozvoj nových 
studijních programů překračujících tradiční institucionální a oborové hranice. Prohloubí se tak 
integrace univerzity ve sféře studia, zahájená přijetím celouniverzitních studijních předpisů 
v minulém období. V situaci rostoucí konkurence mezi českými vysokými školami je třeba 
dále rozvíjet základní konkurenční výhody Masarykovy univerzity, k nimž patří rozvinuté 
elektronické podpůrné nástroje Informačního systému, legislativně integrované studijní 
prostředí a volnější obecná koncepce systému studia, umožňující studentům významně 
spoluurčovat výslednou podobu náplně studia a podporující prostupnost hranic tradiční 
oborové struktury. 

3.1 Kvalita vzdělávacích činností 

Prohloubení diferenciace jednotlivých stupňů studia 
Strukturované studium bylo v řadě případů (nikoliv ovšem všude) zaváděno nejprve do 

značné míry formálně rozdělením pětiletého magisterského studia na tříletou fázi bakalářskou 
a dvouletou magisterskou. Rychlý nárůst počtu studentů v posledních letech však i tam, kde 
se tak stalo, vyvolává potřebu diferencovat mnohem výrazněji mezi jednotlivými stupni studia 
z hlediska organizace výuky, didaktických postupů, náročnosti jednotlivých předmětů a 
podílu vlastní tvůrčí výzkumné činnosti studentů.  

Zvláště v magisterských studijních programech je žádoucí, aby student rozvíjel tvůrčí 
přístup k řešení samostatného nebo týmového úkolu, s pomocí tutorské asistence, konzultací 
či jiné formy odborného vedení systematicky zpracoval problém a uměl jej též odpovídajícím 
způsobem prezentovat.  

Masarykova univerzita bude podporovat rozvoj tvůrčí činnosti studentů v magisterských 
studijních programech tím, že bude klást důraz na to, aby součástí všech nově akreditovaných 
magisterských studijních programů byla ve vhodné formě také semestrální práce (či 
semestrální výzkumný nebo tvůrčí úkol) představující zpravidla teoretickou nebo empirickou 
studii, anebo teoreticko-metodologickou reflexi vykonané odborné praxe či stáže. Současně 
vytvoří Masarykova univerzita podmínky (včetně finančních) pro: 

• podporu publikace vynikajících studentských prací, a to nejen prací vzniklých 
v rámci vlastní výuky, ale také při různých studentských projektech,  

• podporu studentských konferencí a sborníků a publikaci výstupů této tvůrčí 
činnosti.  

V rámci doktorského studia bude vlastní výzkumná práce klíčovou součástí studia (viz 
kapitolu 4.3). 

Posílení univerzitního charakteru vzdělávání  
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity umožňuje vysokou míru prostupnosti studia 

mezi jednotlivými programy. K dosažení univerzitního charakteru vzdělání, ale i s ohledem 
na požadavky systému ECTS, bude v příštích letech nezbytné dosáhnout společné hodnoty 
kreditu tak, aby studijní zátěž vyjádřená jedním kreditem byla na všech oborech vyučovaných 
na univerzitě srovnatelná (a přepočítatelná).  
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informační infrastruktury jako principiálního nástroje efektivního sdílení 
přístrojového vybavení i zajištění rychlého přístupu k výsledkům experimentů. 

• Náročné vnitřní a vnější hodnocení výsledků tvůrčí činnosti na Masarykově 
univerzitě ve všech vědních oborech (oponentury, audity, hodnocení jako 
„akreditace“ u projektů základního výzkumu, hodnocení komerčních a finančních 
dopadů u aplikovaného a základního výzkumu).  

Týmová práce a projektový výzkum  
Z hodnocení údajů o dotacích na projekty výzkumu a vývoje (vstupní výkon v oblasti 

týmového výzkumu soustředěného na řešení projektů) a údajů o výsledcích výzkumu a vývoje 
(výstupní výkon) vyplývají následující závěry:  

• V preferovaných tematických oblastech výzkumu a vývoje (zahrnutých v činnosti 
v rámci výzkumných záměrů a výzkumných center) je nezbytné dosahovat trvale 
výjimečné kvalitativní úrovně a schopnosti mezinárodní konkurence v Evropském 
výzkumném prostoru, především prostřednictvím zvýšení výstupního 
(publikačního) výkonu a zvýšením mezinárodního dopadu výsledků tohoto řešení. 

• V případě vyhlášení soutěže o výzkumné záměry s počátkem řešení v roce 2007 je 
nutno usilovat o získání podpory pro výzkumné záměry těch fakult, které dosud 
výzkumné záměry nezískaly (Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta sportovních 
studií). 

• Připravit návrhy do soutěže o Centra základního výzkumu s počátkem řešení 
v roce 2006 spolu s vytvořením podmínek pro činnost těchto center uvnitř 
univerzity. 

• Posílit týmovou práci a zvýšit účinnost při získávání účelové podpory výzkumu a 
vývoje zejména prostřednictvím grantů GAČR, AVČR a resortních grantů.  

• Kromě samozřejmého rozvíjení úrovně základního výzkumu je potřeba se 
soustředit na možnosti rozvoje aplikovaného popřípadě i průmyslového výzkumu 
ve standardních disciplínách aplikačního charakteru (některé disciplíny 
přírodovědy či lékařství), ale i vybraných oblastech společenských věd, a to 
zejména prostřednictvím resortních projektů, spolupráce s orgány státní správy a 
samosprávy, vrcholnými justičními orgány, mezinárodními orgány (ekonomie, 
hospodářská a sociální politika, legislativní a expertizní činnosti, judikatura, 
speciální pedagogika apod.).  

• Systematicky posilovat podíl mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu 
a vývoje prostřednictvím zapojení odborných týmů univerzity do evropských 
projektů, zejména 6. a perspektivně 7. Rámcového programu EU, a programů 
NATO. 

• V rámci univerzity je nezbytné usilovat o zvýšení podílu publikačních výstupů 
výsledků projektů výzkumu a vývoje na celkovém publikačním výkonu a zvýšit 
mezinárodní dopad publikačních výstupů výzkumu a vývoje. 

Využívání kapacitních možností univerzity ve výzkumu a vývoji  
K přednostním úkolům Masarykovy univerzity v oblasti efektivního využívání kapacitních 

možností patří:  
• Dosažení úspěšnosti při získávání finančních prostředků z neveřejných zdrojů 

zejména na podporu aplikovaného a průmyslového výzkumu nejen v oborech, 
v nichž se již aplikovaný a zčásti i průmyslový výzkum na vysokých školách 
prosazuje (biomedicínský, farmaceutický či materiálový výzkum, aplikované 
obory lékařství), ale i v oborech společenskovědních (aplikované obory ekonomie, 
práva, speciální pedagogika apod.). 

• Iniciativa vedoucí k návrhům legislativních změn směřujících k odstranění 
existujících nežádoucích překážek, které brání rozvoji aplikovaného a 
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průmyslového výzkumu na vysokých školách a omezují možnosti jejich vlastních 
podnikatelských aktivit v oblasti tohoto typu výzkumu.  

• Důsledné využívání institucionální podpory specifického výzkumu pro předepsaný 
účel – činnost studentů magisterských a doktorských studijních programů spojenou 
s řešením projektů výzkumu a vývoje a zpracováním diplomových a disertačních 
prací. V souvislosti s účelem dotace na specifický výzkum vznik iniciativ 
vedoucích ke změně legislativy – konkrétně k přehodnocení definice parametrů 
pro výpočet dotace na specifický výzkum tak, aby lépe vystihovaly stanovený 
účel.  

• Formulace promyšlené univerzitní koncepce sdílených laboratoří a integrovaného 
využívání unikátního přístrojového a dalšího materiálního vybavení zejména 
v rámci univerzitního kampusu Bohunice. 

• Správa, využití a ochrana duševního vlastnictví a vytváření zázemí pro ochranu 
výsledků průmyslového výzkumu (patentová řízení).  

• Úsporné a racionální využívání personálních kapacit, poskytování zázemí 
pracovníkům v oblasti ochrany duševního zdraví. 

Vnitřní a vnější hodnocení výsledků tvůrčí činnosti  
Evaluační činnost bude metodicky řízena odborem pro strategii a rozvoj Rektorátu 

Masarykovy univerzity ve spolupráci s fakultami a dalšími pracovišti. Na vnitřní evaluaci se 
budou zčásti podílet oborové rady doktorských studijních programů, jejichž složení bude 
věnována zvláštní péče. Evaluace bude standardní součástí personální práce. Vnější evaluace 
se bude opírat o ad hoc sestavené expertní týmy a Masarykova univerzita přistoupí i k další 
profesionální evaluaci Evropské asociace univerzit. 

V oblasti výzkumu a vývoje jsou prioritními parametry: 
• úroveň publikačních výstupů z pohledu standardů předních světových univerzit, 
• úspěšnost inovací a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do komerčního užití 

(výrobky, služby, kontrahovaný výzkum a vývoj) či jejich využití ve společenské 
praxi (státní správa atp.), 

• zapojení studentů do výzkumu a vývoje, 
• podíl pracovníků Masarykovy univerzity s dlouhodobou pracovní zkušeností na 

předních zahraničních univerzitách, 
• zapojení pracovníků Masarykovy univerzity do evropských a světových týmů při 

řešení projektů a jejich role v nich, 
• úspěšnost při získávání prostředků na projekty (vícezdrojové financování).  

 

4.2 Kvalifikační růst 
Masarykova univerzita si klade za cíl dosáhnout akademické kvalifikační struktury 

odpovídající (formálně i kvalitou) evropskému standardu až nadstandardu v celém rozsahu 
vědních disciplín tvořících obsahový rámec vzdělávacích a výzkumných aktivit univerzity. 
Jako prostředky k naplnění tohoto požadavku budou uplatňovány zejména: 

• cílená koncepce výzkumu (zvláště základního) jako nezbytné součásti 
celoživotního vzdělávání akademických pracovníků spojeného se zvyšováním 
jejich kvalifikace, zahrnující i vytváření stimulujících podmínek tvůrčí činnosti,  

• promyšlená koncepce kariérního růstu založená jednak na principu vazby mezi 
kvalifikační úrovní pracovníka a trváním jeho pracovně-právního vztahu s 
Masarykovou univerzitou, jednak na trvalé náročnosti na uchazeče v habilitačních 
řízeních a řízeních ke jmenování profesory, která bude uplatňována 
prostřednictvím kvalifikovaně vybraných habilitačních a hodnotících komisí a 
bude zahrnovat požadavek vyváženosti a obsahové kvality vědecké a pedagogické 
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• umožnit (popřípadě i plánovat) využívání tvůrčího volna, zejména mladým 
pracovníkům, k dlouhodobějším pobytům na spolupracujících institucích, s cílem 
urychlení kvalifikačního růstu těchto pracovníků,  

• dosavadní neformální spolupráci vědeckých týmů se zahraničními pracovišti 
definovat na základě smluvních vztahů, s cílem případného systematického 
plánování výměnných stáží a přednáškových pobytů, 

• systematicky vyhledávat možnosti spolupráce se zahraničními pracovišti, zejména 
v oborech, v nichž se výzkum na Masarykově univerzitě začíná nově rozvíjet, 

• účinněji využívat stávající (poměrně rozsáhlou a tematicky bohatou) zahraniční 
spolupráci některých fakult se zaměřením na humanitní a společenské disciplíny 
(fakulty filozofická, právnická, pedagogická) k posílení reprezentace univerzity na 
mezinárodních odborných akcích (konferencích, pracovních setkáních, 
seminářích), včetně následného uplatnění prezentovaných výsledků formou 
publikačních výstupů, přijatelných na mezinárodní úrovni,  

• na bázi existujících nadstandardních partnerských vztahů s některými zahraničními 
univerzitami vytvářet strategická partnerství a aliance v přípravě a realizaci 
rozsáhlých výzkumných projektů, 

• využívat integračních vlastností informačních a komunikačních technologií pro 
specifickou podporu zapojení univerzity do mezinárodních aktivit a projektů, 
podporujících vznik a rozvoj informační infrastruktury Evropského výukového a 
výzkumného prostoru. 

 

4.3 Doktorské studium 
Doktorský studijní program je formálně považován za jeden ze stupňů strukturovaného 

studia a má řadu atributů společných např. s magisterským stupněm. Tato formální podobnost 
umožňuje i zavedení jednotného studijního řádu pro všechny tři stupně studia, jež by 
zjednodušilo legislativní prostředí na Masarykově univerzitě a přispělo k jeho průhlednosti, a 
také aplikaci kreditového systému na doktorské studium, jež administrativně usnadňuje 
rozvíjení interdisciplinárních momentů studia a integraci výsledků studijních pobytů 
v zahraničí do studijního plánu. Přesto vychází Masarykova univerzita z přesvědčení, že se 
jedná o obsahově zcela odlišnou formu studia. Cílem Masarykovy univerzity je uvést 
doktorské studium v celém rozsahu vědních disciplín pěstovaných na univerzitě na úroveň 
odrážející jednoznačně přednostní postavení vlastní tvůrčí činnosti studentů, ať již vědecko-
výzkumné či umělecké. Současně je ovšem třeba v doktorských programech rozvíjet i 
přenosné kompetence a podporovat interdisciplinární aspekty výzkumu. 

Těchto cílů bude dosahováno především na základě: 
• systematického zapojování doktorandů jako začínajících vědeckých pracovníků do 

činnosti existujících a nově vznikajících pracovních týmů (včetně odpovídajícího 
pracovně-právního zajištění), čímž bude podporováno – v koncepci Evropského 
výzkumného prostoru zdůrazňované – pojetí doktorského studia nejen jako třetího 
stupně vysokoškolského vzdělávání, ale především jako prvního stupně profesní 
zkušenosti,  

• důsledné aplikace požadavku kvalitních publikačních či prezentačních výstupů 
disertačních prací, schopných konkurence v národním i evropském měřítku,  

• mobility doktorandů v rámci spolupráce Masarykovy univerzity se zahraničními 
vysokými školami (doktoráty pod dvojím vedením) a v rámci mezinárodních 
vědeckých či uměleckých aktivit. 

Doktorandi jako členové vědeckých týmů 
Základním cílem Masarykovy univerzity v této oblasti je soustředění úsilí na zvýšení 

účinnosti doktorského studia při současném zvýšení kvality disertačních prací a konkurence-
schopnosti jejich výsledků zejména v mezinárodním měřítku.  
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statistické údaje o přijímacím řízení a průběhu studia byly přístupné vedoucím pracovníkům 
v uživatelsky přívětivé elektronické podobě. Analytické nástroje by měly poskytnout 
informace o regionálním rozložení zájmu o studium, o úspěšnosti absolventů jednotlivých 
typů škol či měly by nabízet podklady pro rating jednotlivých středních škol z hlediska 
úspěšnosti jejich absolventů na Masarykově univerzitě. Rovněž by měly mapovat průběh 
studia z hlediska další úspěšnosti. Tyto analytické informace umožní cílenou aplikaci dalších 
marketingových nástrojů (propagace a reklama, rozvoj partnerských vztahů se středními 
školami). 

Absolventi 
Masarykova univerzita si váží svých absolventů a bude usilovat o to, aby jejich sepětí se 

školou neskončilo absolvováním studia. Ve vztahu k absolventům bude proto univerzita 
rozvíjet dva prioritní projekty:  

• Univerzita bude dále pokračovat v pravidelném výzkumu uplatnění absolventů a 
modifikovat výzkumné nástroje podle potřeb jednotlivých úrovní řízení. Data 
z tohoto dlouhodobého výzkumu mají zásadní význam pro marketing. 

• Univerzita bude soustavně rozvíjet vztahy s absolventy. Za tímto účelem podpoří 
vznik Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Soustavná spolupráce 
s absolventy, kteří podle prováděných výzkumů vyjadřují vysokou míru 
spokojenosti se studiem na Masarykově univerzitě, by měla pozitivně ovlivňovat 
jak okruh potenciálních zájemců o studium z rodinného okruhu absolventů, tak 
rozšířit možnosti sponzoringu, spolupráce s širokou škálou institucí a posilovat 
obraz univerzity v očích veřejnosti. 

Zpřístupňování výsledků a popularizace výzkumu a vědy 
Masarykova univerzita jako výzkumná univerzita nese významný díl zodpovědnosti za 

zpřístupňování výsledků vědeckého bádání odborné i širší veřejnosti. Posílení role univerzity 
jako intelektuálního zázemí veřejnosti je spojeno (vedle např. pokračování a rozvíjení aktivit 
Univerzity třetího věku) také s posílením role univerzitního vydavatelství v prezentaci 
výsledků výzkumu a popularizaci vědy. Vydavatelství Masarykovy univerzity zahájí vlastní 
distribuční aktivity včetně internetového prodeje publikací, aby se zlepšila dosud 
problematická dostupnost publikací pro jednotlivé cílové skupiny odborné i širší veřejnosti.  

Významnou součástí orientace Masarykovy univerzity je popularizace výsledků výzkumné 
a vývojové činnosti formou veřejných prezentací špičkových výsledků s cílem vytvářet 
příznivý vztah a důvěru veřejnosti v investice do výzkumu a vývoje.  

Univerzita jako kulturní instituce 
Univerzita má vedle svého poslání v oblasti výzkumu a vzdělávání také významnou 

kulturní úlohu, a to v rámci akademické obce i vůči širší veřejnosti. K plnění této úlohy bude 
univerzita nadále přispívat jak podporou studentských uměleckých aktivit, tak pořadatelstvím 
koncertů či výstav, sbírkovou činností v oblasti výtvarného umění a soustavnou péčí o 
estetické aspekty architektonických řešení budovaných či rekonstruovaných objektů. 

Mediální strategie 
Masarykova univerzita rozvine mediální strategii založenou jednak na vlastních 

vydavatelských aktivitách, jednak na intenzivní spolupráci s dalšími médii. Bude proto 
pokračovat ve vydávání vlastních periodik, sloužících k informování veřejnosti uvnitř i vně 
univerzity (univerzitní časopis muni.cz, revue Universitas), zavede důsledně nový jednotný 
vizuální styl a bude nově koncipovat vlastní internetové stránky. Nově vytvořená pozice 
tiskového mluvčího by měla umožnit soustavnou spolupráci s médii při prezentaci dění na 
Masarykově univerzitě. Je tak třeba posilovat v očích veřejnosti obraz Masarykovy univerzity 
jako prestižní univerzity s celostátní, nikoliv jen regionální působností. 
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Fundraising a sponzoring 
Masarykova univerzita bude v souladu s celkovými tendencemi ve financování univerzit 

usilovat o zvýšení podílu prostředků, které získává ze soukromých zdrojů. Proto univerzita 
vypracuje detailní strategii fundraisingu a sponzoringu, jež by měla výrazně zvýšit podíl 
nestátních prostředků na financování univerzity.  

5.2 Institucionální partnerství 
Masarykova univerzita představuje jednoho z hlavních aktérů z hlediska růstového 

potenciálu regionu a klíčového aktéra ve vzdělávací sféře v celostátním měřítku. Vstupuje tak 
do celé řady vztahů s institucemi různého typu, mezi nimiž zaujímají významnou pozici 
zejména střední a vysoké školy, vědecká pracoviště Akademie věd ČR a dalších institucí, 
instituce státní správy a samosprávy a podnikatelské subjekty. 

Střední školy 
Masarykova univerzita vytvoří síť partnerských středních škol, s nimiž uzavře smlouvy o 

spolupráci umožňující cílenou práci se studenty středních škol ještě před okamžikem jejich 
rozhodování o volbě vysoké školy. Síť těchto škol bude svou strukturou odrážet strategické 
zájmy Masarykovy univerzity při získávání nejlepších studentů z celé České republiky, 
případně zahrne i některé školy zahraniční. 

Vysoké školy a vědecká pracoviště 
Masarykova univerzita bude hrát aktivní roli při posilování spolupráce zejména brněnských 

univerzit, jež vzhledem ke komplementaritě nabízených studijních programů otevírá široké 
pole možných společných aktivit, zejména ve sféře vnějších a zahraničních vztahů, propagace 
a rozvoje společných výzkumných a výukových kooperací. Institucionální rámec těchto 
kooperací tvoří zejména smluvní sdružení Brněnské centrum evropských studií (BCES), jež 
kromě šesti brněnských univerzit zahrnuje i Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.  

Významným prvkem politiky spolupráce Masarykovy univerzity je orientace na vytváření a 
zapojování univerzity do národních i mezinárodních kompetenčních sítí, které vytvoří 
předpoklady pro získávání finančních prostředků zejména v oblasti výzkumu a vývoje. 
V tomto kontextu hraje významnou roli spolupráce s ústavy Akademie věd ČR a dalšími 
vědeckými pracovišti v regionu a České republice. Tato spolupráce vedle výzkumu významně 
obohacuje i výuku na Masarykově univerzitě. 

Státní správa a samospráva 
Masarykova univerzita bude rozvíjet vztahy s institucemi státní správy a samosprávy 

jednak na bází multilaterálního uskupení BCES, jednak na základě dvoustranné spolupráce. 
V centru pozornosti bude stát zejména kooperace s městem a krajem ve sféře rozvojových 
aktivit, transferu vědění a technologií a vnějších vztahů a propagace. 

Podnikatelská sféra 
Masarykova univerzita se účastní projektu Jihomoravské inovační centrum (JIC). JIC 

vzniklo (2003) jako zájmové sdružení právnických osob, které nyní tvoří Jihomoravský kraj, 
Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Statutární město Brno, 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita 
v Brně. Posláním JIC je vytvářet prostředí pro firmy s inovativním potenciálem a podporovat 
jejich vznik a rozvoj v Jihomoravském kraji. Masarykova univerzita se bude dále aktivně 
účastnit aktivit tohoto sdružení a rozšiřovat jejich rozsah. 

Masarykova univerzita zprovozní ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Jihomoravským 
inovačním centrem Inkubátor biotechnologií INBIT (předpokládané zahájení činnosti v roce 
2007). INBIT bude stavební investicí Jihomoravského kraje, JIC bude provozovatelem, 
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Masarykova univerzita bude poskytovat součinnost při výběru inkubovaných firem, 
provozování služeb a vytěžování technologií pro inkubované firmy. 

Univerzita musí systematicky budovat vztahy s podnikatelskou sférou, a to na různých 
úrovních. Vedle účasti na regionálních aktivitách (Oblastní hospodářská komora, 
Jihomoravské společenství) je třeba navazovat vztahy i na dalších platformách. Univerzita 
bude proto podporovat vytváření poradních orgánů oponujících skladbu studijních programů, 
v nichž by se v podstatné míře angažovali zástupci významných zaměstnavatelů absolventů 
studia (viz kapitola 3.1). Tímto způsobem lze vytvářet sítě vztahů s podnikatelskou sférou na 
úrovni fakult i jednotlivých ústavů a kateder, a to i v oblastech humanitních a společenských 
věd. 

Mezinárodní kooperace 
Masarykova univerzita využívá ve svých zahraničních vztazích celé spektrum možností od 

stovek smluv v rámci programu Socrates/Erasmus přes desítky meziuniverzitních 
partnerských dohod až po osm tzv. družebních partnerských smluv, jež lze považovat za 
strategické vztahy přesahující úroveň pouhé ad hoc výměny studentů a učitelů a otevírající 
možnosti ke strukturální, tedy víceúrovňové a systematické spolupráci ve výzkumu a výuce. 
Univerzita se kromě toho zapojuje do činnosti dvou univerzitních sítí (Utrecht Network a 
Compostela Group).  

Na období do roku 2010 si v souladu s vlastní rozvojovou strategií i potřebami regionu 
Masarykova univerzita stanovuje tyto teritoriální priority v rozvoji mezinárodních vztahů: 

• Intenzivní spolupráce v rámci užšího středoevropského regionu (Německo, 
Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko), který se jeví již vzhledem 
ke geografické blízkosti, ale také k tradicím a společné univerzitní kultuře jako 
nejperspektivnější pro některé typy strukturální spolupráce (joint degrees, Erasmus 
mundus). 

• Další prohlubování dvoustranných vztahů s evropskými, ale také americkými a 
kanadskými univerzitami. Úroveň těchto vztahů, dosažená v minulém období, patří 
k významným kompetitivním výhodám Masarykovy univerzity. Je třeba ji dále 
rozvíjet jak v oblasti výměny studentů a učitelů, tak ve sféře pořádání letních škol. 

• Z hlediska získávání talentovaných zahraničních studentů studujících v českých 
studijních programech se jeví jako perspektivní oblasti jihovýchodní a východní 
Evropy a střední Asie, zejména země jako Bulharsko, Ukrajina, Rusko a 
Kazachstán. Univerzita bude posilovat své pozice v této oblasti ve spolupráci 
s tamními univerzitami i zastupitelskými úřady. 

• V souladu s rozvojovými zájmy regionu bude univerzita usilovat o vybudování 
nadstandardních vztahů s regionem jihovýchodní Asie, zejména Japonskem, 
Čínou, Jižní Koreou a Vietnamem. V této oblasti bude úzce spolupracovat se 
Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a dalšími brněnskými 
univerzitami. 

5.3 Transfer vědění a výsledků výzkumu 
Významným aspektem podporujícím vícezdrojové financování je posilování aplikační 

roviny výzkumu a vývoje rozvojem užší spolupráce Masarykovy univerzity s komerčním 
sektorem, vytváření předpokladů pro transfer technologií z teoretické do aplikační roviny. 
Tato skutečnost vede k aktivní účasti Masarykovy univerzity na regionálních iniciativách 
podporujících inovační podnikání.  

Univerzita musí výrazně zvýšit úsilí vynakládané na zhodnocování výsledků výzkumu 
v ekonomických, sociálních a kulturních kontextech. Na centrální úrovni je k tomu třeba 
vytvořit nezbytnou logistiku a metodický servis. Ten zahrnuje podchycení, ochranu a správu 
duševního vlastnictví, informační a koordinační servis a přípravu studentů a zaměstnanců na 
akademické podnikání. 
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Ochrana duševního vlastnictví 
Na Masarykově univerzitě bude rozvinuta činnost Centra pro transfer technologií spolu se 

zaštítěním dalších funkcí souvisejících se správou a využíváním duševního vlastnictví 
Masarykovy univerzity na Odboru pro strategii a rozvoj RMU. 

Základními podmínkami pro využívání duševního vlastnictví Masarykovy univerzity jsou: 
• kvalitní právní i ekonomické poradenství ohledně ochrany duševního vlastnictví i 

autorských práv (vlastní nebo zprostředkované), 
• vyvážený systém podílů na výnosech zajišťující motivaci pracovníků a jejich 

pracovišť i dostatek centrálních zdrojů fakult či univerzity pro počáteční 
profinancování ochrany i využití duševního vlastnictví, 

• profesionální tým zabezpečující transfer znalostí a zprostředkující navázání a 
řízení smluvních vztahů s kontraktory výzkumu a vývoje nebo uživateli licencí, 

• legislativní i ekonomické podmínky pro institucionalizování zájmů a práv Masary-
kovy univerzity i jejích pracovníků (spin—off, start—up, inkubace, atd.), 

• příprava studentů (i zaměstnanců) k případnému podnikání, 
• organizační a ekonomické podmínky uvnitř Masarykovy univerzity umožňující 

vznik ekonomicky autonomních týmů rozprostřených napříč fakultami (mezifa-
kultní pracoviště a projektové řízení), 

• spolupráce s vnějšími profesionálními partnery, národními i zahraničními.  
Profesionalizace služeb při ochraně a využití duševního vlastnictví musí být oborově 

specializovaná. Oblastmi, které vyžadují v nejbližších letech prioritní podporu na centrální 
úrovni těchto služeb, jsou zejména: 

• inovace v lékařských vědách, 
• služby a inovace v environmentálních vědách, 
• obory biologie a chemie,  
• bioinformatika, 
• aplikace fyzikálních věd. 

Informační a koordinační servis 
Vzhledem ke komplexnosti univerzity jako instituce je zejména pro malé a střední firmy, 

jež mají zájem o spolupráci s univerzitními pracovišti, obtížné přímo vyhledat vhodného 
univerzitního partnera. Na Masarykově univerzitě bude proto zřízeno kontaktní místo, jež 
bude zprostředkovávat a koordinovat styk zájemců z komerční sféry s univerzitními 
pracovišti. 

Akademické podnikání 
V souvislosti s posilováním významu vícezdrojového financování je nezbytné vytvářet 

předpoklady a rozvíjet formy akademického podnikání ve všech oblastech působnosti 
Masarykovy univerzity, tj. jak v oblasti komerčních forem vzdělávání, tak v oblasti 
aplikovaného výzkumu a vývoje.  
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