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Kapitoly výroční zprávy 

kopírují strukturu 

Strategického záměru 

MU na léta 2021–2028

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 reflektuje 

naplňování Strategického záměru MU na léta 2021–2028

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021
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Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš byl 

zvolen předsedou České konference rektorů

Tři fakulty v roce 2021 čekala volba nového vedení

— Na farmaceutické fakultě byl v roce 2021 do svého prvního děkanského 

období zvolen David Vetchý (ve funkci od března 2021). 

— Na přírodovědecké fakultě byl do svého druhého děkanského období zvolen 

Tomáš Kašparovský (ve funkci od února 2022). 

— Na filozofické fakultě byly volby vyhlášeny na podzim 2021 a na začátku roku 

2022 byla do svého prvního děkanského období zvolena Irena Radová 

(ve funkci od dubna 2022).

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021
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Téměř 15 tisíc uchazečů skládalo 

poprvé v historii přijímací zkoušky 

online

První online forma TSP byla pro univerzitu velkou výzvou, vedle 

technického zvládnutí musely být adekvátně upraveny i samotné 

testy a nastavena řada kontrolních kroků k zamezení 

potenciálních podvodů. Testy obsahovaly dohromady 48 úloh, 

které bylo nutné zvládnout za 100 minut v pevně stanoveném 

pořadí. 

Priorita SZ MU

1 Výuka a vzdělávání

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Výuka a vzdělávání
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— Na fakultách došlo k intenzivní podpoře distančního vzdělávání: z interního projektu bylo na 

fakultách vytvořeno 93 nových online kurzů a inovováno dalších 151 online kurzů. Bylo pořízeno 

vybavení pro účely distančního vzdělávání pro studenty, kteří pocházejí z ekonomicky znevýhodněného 

prostředí. Jednotlivé fakulty zavedly systémy výpůjček.

— Konal se pilotní ročník soutěže studentských inovativních nápadů Start Your Business k podpoře 

podnikavosti studentů. Cílem soutěže je rozvoj dovedností nezbytných k úspěšnému podnikání 

a motivace k využití příležitostí a nápadů. Oceněno bylo pět týmů, mezi které porota ve finálovém kole 

rozdělila 125 tisíc korun. 

— Na fakultě informatiky pokračovala dlouhodobá spolupráce s průmyslovými partnery. V roce 2021 bylo 

ve Sdružení průmyslových partnerů (SPP) zapojeno 27 společností, díky nimž se uskutečnila řada 

aktivit, které podporují spolupráci se zapojením akademiků, studentů a firem. Ve spolupráci s firmami 

zapojenými v SPP se podařilo úspěšně obhájit 78 bakalářských a diplomových prací.

Hlavní témata 2021

1 Výuka a vzdělávání

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Výuka a vzdělávání
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Vývoj počtu zahraničních studentů

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Výuka a vzdělávání
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Vědci z MU zkoumali geny Gregora 

Johanna Mendela

Archeologický výzkum a navazující antropologické a genetické 

analýzy se staly základem výzkumu vědců PřF, LF, FF a CEITEC. 

Výsledky odhalující například výšku Mendelovy postavy či přesné 

rysy jeho obličeje.

Priorita SZ MU

2 Výzkum a doktorské 
studium

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Výzkum a doktorské studium
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— Masarykova univerzita v roce 2021 potvrdila svou pozici nejúspěšnější české instituce v dosavadních výzvách 

programu Horizont 2020 (H2020) jak z hlediska objemu získaných financí, tak z hlediska počtu úspěšných návrhů 

projektů. Celkem bylo schváleno 119 projektů z H2020, jejichž příjemcem je MU, jejich souhrnný rozpočet 

překračuje částku 52 milionů eur. V roce 2021 byla zahájena realizace 20 nových projektů H2020.

— Právník David Kosař se stal řešitelem druhého grantu Evropské výzkumné rady – je jediným držitelem ERC grantů 

z oblasti práva v ČR.

— Poprvé byla v roce 2021 vyhlášena Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu, mohou ji 

získat absolventi, kteří dokončí studium v době maximálně 5 let a mají vynikající publikační výsledky. Cena směřuje 

i na jejich školitele. Celkem bylo oceněno 40 dvojic absolventů se školiteli.

— PdF založila (Post)doktorandskou školu PdF s cílem rozvoje komunity doktorandů a podpory mezioborové 

spolupráce (interní semináře, vzájemné prezentace výzkumných aktivit, celofakultní doktorské konference apod.).

— PřF v roce 2021 provedla analýzu práce školitelů podle předem daných kritérií a na základě ní formulovala 

doporučení ke zlepšení pro konkrétní studijní programy a jejich oborové rady. Sledovanými parametry byly počty 

studentů na školitele, délka studia vedených studentů, úspěšnost dokončování studia, grantové zdroje školitele pro 

zapojení studentů do projektů. 

Hlavní témata 2021

2 Výzkum a doktorské studium

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Výzkum a doktorské studium
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Dobrovolníci na Masarykově 

univerzitě získali prestižní Cenu 

evropského občana

Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ univerzita založila 

v reakci na pandemickou situaci onemocnění covid-19 na 

jaře 2020. Ocenění získalo centrum za svou dlouhodobě 

poskytovanou pomoc a také za spuštění koordinačního 

systému a vznik mobilní a webové aplikace. 

Priorita SZ MU

3 Vnitřní kultura 
a společenské působení

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Vnitřní kultura a společenské působení
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— Mezinárodního uznání se dočkala řada celouniverzitní i fakultních projektů se společenským přesahem: Projekt 

Fakescape bojující za mediální gramotnost získal za svou činnost v roce 2021 prestižní Cenu Karla Velikého pro 

mladé Evropany; Projekt Symbios, který zajišťuje sdílené bydlení mladých dospělých z dětských domovů 

a studentů brněnských VŠ, ocenila mezinárodní porota cenou SozialMarie mířící za nejlepším sociálně inovačním 

projektem.

— Knihovny MU rozšířily nabídku e-prezenčky o 2 200 nově zdigitalizovaných knih – v roce 2021 v e-prezenčce

provedlo celkem 9 800 uživatelů 146 tisíc e-výpůjček. 

— Spolkovou činnost na Masarykově univerzitě významně podpořilo otevření nové Spolkovny na Komenského 

náměstí v červnu 2021.Ta je plně vybavena výpočetní technikou a má studentským spolkům sloužit například 

ke konání porad, workshopů či konferencí.

— V roce 2021 započalo svoji činnost Kulturní centrum Masarykovy univerzity s cílem posílit spolupráci univerzitních 

pracovišť při naplňování kulturní role univerzity. V praxi jde o volné sdružení Nakladatelství Munipress, Archivu MU, 

Mendelova muzea a Univerzitního centra Telč. 

Hlavní témata 2021

3 Vnitřní kultura 
a společenské působení

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Vnitřní kultura a společenské působení



11

9 fakult a 2 ústavy Masarykovy 

univerzity se pyšní oceněním 

HR Award

Získáním tohoto ocenění, jež je udělované Evropskou komisí, se 

MU přihlašuje k mezinárodnímu standardu kvality v řízení a rozvoji 

lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Udělené ocenění je výchozím 

bodem pro následnou implementaci všech připravených plánů. 

Priorita SZ MU

4 Personální řízení 
a rozvoj zaměstnanců

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Personální řízení a rozvoj zaměstnanců
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— V roce 2021 byly v souvislosti s HR Award zahájeny změny v následujících oblastech: řád výběrového řízení, 

etický kodex, definice funkčních míst, strategie rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a adaptační proces 

nově přijatých zaměstnanců. Klíčovým celouniverzitním tématem roku 2021 byl Gender Equality Plan (GEP), 

který byl vydán koncem roku 2021. 

— Institut CEITEC MU se jako vůbec první vědecká instituce v České republice umístil na předních příčkách 

v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Ocenění Firma roku vyhlašuje občanské sdružení Gender 

Studies již od roku 2004. Ústředním tématem 13. ročníku vyhlašovaného v červnu 2021 byl management 

mateřské a rodičovské dovolené a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před 

pandemií covidu-19 a během ní. Druhé místo v soutěži získal institut vedle jiného i tím, že zvýšil počet žen ve 

vedoucích funkcích. 

— Služby zahraničním zaměstnancům zajišťuje na Masarykově International Staff Office. Kancelář v roce 2021 

poskytla 1 700 konzultací zahraničním zaměstnancům MU včetně jejich rodinných příslušníků. Mimo 

standardního servisu kancelář průběžně zasílala zaměstnancům informace o aktuálních protiepidemických 

opatřeních a pobytových i praktických záležitostech.

Hlavní témata 2021

4 Personální řízení 
a rozvoj zaměstnanců

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Personální řízení a rozvoj zaměstnanců
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Vývoj počtu zahraničních akademických, vědeckých 

a odborných pracovníků na MU

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Personální řízení a rozvoj zaměstnanců
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Vývoj průměrné a mediánové mzdy akademických 

pracovníků na MU

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Personální řízení a rozvoj zaměstnanců
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Masarykova univerzita začala vydávat 

elektronické diplomy a umožnila 

distanční zápis ke studiu

Vydáváním elektronických diplomů potvrzuje MU své vedoucí postavení 

v elektronizaci v rámci českých i evropských univerzit. Absolventi nyní 

vedle listinného originálu svého diplomu získávají i jeho elektronickou 

verzi zabezpečenou autentizačními prvky, díky tomu svou kvalifikaci 

snadno prokáží v ČR i zahraničí. V návaznosti na online přijímací řízení, 

v důsledku pandemie onemocnění covid-19, umožnila univerzita v roce 

2021 poprvé také distanční zápis do studia.

Priorita SZ MU

5 Informační systémy 
a IT podpora

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Informační systémy a IT podpora
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— V reakci na vývoj pandemie a přijatá opatření na univerzitě se rozvíjela aplikace Prevence covid-

19, která se stala klíčovým prvkem pro rozhodování o pandemických opatřeních na Masarykově 

univerzitě. 

— V roce 2021 proběhl rozsáhlý vývoj systému hybridních jednání kolektivních orgánů zahrnující 

program jednání, správu účastníků, online konverzace, videohovor, hlasování.

— Bezpečné kyberprostředí na Masarykově univerzitě zajišťuje mezinárodně certifikovaný 

kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU, který v roce 2021 řešil přes 147 tisíc pokusů o útok na MU.

— Univerzita v roce 2021 vypsala výběrové řízení na novou generaci ekonomicko-personálního 

systému a zahájila soutěžní dialog s dodavateli.

Hlavní témata 2021

5 Informační systémy 
a IT podpora

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Informační systémy a IT podpora
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Masarykova univerzita založila 

Radu pro udržitelný rozvoj a posílila 

udržitelné aspekty svého provozu

V Radě, která slouží jako poradní a koordinační orgán rektora 

v otázkách společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, mají 

své zástupce všechny fakulty, výzkumná pracoviště i studenti. 

Priorita SZ MU

6 Správa instituce 
a infrastruktura

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Správa instituce a infrastruktura
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— V otázce udržitelného provozu a environmentálně odpovědného přístupu, dospěla MU v r. 2021 k řadě výsledků. 

V oblasti odpovědného nakupování vytvořila zadávací podmínky a smluvní vzory zohledňující sociální, 

environmentální a inovační aspekty zadávání, provedla monitoring dešťových vod a následně instalovala nové 

záchytné nádrže či zpracovala komplexní analýzu odpadového hospodářství pro jeho další rozvoj.

— Strategický projekt Masarykovy univerzity 2021+ pokročil ve své implementační fázi, a to především 

prostřednictvím dílčího projektu MUNI BioPharma Hub, podpořeného z Národního plánu obnovy ČR. Záměrem 

je vybudovat moderní infrastrukturu farmaceutické fakulty, a to včetně Centra preklinického vzdělávání. Novou 

infrastrukturu budou využívat studenti FaF, LF a PřF. 

— Masarykova univerzita se v roce 2021 nadále řídila dle vlastního epidemického semaforu, postup napříč celou 

univerzitou při zvládání pandemie koordinoval Krizový štáb a Krizový výbor. Univerzita koordinovala 

očkování pro všechny zájemce z řad studentů i zaměstnanců a v podzimních měsících zřídila i vlastní očkovací 

místa ve spolupráci s organizací Podané ruce. Proočkovanost zaměstnanců se vyšplhala na 89 %, studentů pak 

na 79 %. 

Hlavní témata 2021

6 Správa instituce 
a infrastruktura

Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2021 / Správa instituce a infrastruktura
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