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Úvod
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen
Dlouhodobý záměr VŠPJ a Aktualizace) pro rok 2008 vychází z Dlouhodobého
záměru VŠPJ na období 2006 – 2010 a z materiálu MŠMT ČR Aktualizace
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2008. Rovněž bylo využito východisek
MŠMT pro tuto aktualizaci včetně doporučení expertů OECD v rámci projektu
Thematic Review of Tertiary Education a následných stanovisek MŠMT. Aktualizace
reflektuje také potřeby a záměry rozvoje regionu Vysočina a zkušenosti z probíhající
spolupráce s regionálními partnery, jako jsou podnikatelské subjekty, veřejný sektor
a vzdělávací instituce od středních škol, vyšších odborných škol až po vysoké školy
působící na území kraje Vysočina.
Ve třetím roce existence je Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) stále ještě
novou veřejnou vysokou školou, která potřebuje významně posilovat všechny stránky
svého strategického rozvoje. Na druhé straně je zřejmé, že se vysoká škola musí
soustředit na omezený počet priorit, které odpovídají aktuálním naléhavým potřebám
a reálným možnostem prudce se rozvíjející mladé vysoké školy.

Hlavní cíle rozvoje VŠPJ v roce 2008 jsou formulovány takto:
V oblasti internacionalizace se VŠPJ soustředí na další nárůst mobilit
studentů a akademických pracovníků, na zajištění výuky vybraných modulů
v angličtině a na tvorbu dalších cizojazyčných modulů. Bude podporovat rozšíření
spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi. Spolu s dalšími školami
a Sdružením škol vyššího studia (SŠVS) se bude VŠPJ ucházet o pořádání kongresu
EURASHE v roce 2009.
V oblasti kvality a excelence akademických činností bude i nadále prioritou
rozšíření vzdělávací nabídky v prezenční a kombinované formě studia o nové
bakalářské studijní programy, které budou vytvářeny ve spolupráci s významnými
odborníky v zájmu podpory regionálního rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti
regionu při zajištění vysoké uplatnitelnosti absolventů VŠPJ.
Vysoká škola se také zaměří na odstraňování některých slabých stránek ve
své činnosti. Při prudkém rozvoji školy je třeba nastavit dobře systém vnitřního
hodnocení kvality, průběžně zavádět opatření ke zvýšení efektivity a kvality
managementu VŠPJ. Je nutné zajistit další osobnostní růst pracovníků školy, a to
především v oblasti jejich odborných, jazykových a komunikačních kompetencí.
V oblasti kvality a kultury akademického života bude prioritou prohloubení
spolupráce se středními a vyššími odbornými školami v regionu, která usnadní
uchazečům i ze znevýhodněného prostředí přístup ke studiu na vysoké škole
a prostupnost studentů z VOŠ na VŠPJ v obdobně zaměřených oborech. Rovněž
bude věnována pozornost talentovaným studentům, aby dosáhli podle svých
předpokladů co nejvyššího vzdělání (zajištění prostupnosti do magisterských
podobně zaměřených oborů na jiných vysokých školách).
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V oblasti modernizace a rozvoje informačních a komunikačních technologií
bude na VŠPJ nadále podporováno jejich široké využití pro výuku nejen
v příslušných akreditovaných studijních oborech, ale napříč celou vysokou školou. Je
třeba podporovat zefektivnění fungování informačního systému, postupné zavádění
eLearningu a nových metod výuky. Vzhledem k prudce narůstajícímu počtu studentů
i pracovníků školy je třeba dále posílit technickou infrastrukturu informačních
technologií.
Mimořádnou pozornost je třeba věnovat získávání dalších finančních zdrojů
pro zajištění základních činností vysoké školy, což jsou v následujícím období
především strukturální fondy v rámci připravovaných operačních programů. Jedná se
o přípravu kvalitních projektů VŠPJ, a to především v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace.
V oblasti poskytování celoživotního vzdělávání bude podporováno rozšíření
nabídky kurzů Univerzity třetího věku pro starší střední generaci, jejíž činnost má
velký dopad na lepší sociální, popř. pracovní začleňování seniorů v kraji Vysočina.
VŠPJ je významným poskytovatelem dalšího vzdělávání v regionu, pro realizaci
dalších kurzů podle konkrétní poptávky bude využívat ve větší míře i strukturální
fondy.

1. Internacionalizace
Mezinárodní spolupráce
V roce 2007 se VŠPJ výrazněji zapojila do mezinárodní spolupráce. Tyto
aktivity se projevily především zvýšením počtu zahraničních vysokých škol, se
kterými byly uzavřeny smlouvy o spolupráci. Vysoká škola se také více zapojila do
spolupráce v rámci EURASHE. Na této platformě vznikají nové zahraniční kontakty
a prostor pro spolupráci.
Mobility studentů budou realizovány na základě započaté i plánované
spolupráce se zahraničními vysokými školami podobně zaměřenými jako VŠPJ, tj.
s důrazem na uplatnitelnost absolventů, na spolupráci s podnikatelskou sférou a
s veřejným sektorem v regionu. Pro příjímání a vysílání studentů plánuje VŠPJ využít
i vzdělávacích vysokoškolských institucí v těch evropských regionech, se kterými má
kraj Vysočina uzavřeny dohody o všestranné spolupráci.
Mobility studentů a pedagogů
V roce 2008 bude VŠPJ pro zajištění mobilit i nadále využívat finančních zdrojů
vzdělávacího komunitárního programu Lifelong Learning Programme (LLP), a to
především jeho podprogramu ERASMUS.
V roce 2007 se počet zahraničních vysokých škol, se kterými má VŠPJ dohodu
o spolupráci, zvýšil ze tří na dvanáct. To vedlo, mimo jiné, i k přijetí prvních tří
zahraničních studentů ke studiu v rámci programu LLP/Erasmus. V roce 2008 se
počet přijíždějících studentů zvýší na 8 studentů.
Také počet studentů VŠPJ vyjíždějících v tomto programu na zahraniční vysoké
školy se postupně zvyšuje. V roce 2008 se počet těchto studentů zvýší z devíti na
cca tři desítky.
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V rámci praktických stáží vyjede v roce 2008 12 studentů (v roce 2007 to bylo 8
studentů). Cílovými místy stáží jsou firmy a instituce z oblasti Midlands (V.Británie)
a z oblasti Friuli Venezia Guilia (Itálie). Vzhledem k vysokému podílu vlastního
financování bude nutno mimo finanční zdroje LLP zatím využívat i finanční zdroje
Fondu Vysočiny.
Novou oblastí spolupráce je zajišťování míst studijní praxe pro zahraniční
studenty. V roce 2008 půjde o první zájemce z Rakouska a ze SRN, kteří by měli
absolvovat studijní praxi u velkých – většinou zahraničních – firem působících na
Vysočině. Financování praxe zahraničních studentů bude zajištěno především
v rámci programu ERASMUS.
Zahraniční aktivity v oblasti odborných praxí se v roce 2008 zaměří především
na vyhledávání dalších spolupracujících institucí a vytvoření standardů kvality
zahraničních studijních praxí. Vzhledem k zaměření VŠPJ, která klade důraz i na
získávání praktických zkušeností studentů během jejich studia v bakalářských
studijních oborech, je naprosto nezbytné rozšíření současných možností
zahraničních praxí.
Příprava projektů do operačních programů 2007-2013
VŠPJ bude klást velký důraz na podporu akademických pracovníků i dalších
pracovníků při přípravě projektů, které budou zaměřeny do Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního
programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, popř. do Regionálního
operačního programu Jihovýchod.
Důraz bude kladen na kvalitní zpracování projektových záměrů především
v rámci OP VK, Prioritní osa 2 – Zkvalitňování terciárního vzdělávání. Pracovníci
školy při využití zdrojů ESF mohou zabezpečit kvalitní zpracování a realizaci mnoha
důležitých úkolů VŠPJ, jako jsou: inovace stávajících studijních oborů, zavádění
a rozšiřování nabídky kombinovaného studia, tvorba nových oborů ve spolupráci
s odborníky z praxe a firmami, tvorba a realizace vzdělávacích modulů v cizích
jazycích, podpora praxí studentů, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality.
Projekty musí být zaměřeny i na samotné pracovníky VŠPJ, především na zvyšování
jejich kompetencí v jazycích, ICT a na zvyšování jejich odborných kompetencí.
Projektové záměry budou směřovat i do oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě,
kde je třeba podpořit spolupráci VŠPJ a soukromého i veřejného sektoru v regionu,
spolupráci se zahraničními institucemi a institucemi výzkumu a vývoje.
Přípravu projektů do operačních programů chceme zajistit v rámci rozvojového
projektu VŠPJ na rok 2008.

2. Kvalita a excelence akademických činností
v oblasti studia v akreditovaných studijních programech a oborech
Rozšíření nabídky studijních možností
Rozšíření nabídky studijních možností v bakalářských programech bude
zaměřeno především na připravované programy, o jejichž akreditaci VŠPJ usiluje již
delší dobu. Bude zahájena příprava i nových studijních bakalářských oborů, které
budou rozšiřovat nabídku VŠPJ podle potřeb regionálního rozvoje a požadavků
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regionálních partnerů. VŠPJ se více zaměří na rozšíření forem studia o kombinované
studium již akreditovaných oborů.
Při přípravě nových studijních programů bude vysoká škola spolupracovat
také s vyššími odbornými školami v širším regionu. VŠPJ podporuje některé VOŠ,
které chtějí své nejkvalitnější studijní obory v rámci této spolupráce převést do
bakalářských studijních oborů a tak obohatit nabídku vysokoškolského vzdělávání
v kraji Vysočina, popř. i oborů s nadregionální dosahem. VŠPJ spolupracuje také
s jednotlivými VOŠ a jejich studenty při uznávání vzdělání získaného mimo vysokou
školu a umožňuje jim v případě stejně zaměřených oborů tímto způsobem dosáhnout
bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání.
Akreditace:
•

•
•
•
•
•

program Ošetřovatelství - obor Porodní asistentka byl již předložen na
podzimní jednání Akreditační komise, byla zahájena předběžná
příprava dalšího zdravotnického nelékařského oboru Všeobecná
zdravotní sestra, který bude předložen k akreditaci v roce 2008,
v roce 2008 budou vedena rovněž konkrétní jednání s regionálními
partnery o zaměření a obsahu dalšího oboru Zdravotnický záchranář
program Životní prostředí - bude připraven k akreditaci v prezenční i
kombinované formě v roce 2008, jeho konkrétní zaměření bude
konzultováno s odborníky z praxe i se zástupci kraje Vysočina
program Hospodářská politika a správa – obor Regionální cestovní
ruch, předložení k akreditaci je plánováno rovněž v roce 2008
program Řízení bezpečnosti práce - nový program bude připraven ve
spolupráci s VOŠ Chotěboř (na této VOŠ je akreditován v prezenční
i kombinované formě)
program Elektrotechnika a informatika - obor Počítačové systémy
bude v roce 2008 připraven v kombinované formě studia (zatím je
akreditován v prezenční formě)
program Strojírenství, ve spolupráci s odborníky z kraje Vysočina
VŠPJ chce dosáhnout v roce 2008 akreditace

Reakreditace:
• program Ekonomie a management - obor Finance a řízení,
k reakreditaci v roce 2008 bude předložena jeho prezenční
i kombinovaná forma
Uvažovaná příprava programu Aplikovaná matematika v ekonomii byla po
diskuzi v Akademické radě VŠPJ zatím odložena.
Obor Aplikovaná informatika byl akreditován jako rozšíření studijního
programu Elektrotechnika a informatika.
Restrukturalizace studijních programů a oborů včetně jejich modulární podoby
a tvorba nových bakalářských programů vyžaduje vždy delší časový prostor potřebný
k jejich akreditaci.a reakreditaci. Některé studijní programy – Životní prostředí, Řízení
bezpečnosti práce - rozšiřují oblasti nabídky studijních možností na veřejné vysoké
škole s dopadem na regionální rozvoj tak, jak je uváděno v Dlouhodobém záměru
VŠPJ. Tyto nové programy a obory jsou definovány na základě nových priorit, které
vyplývají z potřeb regionu, ze spolupráce s regionálními firmami a veřejným
sektorem, některé rovněž ze spolupráce s VOŠ v kraji.
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VŠPJ zajistí financování přípravy nových studijních bakalářských oborů
v prezenční i kombinované formě i přípravy reakreditací částečně z vlastních zdrojů,
rovněž využije účelové finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina. Především však
hodlá využít finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské
vzdělávání.
Nárůst počtu studentů
V roce 2008 bude pokračovat nárůst počtu studentů nové vysoké školy. Svůj
podíl na růstu bude mít i realizace nových studijních programů a také rozšíření
studijní nabídky o kombinovanou formu studia.
V akademickém roce 2008/2009 na VŠPJ je možné při úspěšné akreditaci
dalších studijních oborů v prezenční i kombinované formě studia dosáhnout počtu
2300 studentů. Tento počet představuje maximální možnou kapacitu VŠPJ včetně
nových
pronajatých
prostor
v docházkové
blízkosti
školy.
Vzhledem
ke přetrvávajícímu zájmu uchazečů o studium na VŠPJ je jediným možným řešením
do budoucna rozšíření prostorových i výukových kapacit vysoké školy výstavbou
dalších odborných učeben, přednáškových sálů, vědecko- informačního centra na
přilehlém pozemku v bývalém nemocničním areálu, který je již ve vlastnictví VŠPJ.
Tento projektový záměr je připravován za finanční podpory kraje Vysočina
k předložení v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace během roku
2008.
Zajišťování kvality semestrálních praxí studentů
Důležitým úkolem VŠPJ pro další období je zajišťování kvality dlouhodobých
praxí studentů ve spolupráci s podnikatelským i veřejným sektorem v regionu. Je
žádoucí více zaměřit zadávání témat bakalářských praxí na řešení konkrétních
vývojových a výzkumných záměrů v těchto subjektech. Je žádoucí, aby studenti již
během svého studia pracovali společně na konkrétních zadáních pro regionální firmy
a zvýšili tak svou uplatnitelnost na trhu práce. Tato priorita bude financována v rámci
OP VK, Prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě.
v oblasti celoživotního vzdělávání
VŠPJ chce nadále rozvíjet již zavedený systém Univerzity třetího věku (U3V),
která zahájila svou činnost na vysoké škole hned v roce 2005 současně se
zahájením prezenční formy studia v prvním akreditovaném bakalářském oboru.
Hlavním cílem je zvýšení kvality již zavedených kurzů pro seniory na základě
ověřených zkušeností, dále je třeba zajistit ve větší míře adekvátní studijní materiály
a zvýšit lektorské kompetence akademických pracovníků ve vzdělávání dospělých.
Financování této priority bude zajištěno částečně z vlastních zdrojů a v rámci
centralizovaného rozvojového projektu ve spolupráci s Asociací U3V, která sdružuje
20 veřejných vysokých škol.
Pro rok 2008 se plánuje příprava a realizace dalších druhů kurzů, a to kurzů
jazykových a kurzů zaměřených do oblasti zdravého způsobu života a pohybových
aktivit. Nabídka bude realizována na základě zjištěné poptávky ze strany starší
střední generace (nad 50 let). Cílem je přispět k lepšímu sociálnímu, popř.
i pracovnímu začleňování seniorů, posílit jejich znalosti a dovednosti důležité pro
jejich aktivní způsob života. Financování těchto dalších druhů kurzů chceme zajistit
z decentralizovaného rozvojového projektu pro rok 2008.
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VŠPJ jako významný poskytovatel dalšího vzdělávání v kraji Vysočina bude
nadále poskytovat specializované kurzy podle konkrétní poptávky regionálních firem,
potřeb veřejného sektoru i jednotlivců. V roce 2008 bude škola k realizaci těchto
kurzů mnohem více využívat Evropského sociálního fondu v rámci Operačních
programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost.
v oblasti výzkumu a vývoje
VŠPJ bude i nadále rozšiřovat oblasti spolupráce s krajem Vysočina a se
Statutárním městem Jihlava. Prioritami této spolupráce jsou dva velké záměry –
vědeckotechnologický park (VTP) a rozšíření výukových, výzkumných a prostorových
kapacit VŠPJ (dále jen kampus VŠPJ). Projektové záměry budou vypracovávány
s využitím odborníků všech partnerů i externích expertů s cílem využít v maximální
míře finanční zdroje strukturálních fondů v období 2007-2013. Vědeckotechnologický
park je jednou ze zásadních priorit rozvoje kraje Vysočina, který se stává
předkladatelem projektu. VŠPJ spolu se Statutárním městem Jihlava je hlavním
partnerem tohoto projektu, který bude předložen v roce 2008 do Operačního
programu Podnikání a inovace v rámci programu Prosperita.
Výzkum a vývoj na VŠPJ se v roce 2008 zaměří na realizaci projektů
a výzkumných záměrů, které mají většinou regionální charakter nebo vycházejí ze
spolupráce s jinými vysokými školami. K zajištění financování bude využito národních
zdrojů pro financování výzkumných záměrů zadávaných jednotlivými ministerstvy.
Především půjde o výzkum a šetření v oblasti udržitelného životního prostředí
a v oblasti cestovního ruchu.
V roce 2008 bude uspořádán na VŠPJ již 3. ročník mezinárodní konference
Aktuální otázky cestovního ruchu.
v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Mimořádně důležitým požadavkem rozvoje nové vysoké školy je zvyšování
odborných kompetencí akademických pracovníků především studiem v doktorských
programech. S dalším zvýšením počtu doktorandů je počítáno v rámci
připravovaných nových studijních programů a oborů. Perspektivní akademičtí
pracovníci, kteří již ukončili úspěšně doktorská studia, budou pokračovat v roce 2008
ve svém odborném růstu.
VŠPJ bude i nadále zlepšovat jazykové a komunikační kompetence
pracovníků školy. Pro zajištění realizace dlouhodobějšího projektu v této oblasti se
předpokládá využití Evropského sociálního fondu z OP VK. V roce 2008 bude na
VŠPJ zavedeno systematické vzdělávání pracovníků školy v klíčových kompetencích
a systém bude pravidelně vyhodnocován.
v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií
VŠPJ může v posilování a modernizaci informačních technologií navázat na
rozvojové projekty z minulých let. Pro rok 2008 se počítá i se systémovou podporou
eLearningu. Vzhledem k narůstajícímu počtu studentů, účastníků kurzů celoživotního
vzdělávání i samotných pracovníků VŠPJ je třeba dále posílit technickou
infrastrukturu informačních technologií. Informační systém, který v sobě zahrnuje
všechny činnosti školy, bude třeba rozšířit o další moduly. Informační systém
zefektivňuje provoz školy a usnadňuje studentům větší a rychlejší zapojení do života
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školy. Nadále proto budou posilovány informační systémy v oblasti studijní,
ekonomicko-správní a v oblasti vědecko-pedagogických informací.
Rozvoj informační infrastruktury zahrnuje:
• inovace a rozvoj počítačových laboratoří a dalších pracovišť (nové centrum
ICT) pro praktickou výuku
• zvyšování přenosových kapacit počítačové sítě vysoké školy
• zavádění metod eLearningu
• zvyšování provozní bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
• rozvoj multimediálních technologií, implementace nových generací nástrojů
informačních technologií (bezdrátová komunikace)
• zavádění bezhotovostního interního platebního systému
• postupné vybudování centrálního úložiště provozně-ekonomických dokumentů
Pro zajištění financování rozvoje informační struktury na VŠPJ bude využit v roce
2008 především decentralizovaný rozvojový projekt, který je pro vysokou školu
zásadní prioritou. VŠPJ vstoupila i do centralizovaného projektu ve spolupráci
s ČVUT, kde se chceme podílet na přípravě zavádění bezhotovostního platebního
systému a na přípravě vybudování centrálního úložiště provozně-ekonomických
dokumentů.

3. Kvalita a kultura akademického života
Podpora rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu a studium na ní včetně
rozvoje poradenských služeb
VŠPJ bude cíleně podporovat uchazeče o studium na VŠPJ, kteří pocházejí
ze znevýhodněných sociálních skupin včetně studentů zdravotně handicapovaných.
Jedná se o mladé lidi, kteří budou maturovat či maturovali na různých středních
školách ve spádovém regionu a kteří mají studijní předpoklady ke studiu
bakalářských oborů na VŠPJ (především technicky zaměřených), ale pocházejí
z rodinného prostředí, které je k dalšímu studiu nemotivuje. VŠPJ chce navázat
intenzivní spolupráci se středními i vyššími odbornými školami v regionu, které
mohou zprostředkovat užší kontakt s jednotlivými žáky a studenty, popř. jejich
rodinami. VŠPJ si je vědoma, že mezi její důležitá poslání jako veřejné vysoké školy
v kraji Vysočina patří také podpora rovných příležitostí pro studium mladých lidí
i aktivních dospělých, kteří chtějí dosáhnout vysokoškolského vzdělání.
VŠPJ se zaměří i na studenty, kteří již na vysoké škole studují, ale z různých
příčin se dostávají do potíží. Vysoká škola bude i nadále poskytovat psychologické
poradenství a podpoří i profesní poradenství.
Tato priorita bude financována v rámci decentralizovaného rozvojového
projektu v roce 2008.
Podpora talentovaných studentů
Jedná se o cílenou podporu talentovaných studentů VŠPJ, kteří budou chtít
pokračovat v podobně zaměřeném magisterském studiu na dalších vysokých
školách v České republice, popř. v zahraničí. Budou vytipovány vhodné magisterské
navazující obory a zmapovány podmínky přijímání k magisterskému studiu. Na VŠPJ
může dojít k potřebných úpravám studijních plánů, budou realizovány individuální
konzultace pro studenty VŠPJ. Cílem je zajistit prostupnost do navazujícího studia
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pro ty studenty, kteří tuto možnost zatím na této vysoké škole nemají, ale pro další
studium vykazují velmi dobré předpoklady. VŠPJ chce poskytnout specifickou
podporu talentovaným studentům, aby dosáhli dle svých studijních předpokladů co
nejvyššího vzdělání, byť pocházejí často ze znevýhodněného prostředí regionu či
znevýhodněného rodinného zázemí.
Tento projektový záměr bude financován v rámci decentralizovaného
rozvojového projektu v roce 2008.
Odstraňování slabých stránek školy
VŠPJ je novou vysokou školou, která se prudce rozvíjí, každým rokem se
zvyšuje více než o polovinu počet studentů v prezenčním studiu a úměrně k tomu
roste i počet ostatních pracovníků Je třeba vyhodnotit stávající organizační strukturu,
stanovit a definovat rozhraní svěřených kompetencí, popsat přesněji aktuální
pracovní náplně pracovníků do úrovně nižšího managementu.
Především je třeba zavést efektivní systém vnitřního hodnocení jasně
definovaných činností, jak v akademickém úseku, tak i v části provozní, prodiskutovat
jejich provázanost a součinnost. Cílem je zvýšit kvalitu managementu, využití
lidských zdrojů a zajištění jejich dalšího rozvoje ve prospěch hlavního poslání VŠPJ
jako nejdůležitějšího aktéra v oblasti vzdělávání v regionu.
Východiskem pro tyto záměry vysoké školy budou výsledky rozvojového
projektu z roku 2007, který se zaměřil na definování jednotlivých procesů, které
v instituci probíhají.
Tato priorita bude financována v rámci decentralizovaného rozvojového
projektu v roce 2008.

4. Oblast financování
Aktualizace záměrů VŠPJ v oblasti materiálně-technické oblasti pro následující rok
2008 je uvedena v příloze č. 1.

V Jihlavě dne 24. září 2007

PaedDr. Ladislav Jirků
Rektor VŠPJ
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Příloha č.1-Plánované investiční akce v období 2006-2010
(aktualizace pro rok 2008)

Aktualizace
programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny
pro rok 2008
1. Výstavba kampusu
Koncepce:
Jedním z hlavních cílů VŠPJ je vybudovat vysokoškolský kampus v areálu
staré nemocnice, který VŠPJ získala bezplatným převodem od kraje Vysočina jako
rozvojový potenciál pro podporu vysokého školství v regionu Vysočina. Urbanistický
záměr začleňuje do celkového koncepce výstavby kampusu také stávající sídlo
VŠPJ, které s areálem staré nemocnice bezprostředně sousedí a jehož úpravy
umožní navýšit výukové kapacity.
Charakteristika přínosu vybudování VŠ kampusu spočívá především
v harmonizaci výstavby evropského systému vysokého školství, v zapojení vysoké
školy do rozvíjející se infrastruktury výzkumu a vývoje, ve vybudování speciálních
výukových zařízení pro akreditované studijní programy, v dobudování studijního
a informačního centra vysoké školy, ve sjednocování kritérií pro ubytování studentů.
Koncepce stavebního programu je řešena etapovitě budováním dílčích
výukových a provozních solitérů:
1. Akademické centrum
2. Vysokoškolská odborná knihovna a informační centrum
3. Vysokoškolské koleje
Časový plán:
V roce 2008 bude vypracována předběžná studie proveditelnosti, celková
studie proveditelnosti, urbanistická studie a základní projektová žádost.
Dokončení v roce 2011.
Předpokládané náklady:
Celkové náklady 800,000 mil. Kč
V roce 2008 5 mil. Kč
Předpokládané zdroje financování:
Finanční dotace kraje Vysočina. Po schválení projektové žádosti strukturální
fondy (OP VVI).
2. Adaptace suterénních prostor pro centrum ICT
Koncepce:
Současný stav počítačového centra VŠPJ neodpovídá provozním potřebám
a limituje tak jeho další rozvoj. Před dalšími investicemi do informačních technologií
je nezbytné připravit provozně technické podmínky pro bezpečné a efektivní
provozování systémů s přiměřenou rozvojovou perspektivou. Předpokládá se vytvořit
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odpovídající prostorové zázemí pro hlavní datové centrum školy včetně pracovního
zázemí pro odborné pracovníky informačních a komunikačních technologií,
programátory, systémové inženýry, analytiky a vývojové pracovníky v oblasti
výpočetní techniky.
Časový plán:
Rok 2008 - projektová příprava
Rok 2009 - realizace
Předpokládané náklady:
26,856 mil. Kč
Předpokládané zdroje financování:
Státní prostředky z programu ISPROFIN
3. Výstavba hygienických zařízení a vybudování bezbariérových přístupů
v hlavní budově VŠPJ
Koncepce:
Jedná se o rekonstrukci hygienických zařízení a vybudování bezbariérových
přístupů v hlavní budově VŠPJ. Stávající toalety jsou v současné době pod hranicí
technické a kapacitní možnosti (ust. § 4 vyhl. MZ ČR č.108/2001 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení
a některých školských zařízení).
Objekt není bezbariérově vybaven. Pro studenty se zdravotním postižením
musí být zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení včetně
bezbariérového prostředí (ust. § 3 odst. (3) vyhl. MZ ČR č.108/2001 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení
a některých školských zařízení).
Časový plán:
Rok 2008 - projektová příprava
Rok 2009 - 2010 - realizace
Předpokládané náklady:
30,820 mil. Kč
Předpokládané zdroje financování:
Státní prostředky z programu ISPROFIN
4. Rekonstrukce auly a menzy
Koncepce:
Stavební záměr vytváří odpovídající multifunkční zázemí pro výuku,
pro konání různých konferencí, přednášek a slavnostních ceremonií. Jedná se
o komplexní rekonstrukci auly, která řeší vybavení na úrovni odpovídající současným
požadavkům a trendům. Dále se jedná o rekonstrukci menzy ve stávajících
prostorách se zajištěním celodenní stravy pro studenty, zaměstnance a cizí
strávníky. Součástí menzy bude bufet s celodenním provozem.
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Časový plán:
Rok 2008 - projektová příprava
Rok 2009 - 2010 - realizace
Předpokládané náklady:
93,801 mil. Kč
Předpokládané zdroje financování:
Státní prostředky z programu ISPROFIN
5. Rekonstrukce trafostanice
Koncepce:
Expanzí datové infrastruktury s výrazným nárůstem datových technologií
dochází k neustálému navyšování energetické bilance. Současné vybavení
trafostanice neposkytuje odpovídající výkony pro pokrytí rozvojových potřeb.
Vzhledem k energetické zátěži se rekonstrukce trafostanice stává prioritou
před dalšími investičními akcemi.
Časový plán:
Rok 2008 - projektová příprava
Rok 2009 - realizace
Předpokládané náklady:
5,000 mil. Kč

ukončení

2008

zahájení

odhad nákladů
(v mil. Kč)

Předpokládané zdroje financování:
Státní prostředky z programu ISPROFIN

Výstavba kampusu

2008

2011

800,000

0,000

5,000

Adaptace suterénních prostor pro centrum ICT

2008

2009

26,856

1,605

0.000

Výstavba hygienických zařízení a vybudování
bezbariérových přístupů v hlavní budově VŠPJ

2008

2010

30,820

2,152

0,000

Rekonstrukce auly a menzy

2008

2010

93,801

5,782

0,000

Rekonstrukce trafostanice

2008

2009

5,000

0,300

0,000

956,477

9,839

5,000

Název investičního záměru

Celkem

Zpracoval: Jaromír Hlávka

MŠMT

VŠPJ
JINÉ ZDROJE

V Jihlavě 4. září 2007

12

