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Úvod
Dle „Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014“
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy si Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen
„VŠPJ“) stanovuje konkrétní cíle, které vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období
2011-2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr VŠPJ“) a z návrhu Aktualizace Dlouhodobého
záměru VŠPJ pro rok 2014 (dále jen „ADZ 2014“) a zařazuje je do svého Institucionálního
plánu pro rok 2014.
Pro sledování naplňování stanovených cílů Institucionálního plánu VŠPJ pro rok 2014 jsou
u každého vymezeného cíle stanoveny sledovatelné relevantní ukazatele výkonu a jejich
cílové hodnoty, které se VŠPJ zavazuje dosáhnout k 31. 12. 2014. U každého stanoveného
cíle je rovněž uveden plánovaný objem finančních prostředků potřebných na jeho realizaci
v rámci přiděleného orientačního limitu pro VŠPJ, který činí pro rok 2014 celkem
6 143 tis. Kč. U každého cíle jsou také uvedeny odkazy na priority a cíle ADZ 2014, čímž je
zajištěna návaznost na Dlouhodobý záměr VŠPJ a ADZ 2014.
Celková výše požadovaného příspěvku činí 6 143 tis. Kč, přičemž se jedná pouze o běžné
prostředky.
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1. cíl: Příprava na podání žádosti o ECTS Label
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
2 Otevřenost
Cíl:
2.1 Podpořit mobility studentů akademických a dalších pracovníků VŠPJ
Popis cíle:
VŠPJ bude usilovat o získání mezinárodního certifikátu ECTS Label, který zvýší její
důvěryhodnost pro domácí i mezinárodní partnery. Samotnému podání žádosti předchází
příprava a splnění náročných kritérií, která jsou dále posuzována národními i evropskými
experty. Jedním z těchto kritérií je sestavení a vyplnění tzv. Course Catalogue – souboru
karet všech předmětů (na všech studijních oborech) s informacemi v předepsané struktuře
(v češtině a angličtině). VŠPJ dosud Course Catalogue sestaven nemá.
Ukazatele výkonu:
Počet karet předmětů s informacemi v požadované struktuře v jazyce českém a anglickém
Výchozí hodnota:
Počet karet předmětů s informacemi v požadované struktuře v jazyce českém a anglickém: 0
Cílová hodnota:
Počet karet předmětů s informacemi v požadované struktuře v jazyce českém a anglickém:
250
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 650 tis. Kč
(osobní náklady)
Neinvestiční prostředky:
Investiční prostředky:

650 tis. Kč
0 tis. Kč
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2. cíl: Rozšíření a zkvalitnění služeb Poradenského centra pro studenty
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
2 Otevřenost
Cíl:
2.4 – 2.5 Vytvářet příznivé podmínky pro vstup na VŠPJ a zavádět systém
poradenských služeb pro studenty
Popis cíle:
K 1. 1. 2012 bylo v organizační struktuře VŠPJ vytvořeno Poradenské centrum pro studenty,
během ledna bylo potom obsazeno jednou pracovnicí. Poradenské centrum slouží také jako
jednotné kontaktní centrum pro spolupráci s aplikační sférou (pro nabídky praxe, brigád,
zaměstnání apod.). Vzhledem k nutnosti stálého posilování uplatnitelnosti absolventů
a jejich hladkého přechodu ze studia na trh práce je třeba zatím poskytované služby
(zaměřené především na studijní a osobně studijní poradenství) podstatně rozšířit o nové
formy kariérového poradenství, případně o zajišťování doplňujících školení, kurzů apod.,
které uplatnitelnost zvýší. Zároveň je třeba zprostředkování nabídek práce studentům
i absolventů zefektivnit (po stránce transparentnosti, rychlosti apod.).
Ukazatele výkonu:
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro studenty
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro absolventy
Počet zajištěných kurzů a školení vlastní pracovnicí
Počet zajištěných kurzů a školení s lektory
Počet cvičných výběrových řízení
Počet zprostředkovaných osobních konzultací personalistů a externích lektorů se studenty
i absolventy
Jednotné místo v informačním systému školy pro elektronické zprostředkování pracovních
nabídek
Výchozí hodnota:
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro studenty: 15
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro absolventy: 0
Počet zajištěných kurzů a školení vlastní pracovnicí: 1
Počet zajištěných kurzů a školení s lektory: 1
Počet cvičných výběrových řízení: 0
Počet zprostředkovaných osobních konzultací personalistů a externích lektorů se studenty
i absolventy: 2
Jednotné místo v informačním systému školy pro elektronické zprostředkování pracovních
nabídek: 0
Cílová hodnota:
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro studenty: 30
Počet zajištěných konzultací kariérového poradenství pro absolventy: 10
Počet zajištěných kurzů a školení vlastní pracovnicí: 3
Počet zajištěných kurzů a školení s lektory: 3
Počet cvičných výběrových řízení: 3
5

Počet zprostředkovaných osobních konzultací personalistů a externích lektorů se studenty
i absolventy: 4
Jednotné místo v informačním systému školy pro elektronické zprostředkování pracovních
nabídek: 1
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 450 tis Kč
(příspěvek na činnost Poradenského centra pro studenty)
Neinvestiční prostředky:
Investiční prostředky:

450 tis. Kč
0 tis. Kč
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3. cíl: Cílená podpora perspektivních pracovníků směřujících k získání titulu
Ph.D., habilitaci, profesorskému řízení a dalšímu významnému prohloubení
či zvýšení kvalifikace
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
1 Kvalita a relevance
Cíl:
1.5 Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další
tvůrčí činnost
Popis cíle:
VŠPJ od roku 2011 cíleně podporuje perspektivní akademické pracovníky, kteří směřují
k získání titulu Ph.D. nebo habilitaci. Od roku 2013 byla tato podpora rozšířena i na
pracovníky, kteří jinak významně prohlubují či zvyšují svoji kvalifikaci, vč. profesorského
řízení. Ve všech případech se jedná především o finanční podporu na základě schválených
pravidel.
Ukazatele výkonu:
Počet podpořených perspektivních pracovníků
Výchozí hodnota:
Počet podpořených perspektivních pracovníků: 8
Cílová hodnota:
Počet podpořených perspektivních pracovníků: 9
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 450 tis. Kč
(zajištění studijního volna pro vybrané pracovníky, náklady na zajištění snížení výukové
povinnosti vybraných akademických pracovníků, náklady na jejich účast na mezinárodních
konferencích, náklady na vydávání monografií či dalších publikací, atd.)
Neinvestiční prostředky:
Investiční prostředky:

450 tis. Kč
0 tis. Kč
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4. cíl: Využívání Interního grantového systému na podporu tvůrčí činnosti
akademických pracovníků, tvůrčí práce studentů a profilace a inovace
předmětů a kurzů
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
1 Kvalita a relevance
Cíl:
1.5 Příprava kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a další
tvůrčí činnost
Popis cíle:
V roce 2011 zřídila VŠPJ Interní grantový systém, který se stal jedním ze základních nástrojů
podpory tvůrčí činnosti akademických pracovníků, a to prostřednictvím finanční podpory
jejich tvůrčích projektů. V roce 2014 je plánováno pokračovat ve fungování Interního
grantového systému prostřednictvím Institucionálního plánu. Oproti předchozím rokům je
v souladu s Vyhlášením institucionálního programu pro VVŠ na rok 2014 plánováno vyjma
tvůrčí činnosti akademických pracovníků podporovat i tvůrčí práci studentů, profilaci
a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, případně rovněž pedagogickou
práci akademických pracovníků do 35 let.
Ukazatele výkonu:
Počet podpořených projektů
Výchozí hodnota:
Počet podpořených projektů: 11
Cílová hodnota:
Počet podpořených projektů: 12
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 620 tis. Kč
(náklady realizace podpořených projektů)
Neinvestiční prostředky: 620 tis. Kč
Investiční prostředky:
0 tis. Kč
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5. cíl: Rekonstrukce malých poslucháren P1 a P2
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
3 Efektivita a financování
Cíl:
3.1 Rozvoj materiálně technické základny
Popis cíle:
V roce 2013 byla dokončena revitalizace osmnácti malých učeben VŠPJ. Ani prostory
a vybavení dvou ze čtyř tzv. malých poslucháren (P1, P2) neodpovídají standardům, které
jsou dnes na moderní výuku kladeny. Rovněž je třeba obnovit nábytkové vybavení (židle)
několika odborných učeben. Jde o nákup nábytku, rekonstrukci podlahy, úpravu
elektroinstalace a výmalbu poslucháren.
Ukazatele výkonu:
Počet malých poslucháren v požadovaném standardu
Výchozí hodnota:
Počet malých poslucháren v požadovaném standardu: 2
Cílová hodnota:
Počet malých poslucháren v požadovaném standardu: 4
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 1 500 tis. Kč
(nákup vybavení, nábytku, rekonstrukce podlahy a elektroinstalace, výmalba, osobní
náklady)
Neinvestiční prostředky: 1 500 tis. Kč
Investiční prostředky:
0 tis. Kč
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6. cíl: Zlepšování ICT procesů a služeb pro studenty a zaměstnance VŠPJ
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
3 Efektivita a financování
Cíl:
3.2 Rozvoj informačních technologií
Popis cíle:
Jedná se o průběžné zlepšování ICT procesů a služeb pro zaměstnance a studenty VŠPJ.
V roce 2014 se bude jednat o výměnu zastaralých stolních počítačů zaměstnanců
za notebooky s dokovací stanicí, obměna zastaralých počítačů v počítačových učebnách,
rozšíření a zkvalitnění bezdrátového připojení v hlavní budově školy, inovace vybraných
funkcionalit studijního informačního systému (příprava na získání ECTS Label, nový design,
vytvoření nápovědy a FAQ pro studenty, vytvoření rozhraní pro konference, úpravy portálu
praxí, části pro absolventy, rozvrhu, bakalářských prací, zjednodušení datového modelu
a vytvoření dokumentace) a napojení scanflow serveru na centrální úložiště.
Ukazatele výkonu:
Počet zaměstnanců vybavených hardwarovým standardem
Počet nových PC na učebně U3V
Počet nových PC v počítačové studovně
Míra pokrytí výukových prostor a pracoven bezdrátovou sítí
Počet potřebných inovací studijního informačního systému k realizaci
Možnost ukládání digitalizovaných dokumentů v centrálním úložišti
Výchozí hodnota:
Počet zaměstnanců vybavených hardwarovým standardem: 47
Počet nových PC na učebně U3V: 0
Počet nových PC v počítačové studovně: 0
Míra pokrytí výukových prostor a pracoven bezdrátovou sítí: 80 %
Počet potřebných inovací studijního informačního systému k realizaci: 10
Možnost ukládání digitalizovaných dokumentů v centrálním úložišti: NE
Cílová hodnota:
Počet zaměstnanců vybavených hardwarovým standardem: 72
Počet nových PC na učebně U3V: 21
Počet nových PC v počítačové studovně: 21
Míra pokrytí výukových prostor a pracoven bezdrátovou sítí: 100 %
Počet potřebných inovací studijního informačního systému k realizaci: 5
Možnost ukládání digitalizovaných dokumentů v centrálním úložišti: ANO
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 2 273 tis. Kč
(nákup hardware, služby, osobní náklady)
Neinvestiční prostředky: 2 273 tis. Kč
Investiční prostředky:
0 tis. Kč
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7. cíl: Vytvoření manažerského informačního systému školy (2. etapa)
Soulad cíle s Aktualizací dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014:
Priorita:
3 Efektivita a financování
Cíl:
3.3 Odpovědně řízená vysoká škola
Popis cíle:
VŠPJ v roce 2013 implementuje software pro interaktivní analýzu dat a vytvoří pilotní datové
tržiště v rámci budovaného manažerského systému školy. V roce 2014 bude vybudováno
a implementováno minimálně další jedno datové tržiště, včetně všech potřebných výstupů.
Ukazatele výkonu:
Počet datových tržišť manažerského informačního systému školy
Výchozí hodnota:
Počet datových tržišť manažerského informačního systému školy: 1
Cílová hodnota:
Počet datových tržišť manažerského informačního systému školy: 2
Plánovaný objem finančních prostředků celkem: 200 tis. Kč
(služby, osobní náklady)
Neinvestiční prostředky: 200 tis. Kč
Investiční prostředky:
0 tis. Kč

Jihlava, říjen 2013

Ing. Jakub Novotný, Ph. D. v.r.
rektor
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