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Strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠPJ
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen tvůrčí činnosti)
Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) je podpora a efektivní zacílení finančních prostředků
na aktivity vedoucí k posílení vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí kapacity VŠPJ
a zvyšování motivace pracovníků VŠPJ s cílem plně využít jejich znalostní potenciál pro rozvoj tvůrčí
činnosti, a tím přispívat k naplňování poslání a vize VŠPJ.
Článek 2
Zaměření
Tvůrčí činnost VŠPJ zahrnuje širokou škálu aktivit směřujících k získávání nových poznatků a k jejich
aplikaci pro potřeby společnosti a aplikační sféry. Zaměření vědeckých, výzkumných, inovačních
a dalších tvůrčích aktivit je podporováno s vazbou na odborné zaměření VŠPJ, jejích odborných kateder
a akreditovaných studijních programů. Současně jsou budována výzkumná pracoviště, zpřístupňovány
informační a odborné zdroje a rozvíjena infrastrukturní podpora tvůrčí činnosti VŠPJ. Jedním
z podporovaných trendů je rozvíjení zahraniční a mezioborové spolupráce, a to nejen v základním,
ale především v aplikovaném výzkumu.
Význam tvůrčí činnosti VŠPJ nelze poměřovat pouze jejich objemem, ale především kvalitou, tedy
přínosem k obecnému rozvoji poznání, relevancí pro společnost a uplatnitelností nových poznatků
v aplikační sféře.
Článek 3
Strategie tvůrčí činnosti VŠPJ
1. Strategie tvůrčí činnosti VŠPJ vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ a zohledňuje klíčové kvalitativní principy
školy, charakterizované v poslání VŠPJ, vizi VŠPJ a v politice kvality VŠPJ.
2. Hlavním cílem strategie tvůrčí činnosti VŠPJ je dosahování excelentních výsledků ve vědecké,
výzkumné, inovační a další tvůrčí činnosti VŠPJ.
3. Mezi strategické oblasti tvůrčí činnosti VŠPJ patří:
3.1 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
VŠPJ jako oprávněný příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace postupně buduje odborná pracoviště pro kvalitní výzkumnou činnost,
podporuje zapojení akademických pracovníků a týmů do vědecko-výzkumných projektů
na mezinárodní a národní úrovni a vytváří odpovídající administrativní infrastrukturu
koordinující veškeré vědecko-výzkumné aktivity.
3.2 Podpora a rozvoj kvalitní tvůrčí činnosti.
VŠPJ formou vlastních cílených nástrojů podporuje rozvoj tvůrčí činnosti akademických
pracovníků a studentů, mezioborových týmů a odborných pracovišť. VŠPJ každoročně
vyhlašuje interní soutěže pro podporu tvůrčí činnosti akademických pracovníků a studentů
a vytváří podmínky pro publikační aktivity akademických pracovníků. Zároveň zajišťuje rovný
přístup ke zdrojům a pro mezioborovou a interdisciplinární spolupráci.
3.3 Spolupráce s aplikační sférou na řešení výzkumných a inovačních úkolů.
VŠPJ uzavírá partnerství s podnikatelským sektorem, orgány veřejné správy a dalšími
organizacemi a napomáhá konkrétní spolupráci s aplikační sférou a jinými vysokými školami,
která vede k inovaci technologií, postupů a produktů v souladu s národními a krajskými
prioritami.

3.4 Péče a rozvoj akademických pracovníků a studentů v oblasti výzkumné, inovační a tvůrčí
činnosti.
Akademičtí pracovníci a studenti VŠPJ jsou systematicky podporováni a vzděláváni v oblasti
výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti. VŠPJ podporuje jejich odborný a akademický rozvoj
formou vzdělávání, účastí na odborných akcích a mezinárodních fórech, členstvím v profesních
sdruženích a spoluprací s podobně zaměřenými výzkumnými pracovišti v České republice
i v zahraničí.
3.5 Transfer poznatků do praxe a popularizace výsledků vědy a výzkumu.
VŠPJ jako jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina přispívá k transferu poznatků
do praxe formou společných projektů s aplikační sférou, organizací odborných konferencí
a popularizací výsledků vědy a výzkumu. Cílem popularizace výsledků vědy a výzkumu VŠPJ
je podpořit zájem o vědecké bádání a pro předávání znalostí a zkušeností zejména směrem
k žákům a studentům základních a středních škol.
3.6 Péče a ochrana znalostního potenciálu pracovníků.
VŠPJ upravuje postupy pro nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací, které vznikly
při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního
vztahu autorů/původců/řešitelů/spoluřešitelů k VŠPJ při výzkumu, vývoji a inovacích, případně
v rámci plnění studijních povinností.
3.7 Monitorování a oceňování výsledků výzkumné a inovační činnosti akademických a ostatních
pracovníků.
VŠPJ využívá pro plánování a hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků Systém řízení
výkonnosti a kvality a vytváří pravidla pro oceňování excelentních výsledků v tvůrčí činnosti
a odměňuje jejich nositele.
Článek 4
Závěrečné ustanovení
Strategické cíle tvůrčí činnosti VŠPJ jsou konkretizovány ve Strategickém záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ a v jeho každoroční aktualizaci.
VŠPJ chce postupně nastavit systém strategického řízení vědecké, výzkumné, vývojové a inovační
a další tvůrčí činnosti a implementovat systém řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který
zlepší podmínky pro práci v oblasti tvůrčí činnosti a vytvoří z VŠPJ atraktivního partnera především
v aplikovaném výzkumu.
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