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Návrh	aktualizace	Strategického	záměru		
vzdělávací	a	tvůrčí	činnosti	Přírodovědecké	fakulty	MU 

 

Luděk Bláha, říjen 2017 

	
	

 

Úvod	
 

Přírodovědecká  fakulta  (dále  Fakulta)  Masarykova  univerzity  (dále  Univerzita)  je  silnou  a  sebevědomou 

institucí, která dobře snese srovnání s obdobnými institucemi v širším středoevropském prostoru. Fakulta jako 

celek podává silný vědecký i pedagogický výkon – v řadě parametrů je nejlepší na Univerzitě. Díky tradičnímu 

a  dobrému  jménu  i  diverzifikované  nabídce  se  Fakultě  daří  získávat  tvořivé  studenty  pro  všechny  obory. 

Fakulta dobře prospívá díky nasazení mnoha vynikajících pedagogů i mezinárodně respektovaných vědeckých 

osobností. Fakulta disponuje špičkovým zázemím a vybavením pro vzdělávání i vědeckou činnost a využívá 

potenciálu  spolupráce  s dalšími  významnými hráči  v rámci Univerzity  (zejm.  CEITEC MU,  Lékařská  fakulta, 

Fakulta  informatiky)  i  v rámci  Brna  a  celého  regionu.  Fakulta  má  dobře  nastavená  pravidla  fungování 

s vysokou mírou autonomie ústavů i rozpočtování, kdy centrální prostředky jsou směřovány za jejich původci 

a  vyváženě  přináší  kredit  výkonu  pedagogů  i  vědců.  Fakulta  dlouhodobě  pracuje  na  zjednodušení 

administrativy formou elektronizaci agend. Uvedené silné stránky je i nadále třeba systematicky kultivovat a 

rozvíjet.  

 

Předložený návrh aktualizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty respektuje strukturou 

Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na roky 2016‐2020, jehož priority a cíle jsou dobře definované a 

rozumně ambiciózní. Text odpovídá doporučením, které Univerzita má od mezinárodního hodnocení panelu 

ISAB. Uvedeny jsou specificky aktivity, které jsou – především ‐ aktuální z hlediska Přírodovědecké fakulty, 

čímž však není dotčena potřebnost dalších aktivit nastíněných v Dlouhodobém záměru MU. 
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Oblast	VZDĚLÁVÁNÍ	
	

Strategická	priorita	1	–	DIVERZIFIKACE	A	OTEVŘENOST	STUDIJNÍ	NABÍDKY	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

1.1 Zvýšit studijní úspěšnost zejména pomocí 
dobře nastaveného přijímacího řízení, 
komunikací s uchazeči a aktivním poradenstvím v 
průběhu studia 

1.2 Zavést nové nástroje otevírající přístup ke 
studiu a jeho úspěšnému absolvování všem 
motivovaným uchazečům s potřebnými 
studijními předpoklady i navzdory jejich 
případnému znevýhodnění 

1.3 Zjednodušit studijní nabídku a zpřehlednit 
strukturu a informace o studijních programech 

1.4 Obohatit spektrum nabízeného vzdělávání 
zejména o dvouoborové a interdisciplinární 
programy, technologicky zaměřené programy, 
inovované učitelské programy a relevantní 
programy reflektující trendy na trhu práce 

1.5 Reflektovat potřebu celoživotního učení v 
odpovídající studijní a vzdělávací nabídce 

 

Práce se středoškolskými studenty a motivace ke studiu Fakultě:  

 cílená  a  vytrvalá  PR  kampaň  podporující  povědomí  o  Fakultě  u  SŠ  studentů  –  semináře, 
prezentace úspěšných absolventů, exkurze pro studenty, dny otevřených dveří, podpora SOČ. 

 letní soustředění pro úspěšné řešitele olympiád. 

Revize a přípravy požadavků přijímacích řízení podle specifik jednotlivých studijních programů. 

Zpřehlednění nabídky zejména bakalářských studijních programů, definice vzájemných odlišností 
s ohledem na srozumitelnost studentům středních škol. 

Omezení  duplicit  v nabízených  přednáškách  např.  participací  učitelů  z  více  ústavů  na  jedné 
přednášce za předpokladu spravedlivého přerozdělení/sdílení získaných prostředků z výuky. 

Posílení a podpora prostupnosti a mobility studentů z bakalářského stupně do  jiných programů 
navazujícího magisterského stupně. 

Široká nabídka studijních programů připravujících na učitelská povolání a spolupráce s externími 
partnery při zkvalitňování přípravy budoucích učitelů. 

Podpora vzniku interdisciplinárních programů v rámci Fakulty i mezi fakultami. 
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Strategická	priorita	2	–	KVALITNÍ	VZDĚLÁVÁNÍ	REFLEKTUJÍCÍ	AKTUÁLNÍ	TRENDY	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

2.1 Dobudovat vnitřní systém zajišťování a 
hodnocení kvality a získat institucionální 
akreditaci 

2.2 Posílit aktivní roli studentů v procesech 
zajišťování kvality vzdělávacích činností 

2.3 Revidovat kurikulum v bakalářských 
studijních programech a rozšířit jejich obecný 
základ 

2.4 Modernizovat a zatraktivnit vzdělávání reflexí 
technologických trendů a implementací nových 
metod a forem výuky 

 

Úpravy náplně předmětů a forem vzdělávání studijních programů:  

 posilovat porozumění principům a omezovat v kurzech memorování faktů 
 posilovat kreativitu – navrhování a diskuze "jak řešit problém" v modelových a případových 

studiích a projektech 
 testování formou pokus‐omyl 
 zahrnout do plánů práci s daty a statistikou, programování  
 vzdělávání  obecných  a  přenositelných  dovedností  (kritická  práce  s odbornou  literaturou, 

komunikační a prezentační dovednosti, vedení projektů, podnikání) 

Podpora přímých zkušeností studentů:  

 u motivovaných studentů podpora brzkého zapojování do výzkumu a umožnit  tak získávání 
praktických zkušeností z experimentální práce 

 praxe, stáže, exkurze, krátké výměnné pobyty ve firmách, výzkumných institucích (AV) nebo 
VŠ v rámci Brna (VUT, MENDELU, VFU) 

 podpora „stínování“ kolegů studentů v jiných laboratořích během realizace diplomových prací 

Posílení  role studentů při hodnocení kvality vzdělávání  ‐  získávání  zpětných vazeb a  rozšiřování 
informací studentské obci. 

Ve spolupráci s LF využívat simulační zařízení, technologie a metody (např. simulace práce 
s vysoce patogenními, toxickými nebo radioaktivními materiály). 
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Strategická	priorita	3	–	INTERNACIONALIZACE	VE	VZDĚLÁVÁNÍ	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

3.1 Zavést užívání cizího jazyka jako nedílnou 
součást studia ve všech jeho stupních a fázích 

3.2 Rozšířit nabídku i výuku cizích jazyků a posílit 
výuku předmětů v cizích jazycích domácími i 
zahraničními akademickými pracovníky 

3.3 Rozvíjet nabídku studijních programů 
vyučovaných v cizích jazycích a zvýšit počet 
studujících v těchto programech 

3.4  Zvýšit  kvalitu  činností  souvisejících  se 
zajišťováním zahraničních mobilit studentů 

Hledání a přijímání kvalitních lidí ze zahraniční včetně studentů:  

 přímé oslovování a kampaně na univerzitách/fakultách, odkud je možné získávat motivované 
doktorské studenty (východní Evropa). 

Zlepšení výuky a zkušeností s praktickou angličtinou pro studenty:  

 posouzení kvality kurzů nabízených Univerzitou a zvážení alternativ  jako  je zprostředkování 
komerčních kurzů za zvýhodněné ceny a sdílení nákladů zainteresovanými studenty a Fakultou 

 vytvoření a nabízení odborných přednášek vedených v angličtině 
 zařadit výuku akademického psaní a prezentace v angličtině  
 Zapojení hostujících zahraničních akademických pracovníků do výuky 

Podpora a propagace programů podporujících mobility studentů. 

 informační kampaně, vzdělávání a vysvětlování významu mobilit studentům. 

Podpora a oceňování závěrečných prací studentů v angličtině.  
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Oblast	VÝZKUM	
	

Strategická	priorita	4	–	INDIVIDUALIZOVANÉ	DOKTORSKÉ	STUDIUM	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

4.1 Posílit individuální práci se studenty v 
doktorském studiu a pozornost věnovanou jejich 
socioekonomickému postavení 

4.2 Založit školu doktorských studií a aplikovat 
společné standardy a procesy zajišťování kvality v 
doktorských studijních programech 

4.3 Zavést aktivní podporu profesního 
uplatňování absolventů doktorského studia v 
akademických i neakademických drahách 

4.4 Zvýšit mezinárodní renomé a atraktivitu 
doktorského studia Masarykovy univerzity 

Akreditace doktorského studia v angličtině.  

Vytvoření a sdílení nabídky doktorských přednášek/kurzů, kurzy přednášené profesory 
v angličtině. 

Budování vysokých standardů doktorského studia: 

 kontrola personálních a finančních kapacit a kvality školitelů při přijímání doktorandů 
 vysoké standardy dizertací  
 práce a obhajoby v angličtině i za účasti zahraničních oponentů 

Zabezpečení a kvalitní podmínky pro doktorandy umožní plné nasazení a úspěšné a včasné 
dokončování studia:  

 celkově nižší počet doktorských studentů na Fakultě, kteří jsou zabezpečeni nejen 
stipendiem, ale podstatnými pracovními úvazky (primárně z externích grantů svých školitelů).  

Posilování mezinárodní spolupráce vazeb při přípravě doktorandů:  

 principy dvojího vedení v rámci mezinárodní spolupráce  
 podpora stáží a zkušeností ze zahraničí 
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Strategická	priorita	5	–	EXCELENCE	A	RELEVANCE	VÝZKUMU	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

5.1 Vymezit výzkumné priority a strategická 
mezioborová témata Masarykovy univerzity 

5.2 Upevnit postavení a viditelnost univerzitního 
výzkumu v mezinárodním prostředí a zvýšit 
zapojení univerzity v mezinárodních výzkumných 
projektech a konsorciích 

5.3 Zvýšit společenský a ekonomický dopad 
výsledků univerzitního výzkumu 

Podpora získávání individuálních prestižních výzkumných grantů (ERC, MSCS, EMBO apod.). 

Podpora zapojování a získávání mezinárodních projektů (zejm. H2020). 

Podpora týmů spolupracujících se a špičkovými výzkumnými institucemi (např. teamingová 
centra, centra kompetence). 

Publikování vědeckých výsledků v nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. 

Proaktivní oslovování špičkových vědců ‐ především kolegů ze zahraničních pracovišť, kteří 
uvažují o návratu do Česka a vytváření motivačních podmínek na Fakultě: 

 cílená projektová podpora lidem s ambicí podávat přihlášky do prestižních schémat  

Vyhledávání, získávání a alokace potřebných prostředků pro špičkové vědecké pracovníky:  

 přípravy rozvojových projektů  
 proaktivní kompetice o prostředky Univerzity jako Muni Award in Science and Humanities 
 vytvářet finanční rezervy ‐ "seed funds" ‐ pro podporu nových pozic 

Podpora vlastních špičkových vědců a vědkyň i dalších pracovníků, kteří se zasadí o získání nových 
vynikajících osobností a jejich zapojení do činností na Fakultě.  

Podpora aplikačního výzkumu a využívání výsledků v praxi: 

 podpora spolupráce s firmami, zdravotnictvím nebo státní správou  
 rozvoj aktivit a společných projektů s technickými univerzitami 
 uplatňování aplikovaných výsledků u externích partnerů s podporou CCT MU 
 podpora sdílení know‐how a infrastruktury pro potřeby praxe  
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Strategická	priorita	6	–	EFEKTIVITA	VÝZKUMU	A	STIMULUJÍCÍ	PROSTŘEDÍ	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

6.1 Zavést systém plánování, pořizování a sdílení 
nákladných přístrojů, zařízení a technologií pro 
výzkum 

6.2 Realizovat evaluaci výzkumu na všech 
úrovních a implementovat nástroje pro 
posilování výzkumného výkonu a kvality výsledků 

6.3 Zajistit profesionální servis k výzkumné 
činnosti a vytvořit organizační a materiální 
podmínky pro maximalizaci přínosu klíčových 
vědeckých pracovníků a jejich týmů 

Spolupráce (zejména s CEITEC MU) a zajištění otevřeného přístupu k centrálním servisním 
pracovištím (Core Facilities). 

Zhodnocení výzkumného výkonu a akademických aktivit na úrovni pracovišť, pracovních týmů i 
jednotlivců a zohledňování výsledků při personálním řízení. 

Návrhy změn interního rozpočtování – např. omezení dodatečného danění externě získávaných 
grantových prostředků. 

Společné mezioborové konference doktorandů. 

Posílení projektové podpory poskytované děkanátem a omezení nadbytečné administrativní 
práce u řešitelů projektů. 
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Oblast	SPOLEČENSKÁ	ODPOVĚDNOST	
	

Strategická	priorita	7	–	VNITŘNÍ	KULTURA	ZALOŽENÁ	NA	SDÍLENÝCH	HODNOTÁCH	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

7.1 Vytvářet inspirující univerzitní prostředí s 
cílem podporovat sdílení společných hodnot 
studenty a zaměstnanci a posilovat jejich 
sounáležitost s univerzitou 

7.2 Posílit vzájemnou informovanost a vnitřní 
komunikaci napříč univerzitou 

7.3 Rozšířit spektrum, dostupnost a kvalitu 
poskytovaných služeb směrem ke studentům a 
zaměstnancům 

Podpora aktivit studentské komunity a posilování pozitivní identifikace s Univerzitou a Fakultou:  

 Oživení UKB ‐ otevřené akce a aktivity mimopracovních spolků, happeningy, autorská čtení v 
KUK nebo nově budované galerii MU 

Posilování zapojení zahraničních pracovníků a studentů do života univerzity. 

Zlepšení komunikace: 

 nový web Fakulty 
 vydávání fakultního „newsletteru"  
 poskytovat kredit a oceňovat publicitou nejlepší osobnosti, studenty, týmy, ústavy 

	

Strategická	priorita	8	–	INSPIRACE	A	ODPOVĚDNOST	KE	SPOLEČNOSTI	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

8.1 Upevnit roli univerzity jako významné 
názorové autority při formování strategií a politik 
na národní a regionální úrovni 

8.2 Stát se vyhledávaným a strategickým 
partnerem, který reaguje na potřeby komunit a 
společenské výzvy 

8.3 Podporovat vzdělanost a kultivovanost 
společnosti aktivním šířením a sdílením vědění 

Využít oslav 100 let založení Univerzity k posílení pozitivního povědomí o Fakultě u veřejnosti 

Aktivní prezentace výsledků výzkumu a propagace Fakulty na národních a mezinárodních 
odborných fórech. 

Motivace pracovníků ke komentování odborných témat a problémů na veřejnosti (např. cestou 
registrace do databáze expertů Muni). 

Podpora realizace populárně‐naučných a dalších událostí (oživení UBK, ScienceSlam, Noc Vědců). 

Posílení spolupráce v rámci Brna a regionu – pracovat na kontaktech a spolupráci s MMB, JMK, 
JCMM, JIC; přispívat k přípravě RIS4. 
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Oblast	PODPORA	
	

Strategická	priorita	9	–	PERSONÁLNÍ	ŘÍZENÍ	A	PROFESNÍ	ROZVOJ	ZAMĚSTNANCŮ	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

9.1 Revidovat procesy personálního řízení, 
zejména kritéria a nástroje pro přijímání 
zaměstnanců, kvalifikační růst a obsazování 
vedoucích pozic 

9.2 Nastavit otevřenou personální politiku 
cílenou na získávání akademických a vědeckých 
pracovníků z vnějšího prostředí univerzity 

9.3 Vybudovat ucelený systém vzdělávání 
zaměstnanců Masarykovy univerzity 

9.4 Vytvořit koncepci k podpoře sladění profesní 
kariéry na univerzitě s rodinným životem a 
rozšířit spektrum nabízených zaměstnaneckých 
výhod 

Podporovat principy zdravé akademické kariéry a správné praxe řízení lidských zdrojů: 

 soustavně komunikovat, vzdělávat (studenty i akademiky), upravovat vnitřní pravidla 
rozpočtování a implementovat existujících doporučení jako např. Evropská HRS4R. 

Požadovat předchozí zkušenosti z jiných pracovišť nejlépe ze zahraničí u nových pracovníků:  

 skutečně otevřená a mezinárodně inzerovaná výběrová řízení, která přispějí ke zvýšení 
konkurence a omezí vnitřní inbreeding. 

Otevírání nových příležitostí mladší generaci:  

 postupné snižování úvazků osob v důchodovém věku (individuálně a po zhodnocení výkonu a 
přínosu Fakultě). 

Systematická podpora prostupnosti a vysoké mobility studentů i akademiků.  

Vytváření podmínek pro zjednodušení zapojení žen do vědy i výuky:  

 snížené úvazky i snížené požadavky na objem práce  
 korigovat striktní uplatňování karierních pravidel a hodnocení „kvantity“ výsledků 
 dočasné úvazky pro absolventky PhD i po skončení studia nebo na rodičovské dovolené 

Motivace ke kvalifikačnímu růstu s cílem zvyšování podílu habilitovaných akademických 
pracovníků. 

Podpora vzdělávání a konverzace v angličtině u podpůrných pracovníků (angličtina jako standard 
pro administrativu). 
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Strategická	priorita	10	–	INFRASTRUKTURA	A	SPRÁVA	INSTITUCE	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

10.1 Dobudovat potřebné infrastrukturní zázemí pro výuku a 
výzkum 

10.2 Zvýšit efektivitu provozování i správy budov a jejich 
bezpečnost 

10.3 Optimalizovat dělbu kompetencí mezi součástmi 
univerzity a zefektivnit vnitřní fungování 

10.4 Zajistit ekonomickou stabilitu a výkonové rozpočtování 
univerzity s prvky solidarity 

Získávání finančních prostředků a podpora projektům udržitelnosti vybudovaných 
výzkumných infrastruktur. 

Využívání nových rozvojových investičních projektů MŠMT (přeměna koridorů na 
funkční prostory na UKB, samoobslužný studentský klub, místnost pro děti). 

Hledat možnosti Fakultní/Univerzitní mateřské školky v okolí kampusu. 

Podpora ekologických principů s cílem snižování ekologické stopy. 

Podpora cyklistické dostupnosti a parkování kol. 

Snížení administrativní zátěže pro pracovníky a studenty:  
 detailní analýza a následná korekce procesů, odpovědností a činností děkanátu a 

paralelních podpůrných aktivit na ústavech  
 úřední hodiny studijního oddělení také na UKB 

	

Strategická	priorita	11	–	INFORMAČNÍ	SYSTÉMY	A	IT	PODPORA	

Strategické cíle MU  Opatření a aktivity na Fakultě 

11.1 Rozvíjet integraci stávajících informačních systémů a 
pokračovat v jejich vývoji, a to i s cílem zvýšení jejich 
uživatelské přívětivosti a zajištění přístupu z mobilních zařízení 

11.2 Implementovat uživatelsky komfortní platformu 
umožňující pružnou spolupráci a komunikaci v rámci 
pracovních skupin z řad zaměstnanců a studentů 

11.3 Rozvinout nástroje pro efektivní práci s daty a pokračovat 
v elektronizaci vnitřních procesů a v digitalizaci informací 

11.4 Optimalizovat univerzitní e‐infrastrukturu a zajistit 
bezpečné kybernetické prostředí 

Elektronizace procesů. 

Přímé využívání dat dostupných z univerzitních systémů pro vnitřní analýzy, 
benchmarking a hodnocení na Fakultě. 

Usilovat o centralizované zajištění e‐informačních zdrojů z úrovně Univerzity. 

 

 


