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Úvod
Dokument „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační a
další tvůrčí činnosti ÚSI VUT v Brně pro rok 2017“ (dále jen „Plán re SZ ÚSI VUT 2017“)
vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí
činnosti ÚSI VUT v Brně na období 2016‒2020 (DZ ÚSI VUT 2016‒2020) s ohledem na hlavní
priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti VUT v Brně na období 2016‒2020 (DZ VUT 2016‒2020). Motivujícím prvkem
pro mnohé strategické aktivity uvedené v Plánu realizace SZ ÚSI VUT 2017 je pokračující
implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů.
Plán realizace SZ ÚSI VUT 2017 tvoří součást strategického řízení ÚSI VUT.
Konkretizace a plnění cílů DZ ÚSI VUT 2016‒2020, stejně jako Plán re SZ ÚSI VUT 2017 budou
i nadále podporovány dílčími rozvojovými aktivitami a projekty v souladu s celouniverzitními
strategiemi.
Popis aktivit ÚSI VUT je strukturován v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru
MŠMT a Plánu realizace SZ VUT 2017, kterými jsou:
Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality a strategické řízení
Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost vzdělávací činnosti
Prioritní cíl 3: Internacionalizace
Prioritní cíl 4: Relevance, absolventi, marketing a spolupráce s aplikační sférou
Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Prioritní cíl 6: Rozhodování a rozvoj založené na informacích a datech
Prioritní cíl 7: Efektivní hospodaření
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Prioritní cíle Plánu realizace Strategického záměru pro rok 2017
Prioritní cíle Plánu realizace SZ ÚSI VUT 2017 vycházejí z DZ ÚSI VUT na období 2016 – 2020,
provedené kontroly průběžného plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru ÚSI VUT 2016 a
také z aktuálního vyhodnocení vnějších podmínek pro působení ÚSI. Každý z prioritních cílů
bude i nadále průběžně hodnocen.
Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality a strategické řízení
ÚSI VUT V BRNĚ V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ





bude v návaznosti na schválenou novelu zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ)
v maximální možné míře participovat na realizaci celouniverzitních strategií při
provádění potřebných kroků pro implementaci novely; v souvislosti s tím bude
pokračovat v revizi vnitřních předpisů a norem, nastavení jejich hierarchie a
optimalizaci systému finanční kontroly,
ve spolupráci a v souladu s dalšími složkami VUT provede analýzu a navrhne systém
pro vnitřní zajišťování a hodnocení kvality v souladu s požadavky novely ZVŠ,
bude se v rámci VUT podílet na implementaci novely ZVŠ, pokračovat ve výměně
zkušeností ve spolupráci s vybranými univerzitami v ČR a na mezinárodní úrovni s
cílem vytvořit kvalitní systém vnitřních předpisů.

PŘI ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ÚSI VUT V BRNĚ
•

vytvoří, zejména v návaznosti na plánovanou realizaci celouniverzitního projektu
MOST, soubor kritérií k posouzení kvality fungování ÚSI v oblasti vzdělávání a
výzkumu, provozu, personální činnosti a materiálního zabezpečení,

•

bude provádět pravidelnou evaluaci kvality dle souboru kritérií za účasti zaměstnanců
i studentů a na základě výsledků učiní příslušné kroky zejména u pracovníků, kde
budou zjištěny určité rezervy,

•

vytvoří individuální plány osobního rozvoje akademických a odborných pracovníků,
které budou reflektovat potřeby a možnosti rozvoje těchto pracovníků a zejména
potřeby ÚSI,

•

bude spolupracovat na akcích vnějšího hodnocení VUT s tuzemskými a zahraničními
institucemi s cílem posílit mezinárodní konkurenceschopnost VUT,

•

bude pokračovat ve spolupráci s dalšími vysokými školami v ČR i v zahraničí,

•

ocení mimořádně aktivní tvůrčí pracovníky, kterým vytvoří podmínky pro další tvůrčí
rozvoj.
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V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ÚSI VUT V BRNĚ
•

v návaznosti na novou organizační strukturu podpory a realizace projektů na VUT
stanoví interní postupy pro tvorbu, realizaci a hodnocení projektů,

•

vytvoří podmínky pro spokojené, úspěšné, výkonné, informované a pozitivně
motivované pracovníky,

•

bude analyzovat, věcně i ekonomicky, jednotlivá organizační střediska ÚSI, z čehož
vyplynou případné náměty na restrukturalizaci s cílem zvýšit jejich efektivnost,

•

bude podporovat a rozvíjet působení akademických pracovníků jako přirozené a
tradiční součásti akademického života a zároveň jako klíčového prvku aktivního
zapojení členů akademické obce do rozvoje ÚSI,

•

bude pokračovat v procesech zajištění větší optimalizace komunikace na jednotlivých
stupních řízení ÚSI a mezi zaměstnanci, aktualizovat statut a organizační schéma ÚSI
v nových dislokačních podmínkách,

•

v rámci koncepce rozvoje lidských zdrojů bude ÚSI spolupracovat na novelizaci
systému oceňování a odměňování v rámci VUT, založeném na kvalitě, výkonu a
výsledcích jako nosného tématu pro strategii personálního řízení,

•

podpoří a ocení další vzdělávání pracovníků ÚSI; na základě přesného poznání všech
procesů bude zajišťovat vyvážené a diferencované role jednotlivých zájmových skupin
(akademičtí a neakademičtí pracovníci, vedení ústavu, studenti, absolventi,
zaměstnavatelé a další sociální partneři) ve vnitřním řízení kvality,

•

bude ve všech strategických dokumentech ÚSI VUT, zabývajících se jeho
společenskou rolí coby vysokoškolského ústavu, akcentovat tvorbu skutečných
hodnot a profesionalitu.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost vzdělávací činnosti
V OBLASTI ZÍSKÁVÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM ÚSI VUT V BRNĚ
•

ve vazbě na celouniverzitní projekt Modernizace webů VUT dokončí prioritně
anglickou mutaci svých webových stránek,

•

bude participovat na zavedených i nových propagačních akcích VUT, na kterých
uvede aktualizovanou prezentaci ÚSI pro žáky středních škol tak, aby byli motivováni
ke studiu na VUT a v pokračování po absolvování bakalářského studia na ÚSI,

•

bude aktualizovat informace o možnostech studia, které jsou prezentovány na
stránkách Facebook a Navut,

•

zajistí účast studentů ÚSI na propagačních aktivitách VUT, jak v rámci studentských
veletrhů, tak i celouniverzitních aktivit (např. Noc vědců, JuFoS, ExFoS, MSV, Den
otevřených dveří, apod.),

•

bude podporovat možnost vzdělávání studentů z praxe,
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•

bude vypisovat taková témata diplomových prací, která je možno strukturovat tak,
aby na ně bylo možno navázat disertačními pracemi.

V OBLASTI STUDIA A STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ÚSI VUT V BRNĚ
•

v rámci celouniverzitních aktivit VUT vytvoří nabídku zajímavých předmětů, které by
mohly tvořit součást předmětové skladby tzv. svobodných předmětů, jejichž výuka
bude na VUT probíhat od akademického roku 2017/2018,

•

bude realizovat opatření vyplývající z vyšších požadavků na kvalitu studijních
programů v návaznosti na novelu ZVŠ a navazující právní předpisy,

•

vytvoří funkční podmínky pro dopracování habilitačních prací a naplňování
autoevaluačních kritérií,

•

uspořádá studentskou konferenci JuFoS 2017,

•

bude vytvářet podmínky pro zahraniční stáže studentů v rámci mobilitních programů,

•

bude nadále podporovat projektové formy výuky a týmovou práci studentů,

•

bude v souladu s požadavky praxe podporovat rozvoj interdisciplinárních a
mezifakultních oborů tak, aby reflektovaly změny společenských potřeb,

•

bude podporovat zapojení studentů doktorského studia do projektů specifického VŠ
výzkumu a větší zapojení studentů magisterského studia do aktivit, které jsou
prováděny jednotlivými odbory ÚSI,

•

bude nadále vytvářet podmínky pro rozvoj NMSP RzI v součinnosti s ostatními
vybranými fakultami.

V OBLASTI DOKTORSKÉHO STUDIA BUDE ÚSI VUT V BRNĚ
•

dále rozvíjet a zlepšovat podmínky pro zahraniční stáže doktorandů a školitelů
v rámci mobilitních programů; aktivity v této oblasti se zaměří na získání nových a
upevnění stávajících kontaktů se zahraničními VŠ s obdobným zaměřením studia jako
na ÚSI, a to za účelem předávání informací z problematiky Soudního inženýrství
v podobě společných publikací, témat pro disertační práce apod.,

•

realizovat opatření vyplývající z požadavků na vyšší kvalitu doktorského studia, které
souvisejí s akreditačními podmínkami ve vazbě na novelu ZVŠ,

•

směřovat k tomu, aby témata doktorských disertačních prací byla vypisována
zejména ve vazbě na vědecko-výzkumné projekty,

•

podporovat tvůrčí aktivity zaměřené na odborný osobní rozvoj a publikační aktivity
v souladu s platnou metodikou hodnocení vědy a výzkumu,

•

více zapojovat doktorandy do aktivit jednotlivých odborů ÚSI,

•

podporovat navázání spolupráce doktorandů s partnerskými institucemi,

•

publikační výstupy doktorandů směřovat do významných a prestižních periodik a
konferencí, včetně podpory open access publikací.
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V OBLASTI OTEVŘENOSTI A MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ
ÚSI VUT V BRNĚ:




bude směřovat k tomu, aby se ÚSI stalo atraktivním cílem pro zahraniční studenty –
samoplátce,
bude usilovat o získání zahraničních studentů,
umožní akademickým pracovníkům účinný jazykový rozvoj a mezinárodní výjezdy a
stáže na odborných pracovištích a účast na konferencích v Evropě a ve světě.

V OBLASTI SLEDOVÁNÍ KVALITY VÝUKY ÚSI VUT V BRNĚ
•

na konci každého semestru uspořádá anonymní studentskou anketu k hodnocení
kvality výuky (předmětů a vyučujících); tuto anketu vyhodnotí a zveřejní závěrečnou
zprávu; v případě zjištění zásadních nedostatků učiní opatření k jejich nápravě,

•

zorganizuje na konci letního semestru společenskou akci, která umožní otevřenou
komunikaci studentů a pedagogů,

•

osloví studenty a absolventy s požadavkem na možnost jejich průběžného
kontaktování a vyplnění ankety v rámci průzkumu o jejich uplatnění v praxi a tuto
vyhodnotí,

•

v souladu s nastavenými mechanismy VUT bude sledovat a vyhodnocovat ukazatele
požadované „Nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství“:
studijní neúspěšnost, míru řádného ukončení studia, míru úspěšnosti v přijímacím
řízení, uplatnitelnost absolventů,

•

bude rozvíjet informační podporu pro otevřenou komunikaci studentů a pedagogů ke
zlepšení kvality výuky.

V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSI VUT V BRNĚ
•

zrealizuje alespoň jeden běh u každého z akreditovaných kurzů pro vzdělávání
úředníků územních samosprávných celků,

•

zrealizuje alespoň dva běhy z připravených kurzů pro soudní znalce – jeden pro
soudní znalce z oboru REI a druhý pro soudní znalce z oboru ASN,

•

zapojí další externí odborníky do výuky kurzů CŽV v rámci činnosti všech odborů ÚSI,

•

bude využívat nabídky kurzů pro zaměstnance VUT,

•

bude reagovat na požadavky komerční sféry a na základě poptávky vytvářet potřebné
kurzy a jednodenní semináře CŽV.
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V OBLASTI SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚSI VUT V BRNĚ


vypíše témata diplomových prací na základě potřeby řešení palčivých problémů a
požadavků z praxe, přičemž pro tento účel bude aktivně vyhledávat podněty
z aplikační sféry, které slouží jako základ pro zadání diplomové práce (např. ze strany
pojišťoven řešících problematiku pojistných podvodů s havarovanými vozidly,
výrobců),



zrealizuje exkurze ve společnostech působících v oblastech blízkých zaměření studia
jednotlivých studijních programů,



bude dále podporovat přímé zapojení odborníků z praxe do vzdělávací činnosti např.
ve formě vyžádaných přednášek či příjezdů odborníků na akce pořádané ÚSI,
• bude hledat cesty k zajištění povinných praxí u studijních programů s případným
profesním profilem,
• bude pořádat tematicky zaměřená diskusní fóra a konference umožňující setkání
vedení ÚSI VUT a jednotlivých odborů ÚSI VUT se zástupci praxe.
V OBLASTI PORADENSTVÍ A DOSTUPNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ BUDE ÚSI VUT V
BRNĚ




podporovat a rozvíjet kariérní poradenství studentům,
poskytovat i nadále jednorázová mimořádná stipendia studentům v náhle zhoršené
životní situaci,
podporovat rozvoj kombinovaných forem studia, rozvíjet elektronické studijní
materiály pro samostudium.

V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A ROZVOJE ZALOŽENÉHO NA INFORMACÍCH A DATECH ÚSI VUT V
BRNĚ


bude do praxe implementovat příslušné změny IS VUT, které vyplývají z novely ZVŠ.
Zejména se jedná o elektronické doručování písemností studentům a uchazečům o
studium, nové součásti studijních programů (oblast vzdělávání a profil), registr řízení
o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

ÚSI VUT V BRNĚ BUDE V OBLASTI PERSONÁLNÍ PODPORY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI


rozvíjet kvalifikace pedagogických a dalších kompetentních pracovníků za účelem
zkvalitnění výuky a posílení její relevance pro trh práce, kdy se i nadále zaměří na:
- nabídku certifikovaných kurzů pro pedagogické pracovníky,
- rozvoj metodologie výuky a také na podporu vzdělávání pracovníků pro práci
s přístrojovou technikou a moderními technologiemi.
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Prioritní cíl 3: Internacionalizace
ÚSI VUT V BRNĚ V OBLASTI INTERNACIONALIZACE


návazně na vnitřní předpisy VUT postupně do vnitřních předpisů ÚSI zavede povinnou
mobilitu pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě studia,



udrží stávající podíl mobilit studentů doktorského studia,



bude podporovat zvýšení počtu přijíždějících akademických i ostatních pracovníků,



bude podporovat výuku cizích jazyků pro studenty a pracovníky ÚSI VUT,



bude podporovat rozšiřování mezinárodní spolupráce v oblasti VaV a zapojování
zahraničních partnerů do oblasti výuky,



bude nadále pokračovat ve zpřístupňování výjezdů co největšímu počtu studentů a
pracovníků - v co nejširší oborové struktuře,



bude hledat další možnosti posílení financování prostřednictvím stipendií z
prostředků VUT a z prostředků získaných z konkrétní spolupráce s praxí.

Prioritní cíl 4: Relevance, absolventi, marketing a spolupráce s aplikační sférou

V OBLASTI SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY ÚSI VUT V BRNĚ BUDE
• průběžně během studia připravovat studenty na spolupráci s ústavem po jejich
absolvování,
• zvát absolventy na akce pořádané ústavem i pravidelná zakončení semestru za
účelem zajištění zpětné vazby s absolventy,
• rozvíjet vztahy s absolventy ÚSI VUT prostřednictvím Alumni servisu,
• v návaznosti na realizaci celouniverzitního projektu Alumni postupně vytvářet
databázi absolventů ÚSI s důrazem na jejich uplatnění v praxi,
• na základě cílených aktivit a v součinnosti s jednotlivými fakultami pokračovat v
budování vztahů s absolventy s cílem propagovat s jejich pomocí jak ÚSI, tak VUT a
jeho aktivity a získávat cennou zpětnou vazbu pro další rozvoj.
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V OBLASTI MARKETINGU ÚSI VUT V BRNĚ


bude pokračovat v osvědčených aktivitách propagace ÚSI, spojených s výstupy
znalecké činnosti,



bude i nadále podporovat internetové prezentace a komunikaci na sociálních sítích,
více využívat sociální sítě pro komunikaci ÚSI s firmami a absolventy,



připraví pro prezentaci webové stránky ÚSI v anglickém jazyce,



bude marketingově přispívat k získávání talentovaných středoškoláků
spolupracovat s nejlepšími středními školami (TOP 30, SOČ, exkurze):



a

-

navýšením počtu škol v rámci „road show“, kdy přímé návštěvy středních škol
ze strany ÚSI VUT umožňují oslovit a představit ÚSI VUT široké skupině
středoškoláků v jejich přirozeném prostředí,

-

podporovat navázání spolupráce se Sociologickým ústavem AV ČR v rámci
programu „Mentoring pro středoškolačky v technických a přírodovědných
oborech“ s cílem navýšit počet studentek technických oborů na ÚSI VUT
v Brně,

bude usilovat o navýšení počtu spolupracujících základních škol, přičemž využije
zapojení aktivních studentů ÚSI VUT do těchto aktivit a zároveň bude spolupráci
koordinovat se SK AS VUT.

V OBLASTI SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU ÚSI VUT V BRNĚ BUDE
•

pokračovat v řešení odborných expertních problémů pro potřeby orgánů veřejné
moci, firem a institucí, případně i občanů (smluvní výzkum),

•

rozvíjet systém monitoringu trhu práce pro zajištění kvality a trvalé zlepšování
vzdělávání,

•

reagovat průběžně na relevantní vyhlašované projektové výzvy a pečovat o
partnerství dlouhodobě budovaná.

V OBLASTI SPOLUPRÁCE SE STRATEGICKÝMI PARTNERY ÚSI VUT V BRNĚ BUDE


rozvíjet strategie pro oslovení firem ke spolupráci s ÚSI VUT a zároveň bude pečovat
o stávající partnerské firmy ÚSI VUT.
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Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ÚSI VUT V BRNĚ
•

ve vazbě na nově zaváděnou organizační strukturu řízení a podpory projektů na VUT
bude implementovat procesní postup, který v rámci organizačního schématu ÚSI
jasně vymezí role a pravomoci pracovníků na pozicích projektového řízení tak, aby
toto nastavení umožnilo jak efektivní spolupráci s centrálními složkami podpory
projektů VUT, tak koordinaci činností jednotlivých realizátorů projektů a projektových
týmů na úrovni ÚSI VUT ve všech fázích projektového cyklu (příprava, realizace,
hodnocení),

•

bude reagovat na relevantní projektové výzvy interní grantové agentury VUT,
národních grantových agentur, operačních programů, ministerstev apod.,

•

bude průběžně přizpůsobovat publikační činnost metodice hodnocení VaV,

•

vymezí priority v činnostech ÚSI tak, aby byl vytvořen časový prostor pro realizaci
vědecko-výzkumných a publikačních činností,

•

bude rozvíjet současné aktivity v oblasti VaV do dalších mezinárodních dopadů,

•

zvýší důraz na realizaci aktivit VaV a vyčlenění pracovní kapacity tvůrčích pracovníků
na tyto aktivity,

•

nastaví pravidla umožňující tvůrčí rozvoj akademických a odborných pracovníků ÚSI,

•

uspořádá mezinárodní vědeckou konferenci ExFoS 2017 a bude participovat na
přípravě dalších mezinárodních vědeckých a odborných konferencí v ČR i v zahraničí.

Prioritní cíl 6: Rozhodování a rozvoj založené na informacích a datech
V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A ROZVOJE ZALOŽENÉHO NA INFORMACÍCH A DATECH ÚSI VUT
V BRNĚ
•

v souladu s probíhajícími celouniverzitními koncepcemi a strategiemi provede revizi
vnitřních dokumentů, optimalizuje a zjednoduší administrativní úkony na všech
stupních řízení a zajistí koordinační a administrativní podporu činností spojených s
přípravou a řešením projektů.

V OBLASTI ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, KNIHOVNICKÝCH A VYDAVATELSKÝCH
ČINNOSTÍ ÚSI VUT V BRNĚ


•

bude pokračovat v procesu zařazení časopisu Soudní inženýrství do vědeckých
databází,
zdroje určené na rozvoj instituce účelně použije na rozvoj informačních zdrojů pro
tvůrčí pracovníky,
bude usilovat o to, aby byl sborník z konference ExFoS opět zařazen v databázi
EBSKO,
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•
•

bude usilovat o vydání jednoho čísla časopisu Soudní inženýrství v anglickém jazyce
s cílem umístění do vědeckých databází,
rozšíří periodikum Soudní inženýrství o problematiku inženýrství rizik, ve smyslu
usnesení užší redakční rady.

Prioritní cíl 7: Efektivní hospodaření
V OBLASTI SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ ÚSI VUT V BRNĚ:
•

v návaznosti na novelizaci vnitřního mzdového předpisu VUT nastaví efektivní systém
odměňování zaměstnanců postavený na principech hodnocení kvality a výkonu,
včetně systému odměňování v souladu s novelizací vnitřního mzdového předpisu
VUT,

•

optimalizuje systém vícezdrojového financování se schopností průkazně oddělovat
hospodářské a ostatní činnosti, včetně eliminování rizik nedovoleného křížového
financování,

•

zajistí efektivní a optimální využívání nového, moderního vybavení učeben a
laboratoří se zaměřením na zajištění správné obsluhy a ovládání moderní techniky,

•

rozvine ekonomicko-analytické činnosti a navazující činnosti metodické a kontrolní
pro podporu efektivního řízení ÚSI,

•

zlepší účelné plánování a efektivní využívání finančních prostředků z projektů
financovaných z dotací, včetně operačních programů, v souladu s prioritami ÚSI.

V OBLASTI NEINVESTIČNÍHO FINANCOVÁNÍ ÚSI VUT V BRNĚ:
•

zajistí důsledné sledování hospodaření dle zdrojů financování,

•

bude využívat na úrovni VUT platnou metodiku vykazování nákladů,

•

bude využívat novou spisovou službu,

•

v návaznosti na platnou právní úpravu ČR zajistí krytí odpisů z majetku, který nebyl
pořízen z dotačních prostředků.

V OBLASTI INVESTIČNÍHO FINANCOVÁNÍ ÚSI VUT V BRNĚ:


bude dále rozvíjet vybudovanou infrastrukturu pro potřeby pedagogické a tvůrčí
činnosti ústavu.
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