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P�EDMLUVA  
 
 

Západo�eská univerzita v Plzni (Z�U) se �adí po�tem student� a portfoliem nabídky studijních 
program� mezi nejvýznamn	jší ve�ejné vysoké školy v �eské republice. Sou�asn	 pat�í po�tem svých 
zam	stnanc� a obratem ve výši p�es jednu miliardu K� mezi nejvýznamn	jší zam	stnavatele  Plze�ského kraje. 

 
V hodnoceném období výrazn	 posílila svoji pozici zejména v oblasti strategického �ízení a zvýšení 

kvality administrativn	 správních �inností. K pozitivnímu vývoji došlo i v oblasti mimonormativního 
financování, kdy se poda�ilo díky kvalitn	 zpracovaným projekt�m zvýšit finan�ní zdroje pro rozvoj Z�U. 

 
V r. 2006 jsme zahájili realizaci strategických zám	r�, které byly p�edtím zpracovány, projednány 

a schváleny. Z nich vyšel i Dlouhodobý zám	r univerzity, který byl v �ervnu r. 2006  schválen vedením MŠMT. 
Tento dokument není širším vedením univerzity vnímán jako jednorázová proklamace, ale pravidelnou kontrolou 
postupových etap, v�etn	 pot�ebné aktualizace,  se stal hlavním �ídícím dokumentem vysoké školy. 

 
V oblasti �ízení univerzity se poda�ilo zaujmout �leny akademické obce a navázat užší vztah 

s Akademickým senátem Z�U v�etn	 jeho studentské komory. Zapojením co možná nejširšího okruhu 
akademických pracovník� do tvorby a zejména realizace strategie se chceme vyvarovat toho, aby i dob�e 
zpracovaná strategie se stala mrtvým dokumentem. K tomu je zapot�ebí zejména dob�e informovat. V roce 2006 
jsme nap�. zorganizovali spole�né dvoudenní setkání vedení univerzity se �leny akademických senát�, které 
m	lo za cíl co nejvíce p�iblížit strategické zám	ry, objasnit východiska a p�iblížit cíle. Pro všechny klí�ové 
oblasti strategického plánu byly stanoveny metriky a tím se zvýšila jejich transparentnost. 

 
V r. 2006 bylo na Z�U prakticky završeno zavedení strukturovaného studia, velká pozornost byla 

v	nována zvyšování jazykových kompetencí student� a zkvalitn	ní p�ípravy u�itel�. Zavedli jsme systém �ízení 
rizik apod. 

 
V oblasti výzkumu a vývoje jsme v	novali pozornost zejména zkvalitn	ní výchovy doktorand� 

a p�íprav	 projekt� do program� Evropské unie ve spolupráci s m	stem Plzní, Plze�ským krajem i v rámci 
NUTS II Jihozápad.   
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1 ÚVOD  

1.1 Úplný název vysoké školy (VŠ), používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy 
všech fakult VŠ  

Západo�eská univerzita v Plzni (Z�U) 
Univerzitní 8, 306 14 Plze� 
 
Názvy a adresy fakult: 
 
Fakulta aplikovaných v�d (FAV) 
Univerzitní 22, 306 14 Plze� 
 
Fakulta ekonomická (FEK) 
Husova 11, 306 14 Plze� 
Hradební 22, 350 11 Cheb 
 
Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Univerzitní 26, 306 14 Plze� 
 
Fakulta filozofická (FF) 
Sedlá�kova 38, 306 14 Plze� 
 
Fakulta pedagogická (FPE) 
Sedlá�kova 38, 306 14 Plze� 
 
Fakulta právnická (FPR) 
Sady P	tat�icátník� 14, 306 14 Plze� 
 
Fakulta strojní (FST) 
Univerzitní 22, 306 14 Plze� 
 
Názvy a adresy vysokoškolských ústav�: 
 
Ústav um�ní a designu (UUD) 
Univerzitní 22, 306 14 Plze� 
 
Nové technologie - Výzkumné centrum v západo�eském regionu (NTC) 
Univerzitní 22, 306 14 Plze� 

1.2 Organiza�ní schéma VŠ  

1.2.1 Struktura vysoké školy a jejích sou�ástí 
Organiza�ní struktura Západo�eské univerzity v Plzni platná k 31. 12. 2006 vyplývá z organiza�ního 

schématu viz obr. �. 1. 

1.3 Složení  správní rady, v�decké rady, akademického senátu a dalších orgán� dle 
vnit�ních p�edpis� VŠ  

1.3.1 Správní  rada  

P�edseda: JUDr. Ji�í Šilhavý Krajský soud v Plzni  
Místop�edsedové: Doc. Ing. Zden	k Antoš, CSc. MŠMT �R 
 Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. Ústav fyziky plazmatu AV �R 
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�lenové: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. �eská zem	d	lská univerzita v Praze  
 Mgr. Michal Kraus Plze�ské m	stské dopravní podniky, a. s.  
 Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Léka�ská fakulta UK v Plzni  
 Ing. Petr K�enek, CSc. MŠMT �R 
 Ing. Jaroslav Lobkowicz Parlament �R, Posl. sn	movna   (do 15. �ervna )
 PaedDr. Zden	k Oulík  
 Mgr. Václav Pícl �eskomoravský odborový svaz prac. školství  
 Mons. František Radkovský Plze�ské biskupství  
 Ing. Ji�í Šneberger Parlament �R, Senát 
 Ing. Václav Tomandl Komer�ní banka Ústí nad Labem 
 Ing. Pavla Volfová Ministerstvo financí �R 
 Ing. Ji�í Zapletal Škoda Holding, a. s.  
Tajemník: Ing. Josef Liška Západo�eská univerzita v Plzni 

1.3.2 V�decká rada  

Interní �lenové 
Doc. Ing. Josef Pr�ša, CSc.   rektor 
Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj 
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj 
Prof. Ing. Ji�í K�en, CSc.   d	kan FAV 
Ing. et Ing. Miloš Nový d	kan FEK, od 1. b�ezna prod	kan FEK pro studijní záležitosti 
Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. d	kan FEK (od 1. �íjna) 
Doc. Ing. Ji�í Kotlan, CSc. d	kan FEL 
Doc. PhDr. Jana Mi�hová, CSc. d	kanka FPE 
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. d	kan FST, od 16. �íjna prod	kan FST pro spolupráci s podniky 
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. �editel NTC 
Doc. akad. malí� Josef Mištera �editel UUD 
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.   prod	kan FAV pro tv�r�í �innost  
Prof. Ing. Ji�í Šafa�ík, CSc.  prod	kan FAV pro rozvoj a vn	jší vztahy  
Prof. RNDr. Jaroslav Vl�ek, CSc. vedoucí katedry fyziky, FAV 
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. vedoucí katedry matematiky, FAV 
Prof. RNDr. Zden	k Ryjá�ek, DrSc. katedra matematiky, FAV  
Prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.  katedra marketinku, obchodu a služeb, FEK (do 30. zá�í) 
Prof. Ing. Ji�í Pinker, CSc. vedoucí katedry aplikované elektroniky a telekomunikací, FEL 
Prof. Ing. Zden	k Vostracký, DrSc., dr. h. c. katedra elektroenergetiky a ekologie, FEL 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. prod	kan FF pro v	du a vn	jší vztahy 
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.  katedra archeologie, FF 
Prof. RNDr. Petr Vop	nka, DrSc.  katedra filozofie, FF 
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.  prod	kanka FPE pro studijní a pedagogickou �innost  
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.   vedoucí katedry biologie, FPE 
JUDr. Milan Kindl, CSc. prod	kan FPR pro magisterské studium 
 
Externí �lenové  
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc. Ústav termomechaniky AV �R 
Prof. Ing.Viktor Valouch, CSc. Ústav pro elektrotechniku AV �R 
Ing. Miloslav Kepka, CSc. Škoda Výzkum, s. r. o. 
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inova�ního podnikání �R 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. �VUT, Fakulta strojní 
Ing. Ji�í Barták, CSc. �EZData, s. r. o., do 31. kv�tna, od 1. prosince �EPS, a. s. 
Prof. Ing. Zbyn	k Škvor, CSc. �VUT, Fakulta elektrotechnická 
Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. Matematický ústav AV �R 
Prof. Ing. Vladimír Ku�era, DrSc. �VUT, Fakulta elektrotechnická  
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. Univerzita Karlova v Praze 
Doc. PhDr. Hynek Je�ábek, CSc. UK, Fakulta sociálních v	d 
Doc. Ing. Ji�í Pato�ka, CSc. Ministerstvo pro místní rozvoj  
JUDr. et PhDr. Otakar Osman�ík, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Léka�ská fakulta UK v Plzni 
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1.3.3 Akademický senát  

Zam�stnanci 
Doc. RNDr. Ji�í Holenda, CSc. FAV – KMA 
RNDr. Miroslav Lávi�ka, Ph.D. FAV – KMA 
Doc. Ing. Ji�í Melichar, CSc. FAV – KKY   
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová FAV – KKY  
PhDr. V	ra Dvo�áková FEK – KIP  
PhDr. �estmír Jarý FEK – KEF 
Ing. Hana Kunešová FEK – KEF  
Ing. Ji�í Vacek FEK – KIP   
Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc. FEL – KEE  
Ing. Milan Krasl, Ph.D. FEL – KEV  
Ing. et Bc. Václav Kubernát FEL – KET  
Prof. Ing. Ji�í Pinker, CSc. FEL – KAE   
Doc. PhDr. Nikolaj Demjan�uk, CSc. FF – KFI  p�edseda 
Mgr. Ludmila Dostálová FF – KFI  
Mgr. Aleš Janoušek FF – KRO  
Mgr. Radek Schuster FF – KFI  
PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. FPE – KGE  
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. FPE – KBI  
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. FPE – KCH  
Doc. PaedDr. Zden	k Vimr, CSc. FPE – KHK  
JUDr. Vilém Knoll FPR – KPD  
JUDr. Petr Kybic FPR – KTR   
JUDr. Simona Sto�esová, LL.M. FPR – KTR  místop�edsedkyn	 
JUDr. Daniel Telecký FPR – KFP  
Ing. Roman �ermák, Ph.D. FST – KKS  
Doc. Ing. Pavel Kope�ek, CSc. FST – KPV  
Doc. Dr. Ing. Antonín K�íž FST – KMM  
Mgr. Tomáš Tománek FST – KTS  
Doc. Mgr. Art. Dušan Zahoranský UUD 
Ing. Zden	k Šustr CIV 
 
Studenti 
Ivan Habernal FAV 
Jan Vysko�il FAV (do 8. zá�í) 
Tomáš Wünsch FAV (od 25. �íjna) 
Lukáš Lev FEK  
Ji�í Žá�ek FEK 
Marie Hánová FEL 
Jan Liška FEL 
Martin Drnek FF  
Ji�í Nenutil FF (do 30. kv�tna)  
Jan Brejcha FF (od 28. �ervna do 13. zá�í)  
Zden	k Babi�ka FPE  
Ji�í Kohout FPE 
Zuzana Dvo�áková FPR 
Aleš Pišinger, DiS. FPR 
Ladislav Jirka FST  
Jaroslav Novák FST  
Jan Pandoš UUD  
Ing. Lukáš Barto� – studium DSP FST tajemník  
Ing. Václav Ježek – studium DSP FEL  
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1.3.4 Další orgány dle vnit�ních p�edpis� VŠ  

Vedení univerzity: 

Rektor:   Doc. Ing. Josef Pr�ša, CSc. 
Prorektor pro strategii a rozvoj:  Doc. RNDr. František Ježek, CSc.  
Prorektorka pro studijní a pedagogickou �innost:  PhDr. Eva Pasá�ková, CSc. 
Prorektor pro výzkum a vývoj:  Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. 
Prorektor pro informatiku:  Dr. Ing. Jan Rychlík  
Kvestor:   Ing. Antonín Bulín, M.B.A.  
 

1.4 Zastoupení VŠ v reprezentaci �eských vysokých škol, v mezinárodních organizacích, 
v profesních organizacích  

Organizace  Stát Status 
European University Association Belgie Mezinárodní organizace univerzit 
International Centre for 
Engineering Education 

Austrálie Mezinárodní organizace v inženýrském vzd	lávání 

CIRED, CIGRE Francie Mezinárodní neziskové organizace v oblasti energetiky 
iNEER global network of educators 
and researchers 

USA V	decká spole�nost 

EAS – European Association for 
Music in Schools 

Belgie Mezinárodní organizace 

International Political Science 
Association 

Kanada Mezinárodní organizace 

International Association for 
Comparative Law 

Francie Mezinárodní právnická organizace 

EUNIS GB Evropská organizace pro informa�ní systémy 
CESNET �R Sdružení VŠ v oblasti informatiky 
AIP �R Asociace inova�ního podnikání 

Tab. �.: 1 P�ehled �lenství vysoké školy v organizacích sdružujících VŠ, v mezinárodních a profesních 
organizacích 

     
1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy  

• V	decká rada 39 �len�,  z toho 2 ženy 
• Akademický senát vysoké školy 47 �len�,  z toho 7 žen 
• Akademické senáty fakult 115 �len�,  z toho 30 žen 
 
Kvalifika�ní a v	ková struktura akademických pracovník� viz kap. 2. 9 tab. �. 7a, 7b. 

2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH �INNOSTÍ 

2.1 �ízení a integrace VŠ  

Z�U v sou�asné dob	 pat�í mezi nejvýznamn	jší zam	stnavatele v Plze�ském kraji a p�i zapo�tení 
student� jednozna�n	 tvo�í nejv	tší korporaci v tomto kraji. Proto byla zejména v roce 2006 v	nována velká 
pozornost systému �ízení a integraci �inností. P�es nesporný pokrok však tato oblast tvo�í jeden z kritických 
p�edpoklad� pro realizaci dalších strategických cíl� uvedených v dlouhodobém zám	ru Z�U. 

Vedení Z�U v roce 2006 podrobn	 projednalo se všemi fakultami a vysokoškolskými ústavy jejich 
dlouhodobé zám	ry. Zárove� tyto sou�ásti univerzity p�ipravily konkrétní priority pro rok 2007. Sou�ástí sch�zí 
Rady rektora a Kolegia rektora jsou analytické zprávy o vývoji Z�U z hlediska napl�ování strategických cíl�. 
Vedení Z�U se snaží i o širokou diskuzi strategických témat v akademické obci a zejména v akademických 
senátech. V b�eznu 2006 prob	hl nap�. dvoudenní výjezdní seminá� pro �leny akademických senát� (univerzity 
a fakult) ke strategickým otázkám, analýzám, finan�nímu �ízení a investi�ní výstavb	. 
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Pro kvalitu �ídící �innosti na Z�U má zásadní význam postupný p�echod k projektovému �ízení a také 
vytvá�ení vhodných nástroj� v rámci rozvoje informa�ních technologií. Rok 2006 znamenal zásadní obrat ve 
správ	 aktiv, zejména v oblasti nemovitého majetku. Vybráno a implementováno bylo technické �ešení pro 
pasportizaci budov. Pro oblast �ízení má zásadní význam manažerský informa�ní systém (MIS), který funguje 
jako „datová pumpa“ z jiných specializovaných systém�. Rok 2006 také p�inesl návrh a zavedení systému �ízení 
rizik na Z�U.  

Pr�b	žn	 jsou provád	ny analýzy klí�ových ukazatel� (statistiky nezam	stnaných absolvent�, úsp	šnost 
v sout	žích o projekty, hodnocení výsledk� VaV, apod.) a jsou p�ijímána doporu�ení jednotlivým sou�ástem 
Z�U. 

Z�U pat�í k vysokým školám s vysokým stupn	m integrace �inností a unikátním systémem 
finan�ního �ízení. Tato evidentní konkuren�ní výhoda se zatím neprojevuje v plné mí�e, nebo
 okolní 
prost�edí preferuje klasické uspo�ádání známé zejména z tzv. „kamenných“ univerzit. Pro nové funk�ní 
období rektora (od 1. 3. 2007) se proto jako významná výzva objevuje požadavek vhodné distribuce 
pravomocí a odpov	dnosti.   

2.2 P�ístup ke vzd�lávání, prostupnost, celoživotní vzd�lávání  

Cílový stav v této oblasti, popsaný v dlouhodobém zám	ru Z�U, p�edpokládá: 
 

• realizaci strukturovaného studia na všech fakultách a vyšší modularitu studijních program�:  vytvo�ení  
jednak anglických modul�, jednak modul� umož�ujících prostupnost mezi bakalá�ským 
a magisterským stupn	m studia v�etn	 jejich propojení s programy celoživotního vzd	lávání, 

• kvantitativní i kvalitativní rozvoj program� v kombinované form	 a s tím související r�st po�tu student� 
v této form	 studia, 

• koncep�ní rozvoj celoživotního vzd	lávání. 
 

Studijní programy v t�ístup�ové stavb	 jsou realizovány na všech fakultách v�etn	 Ústavu um	ní 
a designu. Výjimku tvo�í jen Fakulta právnická, která k restrukturalizaci studijního programu Právo a právní 
v	da nep�istoupila.  

Rozvojovým  programem  Implementace 2006 byla �ešena modularita studijních program� – byly 
provedeny analýzy stávajících studijních program� a p�ipravena koncepce jejich modulární p�estavby s ohledem 
na prostupnost a diverzifikaci (p�edevším FEL, FEK, FST, UUD), byly p�ipraveny variabilní studijní moduly 
v anglickém jazyce (FF, FEK, FPE) a �ešeno informa�ní zabezpe�ení modularity IS/STAG. Dosud se modularita 
nestala nástrojem využívaným k zajišt	ní prostupnosti mezi oborov	 p�íbuznými bakalá�skými programy, mezi 
bakalá�skými a  navazujícími magisterskými studijními programy, v širší mí�e není uplatn	na (s výjimkou FEK) 
ani prostupnost program� pregraduálních a program� celoživotního vzd	lávání.  

Významná  podpora byla v	nována rozvoji kombinované formy studia:  zvýšil se po�et realizovaných 
studijních program�/obor� v kombinované form	 (37), bylo p�ipraveno a p�edloženo k akreditaci 11 nových 
studijních program�/obor�, zvýšil se po�et student� v kombinované form	 (nár�st oproti minulému 
akademickému roku o 320, v kombinované form	 studuje p�ibližn	 10,5 % student� z celkového po�tu), byly 
vytvá�eny studijní opory v�etn	 systematického rozvoje tvorby a realizace  e-learningových kurz�. Podpora je 
zajišt	na i projektem CourseWare financovaným z ESF. 

Aktivity celoživotního vzd	lávání jsou zajiš
ovány p�edevším Ústavem celoživotního vzd	lávání, 
Centrem celoživotního vzd	lávání Fakulty ekonomické a Fakultou pedagogickou. Nov	 bylo v zá�í 2006 z�ízeno 
na Fakult	 právnické st�edisko celoživotního vzd	lávání, které se zam	�uje na tvorbu a realizaci kurz� dle 
požadavk� institucí, jako je Policie �R a Celní správa. V roce 2006 byly vytvo�eny klí�ové dokumenty týkající 
se celoživotního vzd	lávání na Z�U, a to Dlouhodobý zám	r celoživotního vzd	lávání na Z�U pro období 
2006–2010 a �ád celoživotního vzd	lávání. 

Ústav celoživotního vzd	lávání se v souladu s cíli dlouhodobého zám	ru soust�edil na následující  
oblasti: 

Programy šité na míru zákazníka 

V roce 2006 vzrostl po�et vzd	lávacích program� šitých na míru p�edevším pr�myslovým podnik�m. 
Mimo jiné díky posílení marketingových aktivit se výrazn	 rozší�ila sí
 podnikových zákazník� vyžadujících od 
Z�U více i mén	 komplexní pokrytí jejich vzd	lávacích pot�eb. Mezi klí�ové oblasti pot�eb pat�í p�edevším IT, 
�ízení lidských zdroj�, technická témata apod. D�raz je kladen na programy s vyšším stupn	m komplexnosti. 
Cíle dlouhodobého zám	ru jsou v této oblasti napl�ovány s p�edstihem. 
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Katalogové programy 

Katalogové programy jsou ur�eny p�edevším pro zájmovou ve�ejnost, studenty a pedagogy škol. Velký 
podíl tvo�í programy um	nov	dních disciplín. Jsou realizovány p�ípravné a vyrovnávací kurzy pro studium na 
VŠ (matematika, fyzika, IT). Ur�itá �ást výkon� pochází z rekvalifika�ních kurz�. 

 
Univerzita t�etího v�ku (U3V) 

Programy U3V jsou realizovány prost�ednictvím ÚCV a CECEV. V roce 2006 studovalo na Z�U 
programy U3V cca 900 senior�. D�raz je kladen na vyrovnané pokrytí humanitních, technických, 
p�írodov	dních a um	nov	dních disciplín. Ve výuce se využívají praktické aktivizující metody. Byly realizovány 
dopl�kové programy pro seniory z mimoplze�ských lokalit. Aktivity a po�ty ú�astník� realizovaných program� 
napl�ují cíle dlouhodobého zám	ru. 

 
Vzd�lávání zam�stnanc� Z�U 

 
Vzd	lávání akademických i neakademických pracovník� Z�U prob	hlo p�edevším v oblasti jazykových 

dovedností a dovedností spojených s realizací distan�ní a kombinované formy vzd	lávání a e-learningu. Prob	hla 
p�íprava systému vzd	lávání zam	stnanc� na další roky. D�raz je kladen na rozší�ení nabídky program� a zvýšení 
motivace zam	stnanc� k dalšímu vzd	lávání. 

 
Vzd�lávání absolvent� Z�U 
 

V sou�innosti s FAV a UUD byly p�ipraveny a realizovány programy pro absolventy technických 
a um	nov	dních obor�. Technické programy pro absolventy mají p�edevším inova�ní charakter. Z�U usiluje 
o výrazné zlepšení komunikace s absolventy a nabídka vzd	lávacích program� tohoto typu je jednou z cest ke 
zlepšení stavu.  

 
Metody a nástroje vzd�lávání 
 

V roce 2006 se výrazn	 posílila evaluace realizovaných vzd	lávacích program� – tém	� 100% 
program� prošlo na ÚCV záv	re�nou evaluací. Velký d�raz je kladen na vybavení p�edm	t� studijními oporami. 
Roste po�et opor e-learningového charakteru podporujících prezen�ní, kombinované i distan�ní kurzy. Distan�ní 
forma výuky se realizovala p�edevším u program� orientovaných na pedagogické pracovníky škol. Vzrostl 
zájem pr�myslových podnik� o implementaci e-learningu do jejich systému rozvoje lidských zdroj�. 

 
Rozsáhlejší projekty celoživotního vzd�lávání: 
 
NET Trainers – p�íprava a realizace p�lro�ního evropského vzd	lávacího programu zam	�eného na p�ípravu 
pedagogických pracovník� v oblasti vzd	lávání prost�ednictvím moderních informa�ních technologií. ÚCV je 
garantem programu pro �eskou republiku. 
Panasonic School – realizace periodického modulárního vzd	lávacího programu pro zam	stnance spole�nosti 
Panasonic a dalších podnik� elektrotechnického pr�myslu. ÚCV je metodikem a poskytovatelem vzd	lávacích 
zdroj� Panasonic School. 
Hutchinson Academy – p�íprava a realizace modulárního vzd	lávacího programu (1,5 roku – cca 15 modul�) 
pro zam	stnance spole�nosti Hutchinson.  
 

Studijní programy  Celkem 
 Skupiny studijních program� bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. stud.prog./ 

obor� 
 P K P K P K   

 p�írodní v	dy a nauky 3/9 0/1 1/1 0/0 3/5 2/4 1/3 8/23 
 technické v	dy a nauky 8/12 7/7 5/20 2/5 9/32 8/25 7/16 29/107 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy  
 a nauky 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 zdravot., léka�. a farm. v	dy  
 a nauky 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 spole�enské v	dy, nauky   
 a služby 8/10 2/3 1/1 0/0 5/7 1/1 4/5 19/27 
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 ekonomie 3/5 2/4 1/2 0/0 2/4 1/3 1/1 7/19 
 právo, právní a ve�ejnosprávní  
 �innost 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/6 3/10 

 pedagogika, u�itelství a sociál.  
 pé�e 3/11 0/0 2/33 1/1 2/33 0/2 1/2 8/82 

 obory z oblasti psychologie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní 2/7 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 4/10 
 Celkem 27/55 12/16 11/58 4/6 23/84 12/35 15/33 78/278 

Tab. �.: 2a   Po�ty studijních program� a obor�  vysoké školy  
 

kurzy orientované na výkon 
povolání 

kurzy zájmové Skupina studijních 
program� 

do 15 hod. do 100 
hod. 

více do 15 hod. do 100 
hod. 

více 

U3V Celkem 

 p�írodní v	dy a nauky 0 0 0 2 10 0 5 17 

 technické v	dy a nauky 48 52 12 0 0 0 4 116 

 zem	d	l.-les. veter.v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., léka�. a farm.  
 v	dy a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 spole�enské v	dy, nauky 
 a služby 

0 4 10 0 0 0 4 18 

 ekonomie 0 2 6 0 0 0 22 30 

 právo, právní   
 a ve�ejnosprávní �innost 

6 1 1 0 0 0 0 8 

 pedagogika, u�itelství  
 a sociál. pé�e 

0 7 10 0 0 0 0 17 

 obory z oblasti   
 psychologie 

0 10 0 0 0 0 0 10 

 v	dy a nauky o kultu�e  
 a um	ní 

0 21 0 20 0 0 5 46 

 Celkem 54 97 39 22 10 0 40 262 
Pozn.: U3V – univerzita 3. v	ku. 

Tab. �.: 2b   P�ehled po�tu kurz� celoživotního vzd�lávání  vysoké školy 

kurzy orientované na výkon 
povolání 

kurzy zájmové Skupina studijních 
program� 

do 15 hod. do 100 
hod. 

více do 15 hod. do 100 
hod. 

více 

U3V Celkem 

 p�írodní v	dy a nauky 0 0 0 40 361 0 449 850 

 technické v	dy a nauky 373 609 96 0 0 0 142 1220 

 zem	d	l.-les. a veter.  
 v	dy a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., léka�. a farm.  
 v	dy a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 spole�enské v	dy, nauky 
 a služby 

0 40 96 0 0 0 482 618 

 ekonomie 0 34 962 0 0 0 413 1409 

 právo, právní  
 a ve�ejnosprávní �innost 

56 102 260 0 0 0 0 418 

 pedagogika, u�itelství  
 a sociál. pé�e 

0 73 991 0 0 0 0 1064 
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 obory z oblasti  
 psychologie 

0 90 0 0 0 0 0 90 

 v	dy a nauky o kultu�e  
 a um	ní 

0 70 0 152 0 0 332 554 

 Celkem 429 1018 2405 192 361 0 1818 6223 

 Tab. �.: 2c  P�ehled po�tu ú�astník� kurz� celoživotního vzd�lávání na vysoké škole  

2.3 Zájem o studium na VŠ  

Po�et p�ihlášených uchaze�� (po�et podaných p�ihlášek) ve srovnání s p�edchozím rokem mírn	 vzrostl 
(o 345).  Nejvyšší zájem byl o programy Fakulty filozofické, dále právnické, pedagogické. Naopak nejmén	 
p�ihlášek bylo podáno na Fakultu strojní, dále na Fakultu aplikovaných v	d. Podobné záv	ry lze konstatovat p�i 
sledování po�tu p�ihlášených fyzických osob: jen mírný nár�st  ve srovnání s p�edchozím rokem (o 127), 
nejv	tší zájem o Fakultu právnickou, dále o Fakultu filozofickou (na t	chto fakultách zaznamenáváme nár�st), 
naopak nejnižší po�et zájemc� o Fakultu aplikovaných v	d, dále o Fakultu strojní. 

Zvyšování zájmu st�edoškolských student� o studium p�írodov	dných a technických obor� 
a vyhledávání talentovaných st�edoškolák� bylo �ešeno aktivitami projektu Talent 2006, systematické 
navazování kontakt� se st�edním školami akcemi Informa�ního a poradenského centra, ale zejména jednotlivých 
fakult.  
 

Po�et 

 Skupiny studijních program� 

Po
da

ný
ch

 
p�

ih
lá

še
k 

1)
 

P�
ih

lá
še

ný
ch

 2
) 

p�
ije

tí 3
) 

p�
ija

tý
ch

 4)
 

za
ps

an
ýc

h 
5)

 

 p�írodní v	dy a nauky  1154  1046  728  741  448 
 technické v	dy a nauky  5815  3472  2856  2629  2192 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy a nauky   0  0  0  0  0 
 zdravot., léka�. a farm. v	dy a nauky  0  0  0  0  0 
 spole�enské v	dy, nauky a služby  4805  3893  1871  1803  1448 
 ekonomie  3357  2803  1286  1202  749 
 právo, právní a ve�ejnospr. �innost  4106  3635  344  512  446 
 pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e  2131  1859  1101  740  592 
 obory z oblasti psychologie  0  0  0  0  0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní  530  448  109  110  102 
 Celkem  22264  14941  8516  7264  5977 
 1) Po�et všech podaných p�ihlášek.  
 2) Po�et uchaze�� o studium. Údaj celkem vyjad�uje po�et fyzických osob, zahrnuty vícenásobné p�ihlášky.  
 3) Po�et uchaze�� spl�ujících stanovený limit. 
 4) Po�et p�ijatých uchaze��. Údaj celkem vyjad�uje po�et fyzických osob, zahrnuti vícenásobn	 p�ijatí.  
 5) Po�et p�ijatých student�, kte�í se zapíšou ke studiu.  

 Tab. �.: 3   Zájem uchaze�� o studium na  vysoké škole  

2.4 Studenti v akreditovaných studijních programech  

Studenti ve studijním programu Celkem 
Skupiny studijních program� bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. student� 

 P K P K P K P K  
 p�írodní v	dy a nauky 707 0 11 0 27 7 20 12 784 
 technické v	dy a nauky 3049 460 554 75 579 115 300 278 5410 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 zdravot., léka�. a farm. v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 spole�enské v	dy, nauky  
 a služby 

2286 405 0 0 450 77 58 46 3322 

 ekonomie 1323 473 203 0 169 88 11 25 2292 
 právo, právní a ve�ejnosprávní   
 �innost 

215 0 2292 0 0 0 13 200 2720 

 pedagogika, u�itelství a sociál.  
 pé�e 

315 0 2078 0 39 0 12 21 2465 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní 259 0 0 0 18 0 0 0 277 
 Celkem 8154 1338 5138 75 1282 287 414 582 17270 

   Tab. �.: 4  P�ehled po�tu student� v akreditovaných studijních programech  vysoké školy k 31. 10. 2006 

2.5 Absolventi VŠ, uplatn�ní absolvent� na trhu práce – hodnocení nabídky studijních 
program� z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠ s jejími absolventy  

Z�U se systematicky v	nuje sledování trhu práce z hlediska uplatn	ní absolvent�. K tomuto ú�elu jsou 
již p	t let (deset pololetních m	�ení) využívána data MPSV. Provedené analýzy jsou prezentovány a diskutovány 
na jednáních s d	kany a o vývoji je informován nap�. i akademický senát a správní rada. Získané poznatky se 
zatím neprojevují v regulaci po�tu p�ijímaných student� do studia ve studijních programech. Z�U používá 
p�edevším pozitivní motiva�ní nástroje, jakými je nap�. stipendijní politika jednotlivých fakult. Otázkou 
ú�innosti použitých nástroj� (a nalezením nástroj� nových) by se v budoucnu m	l zabývat rozvojový projekt 
zam	�ený na podporu studia v technických oborech a p�írodních v	dách. V roce 2006 byl takový projekt zahájen 
a p�íslibem je, že projekt bude v roce 2007 pokra�ovat s významným zvýšením finan�ní dotace a s gescí 
prorektorky pro studijní a pedagogickou �innost.  

Následující grafy �. 1, 2 dokumentují vývoj nezam	stnanosti absolvent� jednotlivých fakult. Použita 
jsou data z oficiálních statistik MPSV. Zobrazena jsou absolutní data i relativní po�ty nezam	stnaných 
absolvent� (do dvou let po absolvování) vztažené k po�tu absolvent� v daném roce.  

 
 

Absolventi Z�U a trh práce - stav k 30. zá�í 2006 
Z podklad� MPVS zpracoval dne 4. listopadu 2006 F. Ježek 

Vývoj po�tu absolvent� na ú�adech práce
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FPR 7 51 21 38 10 51 15 33 15 23
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           Graf �. : 1   Absolventi Z�U a trh práce – stav k 30. 9. 2006 
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       Graf �. : 2  Procento absolvent� na ú�adech práce 

Na univerzitní úrovni není zatím provád	n systematický sb	r dat o uplatn	ní absolvent� na trhu práce, 
není zpracovávána jejich kvalifikovaná analýza, jejíž výsledky by byly využívány p�i p�íprav	 studijních 
program�.  

Nov	 založené Informa�ní a poradenské centrum se zam	�uje  také na systematické sledování 
absolvent� a zpracovávání analýz jejich  uplatn	ní. Výsledky budou p�edávány fakultám pro využití p�i p�íprav	 
nových a p�i inovaci stávajících studijních program�. Fakulty spolupracují v této oblasti s potenciálními 
zam	stnavateli svých absolvent�, na základ	 jejich poznatk� inovují obsah studijních program�. Významná je 
také spolupráce s hospodá�skými komorami, Regionální rozvojovou agenturou apod. 

T	žišt	 spolupráce s absolventy je na jednotlivých fakultách. Obecn	 lze konstatovat, že  tato �innost  
není zatím systematická, omezuje se na setkání p�i  p�íležitosti více mén	 formálních akcí. FAV a UUD 
p�ipravily a realizovaly v sou�innosti s Ústavem celoživotního vzd	lávání programy pro absolventy technických 
a um	nov	dných fakult, FPR tradi�ní víkendové seminá�e o aktuálních otázkách práva pro studenty a absolventy 
fakulty. 

V souvislosti se založením Informa�ního a poradenského centra byla provedena analýza systému 
poradenských služeb. Ta prokázala nezbytnost systematického získávání základních kontakt�  pomocí dotazník� 
p�edávaných student�m ukon�ujícím studium –  úkol bude �ešen v roce 2007.  
 

Absolventi ve studijním programu Celkem 
Skupiny studijních program� bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. absolvent� 

 P K P K P K P K  
 p�írodní v	dy a nauky 50 0 2 0 9 0 1 2 64 
 technické v	dy a nauky 387 35 429 26 45 12 13 34 981 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy   
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., léka�. a farm. v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 spole�enské v	dy, nauky  
 a služby 

452 0 0 0 170 0 2 3 627 

 ekonomie 162 119 83 0 42 9 0 1 416 
 právo, právní a ve�ejnosprávní  
 �innost 

36 0 305 0 0 0 0 14 355 
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 pedagogika, u�itelství a sociál.  
 pé�e 

73 0 434 0 0 0 0 0 507 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní 26 0 0 0 0 0 0 0 26 
 Celkem 1186 154 1253 26 266 21 16 54 2976 

Tab. �.: 5  P�ehled po�tu absolvent� akredit. studijních program� VŠ  v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 

2.6 Neúsp�šní studenti na vysoké škole, opat�ení vedoucí ke snižování studijní 
neúsp�šnosti  

Procento neúsp	šnosti se na fakultách r�zní – nejnižší je na FPR, nejvyšší na FST, kolem 20 % vykazují 
FEL, FAV, FEK, pod touto hranicí jsou fakulty FPE, UUD a FF. Rozdíly v po�tu neúsp	šných studií mezi 
fakultami a obory jsou dány  �adou objektivních d�vod�  –  nap�. po�tem a p�ipraveností uchaze��, jejich 
motivací, nep�ipraveností na vysokoškolský zp�sob studia, náro�ností studijních program�, ale také tím, že �ada 
student� se zapisuje do n	kolika studijních program� a po prvním semestru nebo po prvním roce studia se 
rozhoduje, který program/obor chce skute�n	 studovat.  

 Soustavné analýze p�í�in neúsp	šnosti se dlouhodob	 v	nují zejména FST a FAV. Byl proveden rozbor 
studijních plán� z hlediska �asového za�azení  p�edm	t�, z hlediska kumulace obtížných teoretických p�edm	t� 
v bakalá�ských studijních programech, byly výukov	 posíleny p�edm	ty, které jsou významn	 náro�né a v nichž 
se projevuje rozdílná p�ipravenost z p�edchozího studia. Záv	ry budou realizovány v rámci aktualizace 
studijních plán� od akademického roku 2007/2008. Byla posílena role studijního poradenství – �innost 
pedagogických poradc�, z�ízení pozice studentského koordinátora na FEK.  
 
 

Neúsp�šní studenti ve studijním programu Celkem 
Skupiny studijních program� bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. student� 

 P K P K P K P K  
 p�írodní v	dy a nauky 106 0 0 0 4 1 1 2 114 
 technické v	dy a nauky 450 109 41 35 18 4 12 29 698 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., léka�. a farm. v	dy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 spole�enské v	dy, nauky  
 a služby 

150 53 0 0 32 1 2 6 244 

 ekonomie 139 75 5 0 6 15 0 4 244 
 právo, právní a ve�ejnosprávní  
 �innost 

25 0 100 0 0 0 0 3 128 

 pedagogika, u�itelství a sociál.  
 pé�e 

16 0 119 0 1 0 0 0 136 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní 26 0 0 0 0 0 0 0 26 
 Celkem 912 237 265 35 61 21 15 44 1590 
Pozn.: Neúsp	šný student  – student, který neúsp	šn	 ukon�il studium a nepokra�uje ve studiu nikde. 

  Tab. �.: 6  P�ehled po�tu neúsp�šných student�  akreditovaných studijních program�  vysoké školy  v období  
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006  

2.7 Využívání kreditového systému, ud�lování dodatku k diplomu  

Studijní programy na všech fakultách jsou realizovány v kreditním sytému, který je kompatibilní se 
systémem ECTS. Po�et kredit� vyjad�uje míru studentovy zát	že pro absolvování p�edm	tu, je historicky 
odvozen od po�tu hodin kontaktní výuky a zárove� zohled�uje náro�nost studentovy samostatné p�ípravy. Do 
studijních program� jsou za�azovány p�edm	ty typu „projekt“, v nichž je rozvíjena samostatná tv�r�í �innost 
student� v�etn	 práce v týmech.  
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Do jednotného studijního prost�edí není pln	 integrována Fakulta právnická, na které je stále �ada 
specifických studijních podmínek  �ešena dopl�ujícími vnit�ními normami a úpravami. Tento stav je dlouhodob	 
s vedením fakulty diskutován, �ešení je komplikováno snahou fakulty zachovat slu�itelnost podmínek s ostatními 
právnickými fakultami, zejména s Právnickou fakultou UK.  

Restrukturalizace studijních program� vytvá�í tlak na zvyšování rozsahu povinných a povinn	 
volitelných p�edm	t�, výb	rovým p�edm	t�m je vyhrazeno minimáln	 10 % kredit� z celkového po�tu. Novela 
Studijního a zkušebního �ádu navíc zavedla možnost zápisu  až 75 kredit� za rok. Tento požadavek byl vznesen 
a d�sledn	 prosazován studentskou komorou akademického senátu.  

Takto je ale podle našeho názoru vytvá�en prostor pro napln	ní  interdisciplinarity, která je p�ipravena 
jednotným studijním prost�edím univerzity a možností zapisovat kterýkoliv p�edm	t vyu�ovaný na univerzit	 
v rámci p�edm	t� výb	rových. Od roku 2005 je zcela standardn	 vydáván absolvent�m všech typ� studijních 
program� dvojjazy�ný �esko-anglický dodatek k diplomu. Jeho tisk je zajiš
ován IS/STAG.  

2.8 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe, spolupráce 
s odb�ratelskou sférou  

V dlouhodobém zám	ru Z�U je popsán výchozí a cílový stav v této oblasti, indikátory a metody 
dosažení cílového stavu. V roce 2006 byl �ešen rozvojový projekt MŠMT „Praxe“. V rámci tohoto projektu byly 
realizovány následující aktivity, které mají vztah k této kapitole výro�ní zprávy: 

 
• hodnocení externích �len� státních zkušebních komisí pro získání zp	tné vazby na výstupní úrove� 

absolvent� z pohledu praxe – analytická studie p�edána fakultám Z�U (celkem 86 hodnocení), 
• zapojení odborník� z praxe do vzd	lávací �innosti Z�U (v r. 2006 celkem 67 p�ednášek v p�edm	tech 

studijních program�), 
• podpora studentských praxí formou mimo�ádných stipendií (celkem 344), 
• ve spolupráci s BIC Plze�, VT parkem Plze� a agenturou CzechInvest byl realizován kurz „Inova�ní 

podnikání“ pro studenty Fakulty aplikovaných v	d, 
• v nov	 vybudovaném Informa�ním a poradenském centru jsou p�ipravovány a realizovány aktivity, 

které slouží pro rozší�ení pov	domí o Z�U ve m	st	 i v regionu; zdroj informací o možnostech 
spolupráce s praxí v�etn	 kariérového poradenství (na Fakult	 pedagogické byla uvedena do 
provozu databáze možností praxí, p�edpokládá se rozší�ení na celou univerzitu (blíže 
www.kpg.zcu.cz/webPraxe/index.htm) 

 
Jako další p�íklady spolupráce Z�U lze uvést: 
 

• zapojení do projektu „REGIOPORT“, který koordinuje HK Plze� a umož�uje informovat malé a st�ední 
podniky o možnostech spolupráce v regionu NUTS II Jihozápad a p�íhrani�ní oblasti SRN 
(viz www.regioport.cz), 

• v rámci Rozvojového plánu m	sta Plzn	 jsou pravideln	 organizovány konference, na kterých se 
p�edstavují možnosti Z�U i ostatních institucí v oblasti VaV a pot�eby podnik�, 

• spolupráce s podniky v regionu i v rámci �R je realizována dv	ma zp�soby, a to formou spolu�ešitelství 
v projektech a v samostatných zakázkách VaV zadávaných podniky, event. ostatními organizacemi 
v regionu, 

• významnou aktivitou, která m	la za cíl p�iblížit student�m st�edních škol a žák�m základních škol 
technické a p�írodov	dné obory, byla akce „V	da a technika v ulicích“. Tato akce prob	hla 21. – 22. 9. 
ve spolupráci m	sta Plzn	, Plze�ského kraje a agentury Caneton (�eská hlava) a m	la vynikající ohlas 
u ve�ejnosti, 

• další ukázkou rozvoje spolupráce s podniky v regionu je zapojení univerzity do projektu „Trainee“ 
po�ádaného spole�ností Škoda Holding a vzd	lávací kurzy v elektrotechnice pro firmu Panasonic 
a Škoda Auto,  s. r. o., 

• do této kategorie lze za�adit i aktivitu katedry konstruování stroj� na Fakult	 strojní. Jedná se 
o spole�né konstruk�ní projekty katedry konstruování stroj� a Ústavu um	ní a designu. Témata projekt� 
jsou vždy iniciována z praxe. V roce 2006 byly zadavateli následující firmy: Chirana-dental,  s. r. o., 
Škoda Transportation, s. r. o., a Flabeg, s. r. o., 

• aktivity UUD – projekt „P�íb	h za ilustraci, ilustrace za p�íb	h“. Jednalo se o spolupráci s Nápravným 
za�ízením v Plzni, kdy studenti i v	z�ové navzájem ilustrovali formou linorytu své fiktivní i pravdivé 
p�íb	hy. Cílem projektu byl rozvoj empatie, neverbální komunikace, pochopení a spolupráce ú�astník�. 
Výstupem je ilustrovaná Kniha p�íb	h�, 
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• AntropoWeb – v roce 2006 úsp	šn	 fungoval webový portál jako podpora p�i studiu antropologických 
disciplin. Jedná se o projekt student� sociální a kulturní antropologie na Fakult	 filozofické. Aktivity se 
soust�e�ují zejména do oblasti po�ádání workshop� a konferencí. Fakulta filozofická i v roce 2006 
rozvíjela dobré vztahy s Plze�ským krajem, zejména v t	ch segmentech, kde studenti Fakulty 
filozofické konají studijní praxe. Primárn	 se jedná o zapojení student� oboru Archeologie do 
p�edb	žných a záchranných výzkum� v kraji tak, jak je ukládá legislativa �eské republiky. Studenti 
i pracovníci FF se rovn	ž zapojili do sociologických a antropologických výzkum� v Plzni a jejím okolí 
zam	�ených na výzkum historie i sou�asné socio – ekonomické situace ve m	st	 a kraji, 

• Fakulta aplikovaných v	d zahájila aktivity sm	�ující k p�iblížení sou�asných teoretických p�ístup� 
v oborech odborn	 zajiš
ovaných katedrami specialist�m v pr�myslu, bývalým absolvent�m FAV 
pracujícím v kraji. Byly p�ipraveny a realizovány dva cykly p�ednášek o moderních metodách 
v kybernetice a �ídící technice a v mechanice. Studenti a pracovníci FAV �eší projekty pro m	sto Plze�,  
pro podniky jako �EZ, Škoda holding, Jadernou elektrárnu Temelín, Microsoft, pro Fakultní nemocnici 
Plze� a další. To je pln	 v souladu s cíli formulovanými  v dlouhodobém zám	ru fakult, mezi nimiž je 
i požadavek na posílení zdroj� z pr�myslového výzkumu,  

• Fakulta elektrotechnická má již padesátiletou tradici ve spolupráci s výrobní sférou. Spolupráce je 
uskute��ována na základ	 mnoha typ� grant� a program�, ale i bilaterálních smluv fakulty a kateder.  
Hlavními partnery Fakulty elektrotechnické jsou: Škoda Auto, a. s., �EZ, Škoda – Electric, 
s. r. o., a T– CZ , a. s., Pardubice. 

2.9 Kvalifika�ní a v�ková struktura akademických pracovník�  

P�ehled stavu akademických pracovník� v roce 2006 ukazuje tabulka �. 7a, 7b. Ve strategii univerzity 
bylo poukázáno na sou�asný stav, který je jednozna�n	 slabou stránkou Z�U a ohrožuje další rozvoj Z�U. 
V roce 2006 bylo podpo�eno z rozvojového projektu MŠMT „Akademik06“ celkem 5 docent�, kte�í zahájili 
�ízení ke jmenování profesorem, a 12 akademických pracovník� zahájilo habilita�ní �ízení.  
 

Akademi�tí pracovníci  V�de�tí V�k 
profeso�i docenti odb. asist. asistenti lekto�i pracovníci 

 celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

 do    29 let 0 0 0 0 61 24 40 18 15 11 117 10 
 30 – 39 let 0 0 7 1 169 40 34 13 19 12 55 7 
 40 – 49 let 4 1 15 5 127 50 6 4 7 5 10 1 
 50 – 59 let 21 5 67 16 136 47 11 9 13 11 10 2 
 60 – 69 let 28 2 58 8 52 12 1 0 5 3 7 0 
 nad  70 let 24 1 25 6 11 1 2 0 0 0 2 0 
 Celkem 77 9 172 36 556 174 94 44 59 42 201 20 

 Tab. �.: 7a  V�ková struktura akademických pracovník� vysoké školy 

 
Personální 
zabezpe�ení 

celkem prof. doc. ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. 

Rozsahy úvazk� 
akademických 
pracovník� 

       

do 30 % 154 11 17 126 6 33 48 
do 50 % 454 35 62 357 16 103 93 
do 70 % 502 39 69 394 19 115 99 
do 100 % 1159 77 172 910 31 258 244 
Pozn.: Pokud je nap�. prof. XX, CSc., vyplní se údaj ve sloupci prof. i CSc. 

 Tab. �.: 7b  P�ehled o po�tu akademických pracovník� na vysoké škole k 31. 12. 2006 
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2.10 Rozvoj výzkumné, vývojové, um�lecké a další tv�r�í �innosti VŠ a posílení vazby 
mezi �inností vzd�lávací a touto �inností  

Podrobný p�ehled t	chto �inností ukazuje tabulka �. 8. Významnou podporou vazby mezi vzd	lávací 
a výzkumn	-vývojovou �inností jsou institucionální prost�edky na specifický výzkum. Snahou Z�U je tyto 
prost�edky rozd	lovat jako motiva�ní nástroje pro zapojení student� do výzkumn	-vývojové a um	lecké 
�innosti. Prost�edky na specifický výzkum jsou na fakultách p�id	lovány formou interních grant�, na kterých 
pracují akademi�tí pracovníci ve spolupráci se studenty. Podrobné informace o t	chto aktivitách jsou p�edávány 
v rámci eviden�ních list� užití institucionální podpory specifického výzkumu na MŠMT.   
 

Název grant�, výzkumných projekt�, patent� nebo dalších 
tv�r�ích aktivit 

Zdroj   Finan�ní 
podpora 

APROSYS-Advanced Protection Systems A 325 
APSN - Advanced Passive Safety Network A 168 
ARCANE - historická archeologie jihozápadní Asie A 108 
COMPANIONS - Intelligent, Persistent, Personalised Multimodal Interfaces 
to the Internet 

A 0 

INTUITION-Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual 
Environments Applications for Future Workspaces 

A 597 

MALACH A 1126 
MUTED-Multi-User TElevision Display A 20 
MYMOSA-MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety A 17 
PHOTOCOAT A 624 
Pv Enlargement - Technology Transfer, Demonstration and Scientific 
Exchange Action for The Establishment of a Strong European Pv Sector 

A 65 

Ready project Connecting Rehabilitation and Development in European 
Mining Regions: City of Oelsnitz, Ore Mountains 

A 289 

Scholarship Mr. Daniel Pakula A 88 
SLC-Sustainable Production Technologies of Emission Reduced Light 
Weight Car Concepts 

A 1295 

Surface Transport 3B FP6-2005-Transport-4 SAFETY IN MOTION - SIM A 62 
3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and 
Display 

A 1481 

Aplikace programovatelných polí v bezpe�ných elektronických obvodech pro 
železni�ní zabezpe�ovací techniku 

B 117 

Biomechanika horních cest mo�ových a jejich vazba na dolní �ást mo�ového 
traktu 

B 890 

Doktorandská škola archeologie B 557 
Dynamický výb	r nejlepší posloupnosti kandidát� v obecné úloze syntézy 
�e�i z textu 

B 400 

Elektronický korpus starobabylónských text� publikovaný na síti internet B 484 
Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma B 166 
Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování 
�ech, Moravy a Slezska 

B 120 

Koalice a koali�ní vztahy v �eské republice: politické strany a koali�ní 
chování 

B 235 

Komplexní �ešení teoretických a aplika�ních problém� financování malých 
a st�edních podnik� v podmínkách tržního prost�edí Evropské unie 

B 367 

Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev B 438 
Magnetická levitace tuhých t	les a kapalin B 380 
Metastabilní voda a vodní pára B 272 
Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí B 120 
Modelování mechan. vlastností vybraných živých tkání od bun	�né úrovn	 B 512 
Návrh osového lopatkového stupn	 kompresorového typu s vysokým 
aerodynamickým zatížením s využitím numerické simulace proud	ní a jeho 
ov	�ení 

B 289 

Nep�ímý m	ni� frekvence s nap	
ovým meziobvodem pro napájení rotoru 
asynchronního motoru 

B 35 
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Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních t	les B 275 
Nevládní organizace a jejich role p�i postkonfliktní rekonstrukci oblasti B 204 
Nové sm	ry ve výzkumu a využití hlasových technologií B 380 
Obnovitelné zdroje energie a jejich za�le�ování do energetických systém� B 886 
Odhad parametr� a optimalizace struktury perceptronových sítí v úloze 
identifikace nelineárních systém� 

B 382 

Optimalizace strategií obráb	ní složitých prostorových ploch B 208 
Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria 
a ordoviku barrandienské oblasti 

B 81 

Po�íta�ová podpora technologické p�ípravy výroby tvarov	 složitých ploch B 754 
Prahové autoregresní modely a jejich aplikace v ekonomii B 166 
Problematika návrhu supravodivého trak�ního transformátoru B 190 
Proces konstitucionalizace EU a jeho dopady B 65 
Rasa a rasová ideologie v západních d	jinách B 188 
Reaktivní depozice a charakterizace tenkých vrstev na bázi nových slou�enin B 115 
Reforma a modernizace místní ve�ejné správy v Evrop	 a �R B 169 
Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obli�eje a mimických výraz� 
mezi muži a ženami 

B 127 

Sociální a kulturní geografie magdalénských lovc�: traseologie mobilního 
um	ní, ozdob a kost	né industrie 

B 139 

Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na 
výsledek t	hotenství a porodu v �R po r. 1989 

B 1704 

Supervizní systém pro HSC v�eteno v aktivních magnetických ložiskách B 245 
Teoretická východiska výukového využití program� pro mapování pojm� 
a jejich experimentální ov	�ení v hypermediálním u�ebním prost�edí 

B 141 

Teoretické základy pro integrované �ízení a optimalizaci technologických 
proces� 

B 323 

Teorie u�ících se region� a její využití v regionálním programování 
a projektování 

B 263 

Tvorba a význam gelových podíl� v korozní vrstv	 zirkoniových povlak� 
jako první ochrany jaderného paliva v JE 

B 201 

Variabilita svrchn	 paleolitické populace z P�edmostí u P�erova: tafonomie, 
paleoantropologie, paleoauxologie 

B 60 

"Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních 
interakcí na p�íkladu konventu benedikt� v Kladrubech 

B 176 

Vliv difuze na vlastnosti kombinovan	 vytvá�ených vrstev B 196 
Vliv suburbanizace na druhové složení m	stské flóry a vegetace na p�íkladu 
Plzn	 

B 178 

Výpo�tová ekonomie - analýza proces� finan�ních trh� pomocí techniky 
po�íta�ových agent� a modelování hierarchických struktur �ízení podniku 

B 164 

Využití transforma�n	 indukované plasticity (TRIP) u technologií tvá�ení 
ocelí 

B 305 

Výzkum možností online komunikace ob�ana a ve�ejné správy s použitím 
znalostních systém� 

B 199 

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se t�ením B 811 
Zrod demokratických politických systém� okres� Klatovy, Domažlice, 
Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století 

B 164 

Zvyšování pevnosti nerozebiratelných spoj� vysokopevných ocelí B 120 
Aktivity v rámci Euographics Association a Computer Graphics International C 142 
Aplikace konstruk�ní mechaniky a biomechaniky v doprav	 pro zvyšování 
pasivní bezpe�nosti a komfortu cestujících 

C 1400 

Aplikace maticových m	ni�� v trakci C 400 
Automatická analýza spontánní �e�i v rozsáhlých archivech audionahrávek C 308 
Bilaterální spolupráce ve výzkumu v oblasti výpo�etní geometrie pro 
vizualizaci 

C 32,02 

Budoucnost RRA v �eské republice C 459 
Centrum aplikované kybernetiky C 4658 
Centrum po�íta�ové grafiky (CPG) C 2103 
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Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR C 2381 
Diagnostika interaktivních d	j� v elektrotechnice C 10964 
Eliminace jazykových bariér handicapovaných divák� �eské televize 
(ELJABR) 

C 1050 

EPLAP-Hodnocení elastických a plastických vlastností kovových 
a nekovových povlak� instrumentovanou tvrdostí ve smyslu mezin. standart� 

C 17,39 

Geomorfologický a enviromentální informa�ní systém jako nástroj výzkumu 
a managementu krajiny 

C 5,07 

Grafové struktury, grafové operátory a výpo�etní složitost C 269 
Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami 
moderního managementu 

C 100 

Inovace a realizace studijního oboru elektronika a aplikovaná informatika 
v kontextu pot�eb automobilového pr�myslu 

C 2653 

Institut teoretické informatiky C 4762 
Integrované centrum po�íta�ového zpracování p�irozeného jazyka C 2780 
Ja - immigrant. Jsem imigrant. C 131 
Konduktivní proudy v asynchronním trak�ním pohonu a jejich vliv na 
bezpe�nost kolejových obvod� 

C 501 

Krizová pomoc �eské republiky - vytvo�ení systému �ízení rehabilitace 
Citadely v Irbílu za použití terénního archeologického seminá�e Západo�eské 
univerzity 

C 131 

Kvazilineární eliptické diferenciální rovnice a jejich soustavy: existence, 
násobnost a bifurkace �ešení 

C 52 

Kvazilineární oby�ejné a parciální diferenciální rovnice C 36,2 
Marketingový management obcí, m	st a region� C 297 
Materiály a komponenty pro ochranu životního prost�edí C 24214 
Metody a algoritmy automatického nastavování pr�myslových regulátor� 
a jejich implementace do �ídícího systému ZAT-Plant Suite MP 

C 800 

Modelling of connections between part sof machines - numerical simulations 
and experimental verification 

C 20,8 

Multilicence na vstup do Web of Knowledge (p�ístup do Web of Science 
a Journal Citation Reports) 

C 4 

Návrh spínacích filtr� pro nelineární hybridní systémy a jejich aplikace C 24,82 
Návrh systém� automatického logického za�ízení C 228 
Nízkoteplotní povlakování nástroj� technologií CVD C 730 
Nová kvalita pedagogické práce C 2189 
Nová �ada nástrojá�ských frézek INTOS C 252 
Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit 
tribologických proces� ve strojních za�ízeních 

C 1484 

Nové zdroje plazmatu pro vytvá�ení tenkých vrstev C 230 
Numerické a experimentální vyšet�ování chování tenkost	nných, vlákny 
vyztužených kompozit� 

C 14,57 

Opomíjená archeologie C 8254 
Ov	�ené studijní programy pro další vzd	lávání u�itel� zam	�ené na využití 
možností science center ve výuce p�írodov	dných a technických obor� 

C 184 

Ov	�ování, zhodnocení p�esnosti a interpretace sou�asných model� tíhového 
pole Zem	 odvozených pouze z družicových dat 

C 18,98 

Parní turbina s vysokou ú�inností C 400 
Predikce poruch heterogenních materiál�, komponent mechanických 
a biomechanických systém� 

C 11830 

Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními 
vlastnostmi 

C 12250 

Program podpory r�stu podnik� v Karlovarském kraji C 376 
Program Socrates/Erasmus (Erasmus University Charter) C 8116 
Progresivní technologie a systémy pro energetiku C 5499 
Prom	na vzd	lanostní stratifikace v pr�b	hu životního cyklu a vliv 
politických institucí na vzd	lanostní nerovnosti: p�ípad st�ední a východní 
Evropy po r. 1945 

C 583 
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Prost�edky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým 
webem v p�irozeném jazyce (COT-SEWing) 

C 614 

Provoz informa�ního centra o NATO - Plze� C 279 
Realizace interaktivn	 informa�ního portálu pro v	deckotechnické aplikace C 1065 
Regionální kontaktní organizace pro 6. RP - západní �echy, RKO - Z� C 951 
Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkov.region� C 350 
Rozb	h interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit �R C 829 
SIBRAPHI-Aktivity v rámci informa�ních technologií C 0 
Signálový procesor pro zpracování radarových dat C 0 
Slovanské národy dnes C 57 
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich 
zkoumání 

C 18136 

Stability and Effectivity of Governments - the Case of Slovenia and Czech 
Republic 

C 36 

Studie zam	�ení p�eshrani�ní spolupráce hrani�ních region� �eské republiky 
se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska 

C 950 

Studijní stáž pro vysokoškolské studenty z Iráku v oborech "D	jiny a kultura 
P�edního východu" a "Archeologie" 

C 556 

Studium b	loruských student� C 505 
SUPORT CZ.04.4.09./4.1.00.1/0067 C 1046 
Univerzální prediktivní regulátor pro �ízení pr�myslových proces� C 600 
Virtuální v	decko-pedagogické centrum po�íta�ové grafiky a vizualizace dat 
(VIRTUAL) 

C 78 

Vliv mikrostruktury žárov	 st�íkaných povlak� na jejich tribologické 
charakteristiky 

C 120 

Vytvá�ení neuroinforma�ních bází a vyt	žování poznatk� z nich C 611 
Vytvo�ení znalostní základny v oblasti konstruk�ních a procesních parametr� 
a využití po�íta�ové simulace pro pr�b	žné optimalizování ocelových 
pístních kroužk� 

C 533 

Vývoj a zavedení výroby nových �ezných nástroj� s využitím progresivních 
nanovrstev a sendvi�ových tenkých vrstev pro obráb	ní t	žkoobrobitelných 
materiál� 

C 700 

Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy 
kabelových systém� 

C 1125 

Výzkum a optimalizace systému elektrického odlu�ování s vysokou mírou 
odlu�ivosti dle platných (a p�ipravovaných) p�edpis� EU 

C 700 

Výzkum a vývoj nových diagnostických systém� pro ur�ení životnosti 
parních turbin 

C 400 

Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých 
pneumatik 

C 100 

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie C 1262 
Výzkumné centrum kolejových vozidel C 6298 
Výzkumné centrum tvá�ecích technologií C 12841 
Zajišt	ní klí�ových informa�ních zdroj� a služeb pro technické obory C 40 
Zastoupení �eského komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry 
v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry 

C 115 

Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podnik� v Plze�ském kraji C 1889 
Zvýšení bezpe�nosti jaderných elektráren p�i haváriích typu LOCA C 430 
Automatické vyhledávání klí�ových slov v proudu zvukových dat Akademie v	d 

�eské republiky 
1951 

Biometrické pero pro rozpoznávání rukopisu Akademie v	d 
�eské republiky 

34,05 

Centrum pro mobilitu v �eské republice Akademie v	d 
�eské republiky 

46,58 

Informa�ní a komunika�ní systém pro vytvá�ení a �ízení virtuálních firem Akademie v	d 
�eské republiky 

1234 

Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvazilineárních 
diferenciálních rovnic 

Akademie v	d 
�eské republiky 

57,47 
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Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené �e�i po�íta�em pro 
komunikaci �lov	k-stroj 

Akademie v	d 
�eské republiky 

3601 

Vývoj a výzkum dynamicky stabilního frézovacího nástroje s vym	nitelnými 
kruhovými noži a d	leným �ezem 

Akademie v	d 
�eské republiky 

48 

Bezpe�né zp�ístupn	ní  univerzitních zdroj� uživatel�m z ve�ejného internetu Cesnet, z. s. p. o. 80 
Bezpe�ný provoz IS/STAG Cesnet, z. s. p. o. 0 
Digital Identity Management Cesnet, z. s. p. o. 0 
Fungování st�edisek uživatelské podpory v prost�edí evropských univerzit Cesnet, z. s. p. o. 94 
Moderní prost�edky pro správu identit v informa�ních systémech Cesnet, z. s. p. o. 241 
Ov	�ení migrace XEN virtuálních stroj� Cesnet, z. s. p. o. 50 
Rozší�ení infrastruktury PKI Cesnet, z. s. p. o. 33 
Vybudování regionální sí
ové akademie úrovn	 CCNP programu Cisco 
Network Academy na Z�U v Plzni 

Cesnet, z .s. p. o. 177 

Webnet-EAI Cesnet, z. s. p.o. 0 
Získání certifikátu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate Cesnet, z. s. p. o. 4 
Zvýšení odborné kvalifikace specialist� Z�U v Plzni v oblasti bezpe�nosti 
po�íta�ových sítí a systém� 

Cesnet, z. s. p. o. 33 

ALERIC CLT-CA22 Culture 2000 - 
�eská kancelá� 

311 

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných �ástí Šumavy Grantová 
agentura 
Akademie v	d 
�eské republiky 

112 

Sídelní struktury p�elomu doby bronzové a železné jako odraz hlubších zm	n 
v historickém vývoji 

Grantová 
agentura 
Akademie v	d 
�eské republiky 

161 

Ší�ení vln a degrada�ní procesy v anizotropních laminátech Grantová 
agentura 
Akademie v	d 
�eské republiky 

398 

Industrial Controllers                           INTERREG III.C                      2850 
Mechatronics Centre                            INTERREG III.C                      284 
FlashPoM    INTERREG III.C                      2352 
TeTRInno SMARTEX                                     INTERREG III.C                      2350 
MATE.O.D.                                         INTERREG III.C                      1710 
Galerijní animace 2006 Krajský ú�ad 

Plze�ského kraje 
10 

Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje Krajský ú�ad 
Plze�ského kraje 

0 

7. ro�ník Interdisciplinárního seminá�e v Ne�tinech Krajský ú�ad 
Plze�ského kraje 

20 

Autonomní mobilní platforma s vysokým stupn	m pr�chodnosti terénem Ministerstvo 
školství, mládeže 
a t	lovýchovy 
(MŠMT) 

183 

Biomechanický model hrudníku MŠMT 58 
Inovace a rozvoj laborato�í elektroenergetiky MŠMT 1742 
Inovace laboratorních úloh p�edm	tu Elektromagnetická kompatibilita MŠMT 91 
Inovace laborato�e �ádkovací elektronové mikroskopie MŠMT 1198 
Inovace po�íta�ového vybavení pro výuku distribuovaných po�íta�ových 
systém� ve studijním programu Inženýrská informatika 

MŠMT 1051 

Inovace po�íta�ových u�eben MŠMT 1039 
Inovace praktické výuky komunikace po optických vláknech MŠMT 205 
Inovace p�edm	t� certifikátového programu" Románská interkulturní studia" MŠMT 93 
Inovace p�edm	t� Didaktika informatiky a Praxe informatiky MŠMT 89 
Inovace p�edm	tu Ekonometrie použitím softwaru EViews MŠMT 81 
Inovace p�edm	tu M	�ení fyzikálních složek životního prost�edí MŠMT 205 
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Inovace p�edm	tu Radiotechnika zavedením technických prost�edk� pro 
ukázky a m	�ení v oblasti moderních radiokomunika�ních systém� 

MŠMT 119 

Inovace studijního p�edm	tu Management podnik� a destinací cestovního 
ruchu spoluprací s informa�ním centrem 

MŠMT 30 

Inovace studijního p�edm	tu Marketingové �ízení využitím databáze 
Amadeus ve výuce 

MŠMT 133 

Inovace výuky laboratorního cvi�ení z fyzikální chemie MŠMT 70 
Multimediální aplikace Materiální Afriky MŠMT 68 
Multimediální podpora v praktických laboratorních m	�eních MŠMT 112 
Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP MŠMT 46 
Multimediální u�ebna specializovaná na difitální audiovizuální tvorbu MŠMT 1769 
Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku MŠMT 114 
Nová koncepce výuky botaniky nižších rostlin na FPE Z�U MŠMT 56 
Nová koncepce výuky geologických obor� na FPE Z�U MŠMT 68 
Obecná botanika-p�íprava "virtuálních skript" MŠMT 57 
Podpora výuky nového p�edm	tu Syntéza elektronických systém� MŠMT 178 
Progresivní sb	r geoprostorových dat a jejich zpracování MŠMT 1170 
P�íprava kombinované formy magisterského studia U�itelství p�írodov	dných 
obor� 

MŠMT 223 

P�íprava laboratorních cvi�ení p�edm	tu Akustika MŠMT 342 
Reálie Ruska MŠMT 100 
Realizace výukového �íslicového bloku softwarov	 definovaného rádia 
v programovatelných logických obvodech 

MŠMT 88 

Rozší�ení fakultních po�íta�ových u�eben MŠMT 1008 
Samostatné pohyblivé jednotky v definovaném prost�edí s možností r�zných 
metod �ízení a stupn	 autonomie 

MŠMT 240 

Software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu dat MŠMT 387 
Studium metodik zjiš
ování adhezivn	-kohezivního a tribologického chování 
tenkých vrstev 

MŠMT 64 

Studium vlivu p�eddepozi�ních proces� na vlastnosti progresivních tenkých 
vrstev 

MŠMT 64 

Tvorba nového p�edm	tu "Galerijní animace" MŠMT 93 
Vliv geometrie šroubovitého vrtáku ze slinutého karbidu opat�eného tenkou 
ot	ruvzdornou vrstvou na velikost �ezných sil a opot�ebení 

MŠMT 101 

Vybudování mobilní po�íta�ové u�ebny v budov	 fakulty s bezdrátovým 
p�ístupem 

MŠMT 1201 

Vytvo�ení interaktivní webové aplikace pro výuku logiky v humanitních 
oborech 

MŠMT 94 

Vytvo�ení nového p�edm	tu Botanika systematická 2 MŠMT 76 
Výuková laborato� nelineárních mechatronických systém� MŠMT 183 
Zp�ístupn	ní nového typu informa�ních zdroj� pro zkvalitn	ní 
elektronických služeb Univerzitní knihovny Z�U v Plzni 

MŠMT 336 

Zvýšení odborné úrovn	 výuky v oboru Elektroenergetika Nadace Duhová 
energie �EZ 

300 

Za�ínáme spolu Nadace Duhová 
energie �EZ 

268 

Duchovní hudba na plze�ských k�rech Nadace 700 let 
m	sta Plzn	 

8 

Mezinárodní letní škola um	ní ArtCamp 2006 Nadace 700 let 
m	sta Plzn	 

60 

Vydání monografie "Karel Pexidr a jeho hudba" Nadace 700 let 
m	sta Plzn	 

8 

IN-CO GRAD 2004-2006 Národní agentura 
Leonardo da 
Vinci 

239 

IN-CO PLUS 2004-2006 Národní agentura 
Leonardo da 
Vinci 

1941 
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Jazykové vzd	lávání univerzitních u�itel� Národní agentura 
Leonardo da 
Vinci 

2320 

Digitální osciloskop pro laboratorní výuku Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

38 

Laserový konfokální mikroskop Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

80 

Pracovišt	 pro testování a kalibraci analogov	/�íslicových 
a �íslicov	/analogových p�evodník� 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s .r. o. 

20 

Programovatelný generátor funkcí pro laboratorní výuku Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

29 

Programové vybavení pro zlepšení grafické úrovn	 výukových materiál� Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s  r. o. 

17 

P�íprava bakalá�ských a diplomových projekt� digitálního zpracování signál� 
velkoplošných zobrazovacích videost	n 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

25 

Rozší�ení pracovišt	 pro elektro-polymeraci tenkých vrstev Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

40 

Rozší�ení vybavení Laborato�e tekutinových mechanism� - pneumatický 
manipulátor 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

24 

Rozší�ení vybavení Laborato�e tekutinových mechanism� - Simula�ní nástroj 
SimHydraulics 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

25 

Software pro výuku v oblasti �ízení technologických proces� Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

56 

Vývojové pracovišt	 pro mikropo�íta�e �ady x51 Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

17 

Jiné cesty k um	ní Plze�, statutární 
m	sto 

60 

Kontakty mladých odborník� v elektrotechnice Plze�, statutární 
m	sto 

4,43 

Mezinárodní konference PhD2006 – 4th International PhD Conference on 
Mechanical Engineering 

Plze�, statutární 
m	sto 

42 

Prezentace m	sta prost�ednictvím publikace Geografie m	sta Plzn	 Plze�, statutární 
m	sto 

20 

P�ednáškové a terénní ornitologické akce ur�ené pro široké spektrum 
obyvatel Plzn	 a okolí 

Plze�, statutární 
m	sto 

0 

Posouzení rentability vozového parku MHD pro PMDP, a. s., - metodika 
a ov	�ení 

Plze�ské m	stské 
dopravní 
podniky, a. s. 

210 

Inovace a rozší�ení výuky sociáln	 v	dní metodologie a analýzy 
kvantitativních dat na Fakult	 filozofické Z�U 

Vzd	lávací 
nadace Jana Husa 

104 

ORGANON V. seminá� o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním 
z�etelem na využití didaktického softwaru 

Vzd	lávací 
nadace Jana Husa 

36 

Pozn.: Ve sloupci „Zdroj“ u grant� uvést: A=mezinárodní a zahrani�ní granty, B=granty GA�R, C=rezortní ministerské granty (v�etn	 
výzkumných zám	r� MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt zadala.  

  Tab. �.: 8   P�ehled grant�, výzkumných projekt�, patent� a dalších tv�r�ích aktivit vysoké školy 
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2.11 Infrastruktura VŠ (materiální, technické a informa�ní zajišt�ní), dostupnost 
informa�ních zdroj� a rozvoj informa�ní infrastruktury  

Infrastruktura Z�U 
 

Západo�eská univerzita spravuje dlouhodobý majetek v objemu 2 799 milion� K�, z toho 1 676 tvo�í 
stavby. Infrastruktura Z�U je spravována úseky kvestora jak v oblasti po�izování, tak s ohledem na údržbu 
majetku. Integrální sou�ástí procesu správy majetku jsou výrazné �ídící a kontrolní funkce sou�ástí univerzity 
a Akademického senátu Z�U. Kvestor p�edsedá Komisi pro správu investi�ního majetku – KSIM, jejímiž �leny 
jsou reprezentanti fakult a sou�ástí univerzity a AS Z�U. Tato komise, která zasedá zpravidla dvakrát m	sí�n	,  
p�ipravuje „Plán investic“ pro daný rozpo�tový rok, který je p�ílohou rozpo�tu projednávaného grémii univerzity 
a schvalovaného AS Z�U. Položky tohoto plánu zahrnují veškeré investice Z�U v�etn	 investic projekt� 
a grant�. Obdobn	 komise zpracovává p�ehled výb	rových �ízení souvisejících s po�izováním majetku.        

Z�U spravuje více než 70 objekt� s celkovou plochou p�esahující 90 tisíc m2. V roce 2006 bylo 
dosaženo zásadní kvalitativní zm	ny v oblasti správy majetku. Z�U doposud nem	la zpracován systém 
dokumentace budov Z�U. Evidence správy nemovitostí byla vedena s použitím historické stavební 
dokumentace, bez možnosti efektivní správy majetku ve smyslu moderních metod „facility managementu“. 
S pomocí zdroj� v rámci rozvojového programu „Efektivní správa univerzity“ byla v pr�b	hu roku provedena  
analýza klí�ových parametr� systému efektivní správy majetku založené na digitální pasportizaci budov.  

Cílem projektu bylo vybudování systému efektivní správy majetku, který komplexn	 pokrývá celý 
životní cyklus po�izování, evidence a údržby majetku Z�U v�etn	 ochrany majetku a osob v objektech 
univerzity.  Na základ	 provedené analýzy byly definovány parametry pro IT podporu tohoto systému a vypsáno 
výb	rové �ízení. �ídící tým provedl analýzu nabídky systém� správy majetku prost�ednictvím digitální 
pasportizace používaných na VVŠ a stanovil parametry ve�ejné sout	že. Jako nejvýhodn	jší byla pro realizaci 
vybrána nabídka firmy ASP, a. s., tato SW aplikace je mimo jiné používána také na dalších �VUT Praha, VUT 
Brno a �ZU Praha a prokázala zkušenosti s vazbou na ú�etní systém MAGION používaný na Z�U .     

Na Z�U byl implementován systém digitální pasportizace budov spolu s moduly evidujícími osoby, 
technologií, evidenci smluv, majetku a smluvních partner�. Dále moduly „help-desku“ a moduly plánování 
oprav a revizí. Oproti p�vodn	 plánovanému nasazení aplikace na jednu budovu se poda�ilo zpracovat všechny 
budovy Z�U, spojené s hlavní �inností a objekty Správy kolejí a menz. Celková plocha 44 digitalizovaných 
budov byla 142 961m2. Celkem bylo do systému digitální pasportizace za�len	no 224 podlaží.  

Tímto masivním nasazením systému byly vytvo�eny p�edpoklady pro zahájení projektu „facility 
management“ ve smyslu efektivní správy nemovitostí a prostor Z�U. Již p�i vlastním procesu implementace 
systému byly objeveny n	které nesrovnalosti ve správ	 budov, zejména v mén	 exponovaných podlažích.   

V návaznosti na výstupy rozvojového projektu „Efektivní univerzita“ byla provedena restrukturalizace 
úseku kvestora a byla ustavena nová jednotka „Odbor správy a rozvoje aktiv Z�U“, která je integrujícím 
a zast�ešujícím útvarem v této oblasti. 

V druhém pololetí 2006 Z�U intenzivn	 p�ipravovala projekty pro Opera�ní programy Výzkum a vývoj 
pro inovace, v rámci strukturálních fond� EU. V této souvislosti prob	hlo n	kolik jednání na nejvyšší úrovni 
mezi vedením Z�U a vedení M	sta Plzn	, po kterých následovala pracovní jednání p�íslušných útvar� Z�U 
a odbor� M	sta Plzn	. Ve spolupráci s Jiho�eskou univerzitou v �eských Bud	jovicích byl v Srní na Šumav	 
p�ipraven spole�ný seminá�, p�edstavující uvažované infrastrukturní projekty, pro p�edstavitele státní a ve�ejné 
správy regionu Jihozápad.  

 
IT – infrastruktura 

U�ebny a pracovní stanice 
V rámci každoro�ní obm	ny vybavení ve�ejných po�íta�ových u�eben bylo po�ízeno 12 kus� 

pracovních stanic „PC DeLL Precision PWS 380“ do UI203, specializovaných na grafické práce. T	mito 
po�íta�i byly nahrazeny zastaralé stanice PC HP X2000. V letním semestru prob	hl úsp	šn	 zkušební provoz 
standardní distribuce Orion ve fakultních u�ebnách FEK umíst	ných v Chebu. Od zimního semestru 2006 jsou 
tyto u�ebny pln	 provozovány s využitím služeb CIV. 

 Koncem roku bylo povýšeno vybavení u�ebny UI112, která slouží pro podporu v	deckotechnického 
po�ítání, preprocessing, postprocessing a náro�né grafické operace. Zastaralé pracovní stanice COMPAQ z roku 
1998 byly nahrazeny 10 výkonnými pracovními stanicemi s procesory AMD Athlon 64 X2 4200+, 2GB pam	ti, 
výkonnou grafickou kartou a 20” LCD monitorem. Na stanicích je instalován OS Windows XP a  Debian Linux 
(64bitový) v�etn	 odpovídajícího aplika�ního vybavení. Ve spolupráci s katedrou informatiky a výpo�etní 
techniky byla provedena rekonstrukce UU406. Výsledkem jsou zlepšené podmínky pro výuku i zabezpe�ení 
místnosti. Byly vym	n	ny stoly pod PC, instalován projektor, po�ízeno n	kolik dalších PC, vym	n	ny žaluzie, 
instalovaná klimatizace a zabezpe�ení u�ebny sníma�em JIS. 
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K výrazné zm	n	 dochází na Fakult	 pedagogické, kde za�al p�echod z výpo�etního prost�edí Novell na 
výpo�etní prost�edí Orion, a tak dojde již ke kone�nému sjednocení prost�edí na celé Z�U. P�echod je významný 
zejména pro studenty, nebo
 dojde k lepšímu sdílení ve�ejných po�íta�ových u�eben. 

Na Fakult	 elektrotechnické byla uvedena do provozu nová po�íta�ová laborato� s 26 novými po�íta�i 
typu PC. 

 
Nové služby 
 
Byly zprovozn	ny následující nové služby: 

• Do pilotního provozu byla uvedena aplikace  pro pasportizaci budov a místností. 
• Došlo k výraznému posílení poštovní služby, byl fyzicky odd	len systém pro doru�ování pošty od 

systému pro p�ístup k poštovním schránkám. Výsledkem je výrazné zvýšení propustnosti a stability 
služby, která meziro�n	 zaznamenala 30% nár�st po�tu p�ístup�. 

• Byl výrazn	 vylepšen systém pro ochranu uživatel� proti nevyžádané pošt	 a vir�m. Prob	hla masivní 
informa�ní kampa� pro uživatele (sborník o bezpe�ené práci v síti pro každého, informa�ní seminá�). 
To vše je nezbytné pro p�izp�sobení se realit	, kdy množství nevyžádané pošty a bezpe�nostních útok� 
všeho druhu roste meziro�n	 minimáln	 o 75%. V této souvislosti byla také zpracována nová pravidla 
a postupy �ešení bezpe�nostních incident�. 

• V návaznosti na konsolidaci datových zdroj� a realizovaný projekt centrálních registr� byla provedena 
analýza a výb	r technického �ešení pro centralizovanou správu identit a �ízení p�ístupu k informa�ním 
zdroj�m. Na vybraných produktech byla realizována studie proveditelnosti v podmínkách Z�U. 

• V rámci Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o., se poda�ilo získat speciální multifunk�ní za�ízení Cisco ASA 
5520 (sdružující funkce výkonného VPN koncentrátoru a firewallu) a dvojici výkonných PC server� 
tvo�ící záložní VPN subsystém. Na základ	 této technologie byla uživatel�m z �ad zam	stnanc� 
i student� nabídnuta služba VPN. 

• Poda�ilo se završit projekt zlepšování prost�edí pro poskytování služeb uživatel�m – byla dokon�ena 
odpo�inková a konzulta�ní zóna p�ed novým HelpDeskem v budov	 UI dle návrhu zpracovaného 
Ústavem um	ní a designu. 

 
Nové prvky infrastruktury 
 

• V roce 2006 bylo také povýšeno p�ipojení GigaPoP CESNET2 v Plzni do GigaPoP CESNET2 v Praze 
pomocí technologie 10 Gigabit Ethernet rychlostí 2 x 10 Gb/s (s možností využití optické p�enosové 
DWDM infrastruktury). 

• V oblasti komunikací v roce 2006 za�al na CIV experimentální projekt IPtelefonie (v�etn	 využití 
infrastruktury bezdrátové sít	 pro realizaci bezplatných mobilních telefoních služeb v areálu Z�U). 

• Byla realizována další etapa nasazování technologie virtualizace pro zabezpe�ení modernizace 
a konsolidace serverové infarstruktury (�áste�n	 v rámci projektu FR CESNET). 

• Bylo povýšeno p�ipojení komplexu kolejí v Borské ulici do sít	 WEBnet pomocí technologie Gigabit 
Ethernet rychlostí 1 Gb/s po nov	 vybudovaném optickém kabelu.  

• V lokalit	 Cheb došlo k fyzickému odd	lení sítí CESNET2 a WEBnet instalací nového páte�ního 
sm	rova�e pro sí
 WEBnet (doposud sdílený sm	rova� pro ob	 sít	). Dále zde byla vybudována nová 
infrastruktura po�íta�ové sít	 v podob	 instalace p	ti nových p�epína��.  

• V lokalit	 Cheb byla vybudována nová bezdrátová sí
 využívající technologii WiFi/IEEE 802.11a/b/g 
s teoretickou kapacitou 54/11 Mb/s. Bezdrátová sí
 je tvo�ena t�inácti p�ístupovými body pokrývající 
v	tšinu prostor chebské �ásti univerzity.  

• V rámci projektu �íslo 152/2005 Fondu rozvoje CESNET, z. s. p. o., se poda�ilo získat speciální 
multifunk�ní za�ízení Cisco ASA 5520 (sdružující funkce výkonného VPN koncentrátoru a firewallu) 
a dvojici výkonných PC server� tvo�ící záložní VPN subsystém. 

• Pr�b	žn	 byly obm	�ovány prvky infrastruktury distribuovaného výpo�etního prost�edí Orion, zejména 
programové vybavení, servery a disková pole. Výsledkem hmatatelným pro uživatele je zvýšení 
výkonnosti klí�ových služeb (pošta, sdílený diskový prostor, virtuální webové servery) a navýšení 
p�id	leného diskového prostoru. 

• Byl realizován plánovaný rozvoj provozního dohledového systému po�íta�ové sít	. 
• Poda�ilo se získat a realizovat projekt FR CESNET na posílení infrastruktury jednotné autentiza�ní 

služby pro aplikace (WebAuth) a její redundantní zabezpe�ení. 
• Technologie J2EE aplika�ního prost�edí se stala sou�ástí zabezpe�ovaných produk�ních služeb a na 

jejím základ	 pokra�oval rozvoj portálových �ešení a aplikací. 
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• Všechny hlavní technologické komponenty infrastruktury pro zaru�ený elektronický podpis (PKI) byly 
p�evedeny do produk�ního provozu a na jejich základ	 za�nou být provozovány klí�ové aplikace (ob	h 
doklad�), prob	hl plánovaný rozvoj infrastruktury pro koncové stanice v katedrálních a fakultních 
u�ebnách. 

 
Informa�ní systémy 
 
Pokra�ovaly práce na n	kolika velkých projektech v rámci koncepce programu e–univerzita. Mezi nejvýrazn	jší 
výstupy pat�í: 

• ostrý provoz informa�ního systému pro provoz SKM – kolejní informa�ní systém (KIS) – a jeho 
úpravy, 

• v rámci projektu portál se rozb	hl projekt Courseware podporovaný z  ESF, do ostrého provozu bylo 
uvedeno cca 40 p�edm	t�, 

• v informa�ním systému studijní agendy STAG byla v roce 2006 nasazena do ostrého provozu 
administrativní podpora spojená s vyplácením ubytovacích stipendií, sociálních stipendií a výb	ru 
poplatk� spojených se studiem, 

• v rámci realizace pravidel finan�ní kontroly byl implementován elektronický ob	h objednávek 
s využitím PKI (rutinní nasazeni v roce 2007) realizovaný pomocí HW token�, 

• do ostrého provozu byl nasazen centrální registr osob, a to na IS STAG, ekonomický informa�ní systém 
a jednotný identifika�ní systém. V rámci projektu prob	hla konsolidace osobních dat, 

• do ostrého provozu p�ešla evidence zahrani�ních mobilit student� a u�itel�. 
 
 Po�íta�ová sí� Z�U a komunika�ních technologie 
 

Univerzitní po�íta�ová sí
 WEBnet zahrnuje dv	 vzdálené lokality Plze� a Cheb vzájemn	 propojené 
páte�ní sítí CESNET2 rychlostí 100 Mb/s na bázi technologie Fast Ethernet (FE) po jednovláknové optické trase. 
Hlavní �ást sít	 WEBnet je umíst	na v plze�ské metropolitní oblasti a propojuje 23 univerzitních budov 
a 16 budov vysokoškolských kolejí (v�etn	 4 budov smluvního ubytování). V roce 2006 bylo realizováno 
optické p�ipojení komplexu kolejí Borská a nové budovy Tylova 15 do sít	 WEBnet umož�ující nasazení 
technologie Gigabit Ethernet s p�enosovou rychlostí 1 Gb/s. V budovách kolejí Máchova 14 a 20 byla 
vybudována profesionální strukturovaná kabeláž. 

Páte� plze�ské univerzitní sít	 WEBnet je realizovaná technologií Gigabit Ethernet s p�enosovou 
rychlostí 1 Gb/s a tvo�í akademickou �ást vysokorychlostní optické metropolitní sít	 MAN PilsNet, která 
propojuje r�zné plze�ské nekomer�ní organizace. Jádro gigabitové páte�e plze�ské �ásti WEBnetu má kruhovou 
topologii zajiš
ující redundantní p�ipojení p	ti nejd�ležit	jších univerzitních budov/areál�. Optická 
infrastruktura páte�e WEBnetu je vybudována výhradn	 na pronajatých nenasvícených optických vláknech, která 
jsou dlouhodob	 zajišt	na vzájemn	 výhodnou smlouvou o spolupráci se Správou informa�ních technologií 
(SIT) Magistrátu m	sta Plzn	.  

V plze�ské �ásti páte�e WEBnetu byla v roce 2006 implementována druhá etapa zajišt	ní kvality služeb 
(QoS) na bázi modelu DiffServ (jak pro podporu IP telefonie, tak i kritických aplikací) v návaznosti na obdobný 
projekt probíhající v rámci aktivit VZ CESNET2. Jádro plze�ské páte�e WEBnetu je také díky svým p	ti 
metropolitním bod�m p�ítomnosti (MAN PoP) využíváno jako tranzitní sí
 pro transport provozu 
neakademických ú�astník� p�ipojených do sít	 národního výzkumu CESNET2. 

Prakticky všechny významn	jší plze�ské univerzitní budovy jsou p�ipojeny k páte�i WEBnetu rychlostí 
alespo� 1 Gb/s. B	žná koncová pracovišt	 lokálních sítí jednotlivých univerzitních budov (v�etn	 u�eben jak 
s univerzitní, tak i fakultní p�sobností) jsou do sít	 WEBnet typicky p�ipojena pomocí technologie p�epínaného 
Fast Ethernetu rychlostí 100 Mb/s s tím, že ve specifických p�ípadech je možno realizovat i rychlejší p�ipojení 
vybraných pracoviš
 (od 2 až 4 x 100 Mb/s do 1 Gb/s pomocí technologie agregace linek Fast 
Ethernet/100BaseTX �i pomocí technologie Gigabit Ethernet/1000BaseT).  

Sou�ástí univerzitní sít	 WEBnet je i bezdrátová sí
 využívající technologii WiFi/IEEE 802.11a/b/g 
s teoretickou p�enosovou kapacitou 54/11 Mb/s zahrnující plošné pokrytí v	tšiny plze�ských i chebských lokalit 
Z�U pomocí 68 p�ístupových bod� podporujících bezpe�nou autentizaci oprávn	ných uživatel� (z �ad student� 
i zam	stnanc�) na bázi mezinárodního projektu Eduroam.  

V rámci WEBnetu byla dále rozvíjena vysokorychlostní virtuální privátní sí
 VPN KOnet pro vzájemné 
propojení plze�ských vysokoškolských kolejí a menz v�etn	 jejího �ízeného/bezpe�ného p�ipojení do vlastní 
univerzitní sít	 WEBnet i sít	 národního výzkumu CESNET2 a Internetu. Pro celý kolejní intranet byl dále 
rozvíjen speciální systém automatizované registrace uživatel�, jejich autentizace a �ízení bezpe�nosti.  
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P�ipojení plze�ské �ásti univerzitní sít	 WEBnet do vysokorychlostní sít	 národního výzkumu 
CESNET2 v GigaPoP Plze� umíst	ného v budov	 informa�ního centra (IC) areálu Z�U Bory je realizováno 
redundandn	 technologií Gigabit Ethernet rychlostí 2 x 1 Gb/s (primární 1 Gb/s p�ipojení p�ímo v budov	 IC 
a záložní 1 Gb/s p�ipojení z budovy FEL areálu Bory). Celá akademická �ást vysokorychlostní optické 
metropolitní sít	 MAN PilsNet, jejíž sou�ástí je i univerzitní sí
 Z�U WEBnet, je provozována jako privátní 
autonomní systém AS 65090 logicky p�ipojený do AS 2852 páte�ní sít	 národního výzkumu CESNET2 pomocí 
protokolu eBGP. V roce 2006 bylo také povýšeno p�ipojení GigaPoP CESNET2 v Plzni do GigaPoP CESNET2 
v Praze pomocí technologie 10 Gigabit Ethernet rychlostí 2 x 10 Gb/s (s možností využití optické p�enosové 
DWDM infrastruktury). 
 
Zapojení do evropských projekt� vysokorychlostních sítí a GRID�  
 

Z�U je prost�ednictvím pracovník� CIV–LPS zapojena do výzkumného zám	ru (VZ) Optická sí
 
národního výzkumu a její nové aplikace, jehož nositelem je CESNET, z. s. p. o. Výzkumného zám	ru se v rámci 
CESNETu ú�astní pracovníci všech klí�ových vysokých škol �R. Zapojení do tohoto projektu má strategický 
význam nejen pro CIV, ale i pro Z�U jako celek, nebo
 Z�U je �lenem sdružení CESNET a mezi její 
strategické zájmy by m	l bezesporu pat�it i rozvoj tohoto sdružení. Z�U se prost�ednictvím pracovníka CIV–
LPS také podílí na �ízení VZ. 

K nejvýznamn	jším projekt�m, na kterých se CIV v rámci sdružení CESNET podílí, je projekt 
Metacentrum (mezinárodní budování prost�edí pro náro�né výpo�ty), EGEE (provoz a rozvoj velmi rozsáhlé 
mezinárodní výpo�etní a datové infrastruktury), zapojení rozvoje experimentální vysokorychlostní sít	 lambda 
služeb CzechLight a za�len	ní bezdrátové sít	 WiFi Z�U do mezinárodní infrastruktury Eduroam. 

Podrobn	jší informace o zapojení pracovník� Z�U/CIV LPS v t	chto aktivitách a jejich výsledcích lze 
nalézt v pr�b	žné zpráv	 o �ešení výzkumného zám	ru MSM6383917201 „Optická sí
 národního výzkumu a její 
nové aplikace“ za rok 2006 (ISBN 978-80-239-8521-4). 

 
Dostupnost informa�ních zdroj� 

 
V roce 2006 pokra�oval p�ístup uživatel� Z�U k odborným elektronickým informa�ním zdroj�m (Web 

of Knowledge, Eifl Direct, Inspec, Metadex, Compendex, Science Direct,  IEEE, Literature Online, aj.). V	tšina 
z t	chto zdroj� je podporována programem MŠMT 1N „Informa�ní infrastruktura výzkumu“ (2004-2008). 
Z prost�edk� UK byl zajišt	n p�ístup do dalších d�ležitých multioborových elektronických informa�ních zdroj� 
–  ProQuest, JSTOR, Firemní monitor aj. Univerzitní knihovna zahájila v tomto roce budování fondu 
z elektronických knih jako další rovnocenné sou�ásti knihovního fondu. Díky projektu FRVŠ byl zahájen pilotní 
p�ístup k databázím Safari Tech Books Online a Ebrary Social and Behavioral Science. 

 Pro možnost p�ístupu k elektronickým informa�ním zdroj�m z po�íta�� i mimo univerzitní sí
 byl 
vy�ešen autorizovaný a autentizovaný p�ístup. 
 
P�ír�stek knihovního fondu za rok 2006 19953 
Knihovní fond celkem 377527 
Po�et odebíraných titul� periodik: 
- fyzicky 
- elektronicky (odhad)4 

 
938 

4 
Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 55 
Po�et absen�ních výp�j�ek2 207897 
Po�et uživatel�3 12995 
Po�et studijních míst 493 
Po�et svazk� umíst	ných ve volném výb	ru 184611 
1) Rozumí se po�et otevíracích hodin týdn	 toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby 

jednotlivých provoz� se nes�ítají!  
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návšt	va knihovny, nikoli elektronická komunikace. 

2) V�etn	 prolongace. 
3) Uvád	jí se zaregistrovaní uživatelé k 31. 12. 2006, tj. fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovn	, které jsou oprávn	né 

p�j�ovat si dokumenty z jejího fondu (dom� nebo prezen�n	) a které b	hem vykazovaného období byly nov	 zaregistrovány nebo 
jejich registrace byla obnovena. 

4) Uvád	jí se pouze tituly periodik, které knihovna sama p�edplácí (resp. získává darem, vým	nou) v papírové nebo elektronické verzi; 
nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny p�ístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje 

Pozn.:  
Uživatelé Z�U mají dále p�ístup k množství titul� elektronických �asopis� dostupných v rámci konsorciálních p�ístup� z programu 1N. 
 Tab. �.: 9  Vysokoškolské knihovny, knihovnicko – informa�ní služby 
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Informa�ní zdroj Zam��ení 
informa�ního zdroje 

Po�et 
p�ístup� 

Po�et 
hledání 

Pozn. 

Web of Science 
 (ISI) 

Multioborová cita�ní 
databáze 

2068 5314 pouze za 11 m	síc� 

ProQuest Multioborová databáze 3022 11302  

Science Direct 
(Elsevier) 

Databáze se zam	�ením 
na techniku a medicínu 

8278 13035  

Eifl Direct 
 (Ebsco) 

Databáze se zam	�ením 
na spole�enské v	dy 

0 9626 není k dispozici po�et p�ístup� 

JSTOR Databáze se zam	�ením 
na humanitní v	dy 

0 35880 není k dispozici po�et p�ístup� 

Tab. �.: 9a   Statistiky využívání významných elektronických informa�ních zdroj� na Z�U v roce 2006 

2.12 Infrastruktura výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni  

• Základní funkcí infrastruktury VaV je sdílení a propojování potenciálu VaV kapacit. V roce 2006 
probíhala aktualizace informací jednotlivých kateder o jejich potenciálu (osobnosti, sféry zájmu, 
speciální vybavení a experimentální za�ízení). 

• Z�U se pravideln	 ú�astní národních i mezinárodních workshop� a konferencí s cílem získat 
a diseminovat informace o možnostech zapojení do národních, mezinárodních projekt�. 

• Z�U byla �ešitelem, eventueln	 spolu�ešitelem, t�í projekt� 1N – Informa�ní infrastruktura výzkumu. 
• Z�U je koordinátorem projektu „Regionální kontaktní organizace pro západní �echy“ – �íslo projektu 

OK 450. V roce 2006, který byl záv	re�ným rokem �ešení projektu, prob	hlo mnoho aktivit (informa�ní 
dny, pomoc p�i administraci projekt�, seminá� pro �ešitele projekt� 6.RP atd.). Ve spolupráci s BIC 
Plze� a Škodou Výzkum, s. r. o., se poda�ilo vytvo�it informa�ní zázemí pro rámcové projekty EU. 
Podrobn	ji viz http://rko.zcu.cz.   

 
V dlouhodobém zám	ru Z�U jsou definovány cíle, kterých chce univerzita dosáhnout v roce 2010. Rok 

2006 byl prvním rokem pln	ní tohoto zám	ru. Dosažené výsledky jsou základními vstupy pro hodnocení pln	ní 
stanovených cíl�. Jedním z cíl� je získání finan�ních zdroj� tak, aby zdroje na standardní vzd	lávací �innosti 
a zdroje z tv�r�í �innosti se cílen	 vyrovnávaly.  

V roce 2006 byly zdroje na vzd	lávací �innost ve výši 720 674 mil. K� a zdroje z tv�r�í �innosti 
222 864 mil. K�. (institucionální a ú�elová podpora). 

V roce 2006 MŠMT zve�ejnilo hodnocení výsledk� výzkumu a vývoje. Z�U má v zelené skupin	 
5 fakult; jedna fakulta a vysokoškolský ústav NTC jsou ve žluté skupin	 tohoto hodnocení. Byl proveden rozbor 
tohoto hodnocení a následn	 jsou p�ipravována opat�ení pro zlepšení tohoto stavu.  

 

3 KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA  

3.1 Sociální záležitosti student� a zam�stnanc�  

Z�U v	nuje sociálním záležitostem student� a zam	stnanc� náležitou pé�i a tato oblast je pravideln	 
projednávána ve vrcholových grémiích univerzity. Výrazná pozornost je v	nována stravování obou t	chto 
skupin, viz tabulka �. 10. Po projednání s akademickými senáty fakult byla výrazn	 zlepšena situace stravování 
na fakultách pedagogické, strojní, aplikovaných v	d, a to pro studenty i zam	stnance. V t	chto lokalitách byla 
vybudována stravovací za�ízení, která zabezpe�ují formou rychlého ob�erstvení základní servis pro studenty 
i zam	stnance, sou�asn	 tímto zp�sobem došlo k lepšímu využití vybudovaných zachlazovacích kapacit 
výrobních kapacit menzy. 

Zásadním zp�sobem se zlepšila komunikace se studentskou komorou Akademického senátu Z�U 
v oblasti ubytování student� a návazných sportovn	-spole�enských aktivit studentských komor. Ve spolupráci se 
studentskou komorou byl vypracován nový Kolejní �ád a v jeho rámci byla nov	 definována úloha studentských 
samospráv na kolejích Z�U. Vedení univerzity v	nuje velkou pozornost i nezanedbatelnou podporu 
studentským mimoškolním aktivitám. 

Z�U spravuje 72 zam	stnaneckých byt�, z nichž v	tšina slouží jako „startovací byty“ pro nové 
zam	stnance, a
 již z �ad mladších pracovník� Z�U �i pro již habilitované pracovníky, kte�í p�icházejí do Plzn	. 
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Je zpracována interní sm	rnice, podle které dochází k p�id	lování t	chto byt� na dva roky s možností maximáln	 
jednoho dvouletého prodloužení. 

Z�U se v roce 2006 zú�astnila mezinárodního srovnávacího programu, ve kterém se mimo jiné 
hodnotily i stav kvality akademického života a související procesy. Záv	ry srovnání mezi univerzitami z Dánska, 
Finska, Portugalska, spolu s poznatky hodnotitel� ze Spolkové republiky N	mecka a Velké Británie, jsou 
podkladem pro další sm	�ování v této oblasti.    

  
Významný posun nastal  v rozvoji poradenských služeb: 

• Byla vytvo�ena  a p�ijata koncepce distribuovaných poradenských služeb zahrnující všechny složky 
poradenství.  

• Bylo vybudováno Informa�ní a poradenské centrum, které zahájilo pravidelnou �innost v listopadu  
2006.  

• Projektem Implementace byla podpo�ena pravidelná �innost psychologické poradny pro studenty, 
právního  a sociálního poradenství.  

• Byly zahájeny aktivity sm	�ující ke zvýšení rozsahu a kvality spolupráce se st�edními školami – 
seminá�e pro výchovné poradce.   

• V souladu s cíli formulovanými v Dlouhodobém zám	ru univerzity byly zahájeny analytické �innosti 
sm	�ující k rozvoji profesního poradenství. 
Významnou složkou �innosti v oblasti sociálních záležitostí student� se stalo vyplácení sociálních 

a ubytovacích stipendií a �ešení problém� spojených s uplat�ováním nárok� na tyto platby.  Celkem bylo na 
sociální stipendia vyplaceno  3 819 tis. K�, na ubytovací stipendia 52 898 tis. K�.  

V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona �. 111/1998 Sb. byly student�m vym	�eny poplatky v celkové výši 
9 619, 755 tis. K�.; �ástka se stala p�íjmem stipendijních fond� fakult.  

3.2 Kulturní život na univerzit�  

Z�U spravuje dva výhodn	 lokalizované výstavní prostory - Univerzitní galerii v centru m	sta 
(Jungmannova 1) a Galerii Nad schody v univerzitním areálu (Univerzitní 26, budova FEL). Svým zam	�ením 
dopl�ují tyto galerie spektrum výstavních program� plze�ských galerií s akcentem na aplikované um	ní jako 
design �i grafický design a také na prezentaci výsledk� špi�kových um	leckých škol i významných 
pedagogických a um	leckých osobností. Ve výstavním plánu nechybí každoro�n	 hosté ze zahrani�í (v roce 
2006 nap�. Chad E. Wyatt a Diet Sayler) a prezentace výsledk� �esko – n	meckého grafického sympozia.  

 
Univerzitní galerie - 2006 Galerie Nad schody - 2006 

Termín Název výstavy a autor Termín Název výstavy a autor 

1. 2. - 1. 3. 
Architektonále 2006                    
Obec architekt� plze�ského kraje 1. 2. - 1. 3. 

Architektonále 2006  
 Obec architekt� plze�ského kraje 

3. 3. - 8. 4. Finále Plze� - Adolf Born 3. 3. - 8. 4. 
Ukrajina o�ima �ech�, �echy o�ima 
Ukrajinc� 

12. 4. - 3. 5. 
Sochy, malba, grafika                   
Otto Herbert Hajek 12. 4. - 3. 5. 

Ukrajina o�ima �ech�, �echy o�ima 
Ukrajinc� 

6. 5. - 17. 6. 
Roma Rising / Romské obrození  
Chad Evans Wyatt 9. 5. - 17. 6. 

3/3 - práce z �esko - n	meckého 
sympozia 

21. 6. - 15. 7. 
Tak blízko, tak daleko             
Jind�ich Štreit 21. 6. - 15. 7. 

Tak blízko, tak daleko         
 Jind�ich Štreit  

20. 7. - 12. 8. 
Plze� - m	sto krásné knihy  
Knihovna m	sta Plzn	 19. 7. - 9. 9. UUD - bakalá�ské práce 

16. 8. - 9. 9. UUD - bakalá�ské práce 13. 9. - 23. 9. 

NA DOSAH PROŽITKU: Spontaneita 
ve výtvarné výchov	 na 2. a 3. stupni 
Martina Fišerová 

13. 9. - 30. 9. Instalace - Diet Sayler 27. 9. - 20. 10. 
Himálaj 1000 až 8848 m.  
A. Macenauer a R. Jaroš 

4. 10. - 12. 11. Bienále kresby Plze� 2006 25. 10. - 12. 11. 
Léto na Ukrajin	 - práce student� 
UUD z plenéru na Ukrajin	 

15.11. - 22. 12. 
Z anonymity vystupuje designér 
František Crhák 15. 11. - 22. 12. 

�eský filmový plakát v minulosti  
Karel Machálek 

Tab. �.: 9b   Výstavní prostory – výstavy v roce 2006 a jejich auto�i 
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Z�U se prost�ednictvím Ústavu um	ní a designu zapojuje do charitativních akcí (nap�. projekt 
Lavi�ky Plze� 2006 ve spolupráci s Rotary Clubem Plze� Beseda), zvelebování ve�ejného prostoru (nap�. 
výtvarné ztvárn	ní zastávek MHD v Plzni) a arteterapie (projekty ve spolupráci s V	znicí Bory a M	stským 
ústavem sociálních služeb).  

Prost�ednictvím p�ednášek z oblasti um	ní (nap�. grafická designérka Jiwon Shin), letní školy um	ní 
ArtCamp a dalších výtvarných kurz� pro ve�ejnost se Z�U otevírá široké ve�ejnosti se zájmem o um	ní 
a výrazn	 tak zvyšuje kulturu akademického života. 

3.3 Znevýhodn�né skupiny uchaze��/student� na vysokých školách   

Významná pozornost byla v	nována �ešení problém� handicapovaných student� – s podporou 
rozvojového projektu MŠMT pokra�ovala �innost Centra podpory zdravotn	 znevýhodn	ných student� 
garantovaného katedrou pedagogiky FPE, zárove� byly stanoveny zásady spolupráce s Informa�ním 
a poradenským centrem, mezi jehož aktivity pat�í i �innost v této oblasti. Byl realizován stipendijní program – 
motiva�ní stipendium bylo vyplaceno 32 student�m, pokra�ovala tzv. asistentská služba z �ad student� – touto 
službou bylo podpo�eno 20 student�.  

Ve spolupráci se studijními odd	leními fakult bylo �ešeno studijní poradenství pro znevýhodn	né 
studenty, a to zejména p�i vstupu na univerzitu (v�etn	 úpravy podmínek p�ijímacích zkoušek). Byla realizována 
�ada jednorázových akcí (setkání s rektorem a p�edstaviteli univerzity, váno�ní setkání, sportovní soust�ed	ní pro 
znevýhodn	né studenty v Ne�tinech). Pokra�ovalo vybavování kabinetu pom�cek, bylo zajišt	no jejich ú�elné 
využívání. Byly dokon�eny stavební úpravy s cílem zajistit bezbariérovost všech budov Z�U. 

Systematicky zatím není �ešena podpora sociáln	 a kulturn	 znevýhodn	ných student�. Krom	 
vyplácení státem p�iznávaného sociálního stipendia byla d	kany fakult p�iznávána mimo�ádná stipendia pro 
�ešení od�vodn	ných sociálních problém� student�. 

Projektem Interstud 2006 bylo podpo�eno  více než 50 nadaných student� - Uzbek�, Kazach�, 
Ukrajinc�, Rus�, Vietnamc�, B	lorus� – jednak p�ijatých ke studiu studijních program� FAV, FPE, FF, UUD, 
FPR, jednak absolvujících na Z�U dlouhodobé studijní pobyty v rámci svých studijních program�. P�iznání 
stipendia a jeho výše se odvíjely od studijních výsledk� student� – stipendium plnilo významnou motiva�ní 
funkci.  

3.4 Mimo�ádn� nadaní studenti  

Podpora mimo�ádn	 nadaných student� byla  realizována: 
 

• jejich intenzivním zapojováním do �ešení výzkumných projekt� v rámci institucionálního výzkumu 
(tzv. specifický výzkum), výzkumného zám	ru, grantových projekt� a dalších výzkumných aktivit 
kateder a fakult  (zejména FAV, FF, FEL, FST), 

• organizováním sout	ží SVO�  (zejména FAV, FPE, FEL, FST) nebo studentské v	decké konference  
(FPR, FF, FST), 

• podporou ú�asti student�  v národních a v  mezinárodních  odborných sout	žích (zejména FPE, FAV, 
FPR), 

• ud	lováním mimo�ádného ocen	ní d	kana i mimo�ádného stipendia autor�m nejlepších bakalá�ských 
a diplomových prací (FAV, FEL, FF,  FST, FEK, UUD), 

• podporou aktivní ú�asti student� na mezinárodních odborných konferencích (FAV, FEL, FST), 
• realizací zahrani�ních stáží (všechny fakulty v�etn	 UUD), 
• po�ádáním pravidelných výstav nejkvalitn	jších prací student� UUD v Univerzitní galerii, v Klenové, 

v Praze, v �eských Bud	jovicích a v dalších m	stech,  ú�astí student� v mezinárodním projektu 
FIGURAMA v Praze atd.  

 
Za významné aktivity, jimiž reprezentovali  univerzitu, bylo na slavnostní v	decké rad	 šesti student�m 

ud	leno stipendium m	sta Plzn	 (FAV, FEK, FEL, FPE, FPR, FST), sedmi student�m stipendium Plze�ského 
kraje (FAV, FEK, FEL, FF, FPE, FPR, FST), jedenácti mimo�ádné stipendium rektora (FEL, FPE 2x, FST 5x, 
UUD 3x). Student doktorského studijního programu FAV Ing. Josef Kohout získal prestižní národní cenu 
ministryn	 školství �R.  
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3.5 Partnerství a spolupráce  

V dlouhodobém zám	ru byly definovány indikátory dosažení cílového stavu v optimalizaci partnerství 
student – u�itel. Partnerství se projevuje hlavn	 v zájmu o studium i ochot	 student� pracovat v projektových 
týmech Z�U.   

Dalším významným cílem je soustavná a cílev	domá práce s absolventy. V roce 2006 byly zahájeny 
práce na ustavení „Klub� absolvent�“. Zárodky t	chto klub� jsou na všech fakultách, vlastní realizace je zatím 
r�znorodá. Z�U se zapojila do spole�ného projektu monitorování držitel� titulu Ph.D., v jehož rámci bude 
zkoumána jejich role v oblasti inovací, znalostní ekonomiky, situace na trhu práce, mobilita mezi sektory i mezi 
zem	mi.  

3.6 Ubytovací a stravovací služby VŠ  

Základní parametrický p�ehled o službách v oblasti stravování a ubytování udává následující tabulka:  

 L�žková kapacita kolejí VŠ celková 3120 

 Po�et l�žek ur�ených k ubytování student�  3040 

 Po�et l�žek ur�ených k ubytování zam	stnanc� 10 

 Po�et l�žek k p�íležitostnému ubytování host� školy 70 

 Po�et l�žek v pronajatých za�ízeních 0 

 Po�et podaných žádostí o ubytování k 31.12. 2006 4235 
 Po�et kladn	 vy�ízených žádostí o ubytování  
 k 31. 12. 2006 3092 

 Výše kolejného v K� za 1 m	síc podle kategorií studenti zam	st.VŠ ostatní 

 A - bu�kový systém 1950-2370 4500 4500 
 B - vícel�žkové pokoje 1845-2050 - - 
 C - ostatní 1740-1800 - - 

studenti zam	st. VŠ ostatní  Pr�m	rná výše stravného v K� za 1 hlavní jídlo, v nákupních    
 cenách  19,05 19,05 23,03 
 Z toho: 
 Po�et hlavních jídel vydaných v roce 2006 
 celkem 

studenti zam	st. VŠ ostatní 

 425 488 64 935 2 167 

  Tab. �.:10  Pé�e o studenty – ubytovací a stravovací za�ízení  v roce 2006 
 
 

4 INTERNACIONALIZACE  

4.1 Strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti  

Západo�eská univerzita v Plzni udržuje a dále rozvíjí mezinárodní spolupráci s podobnými institucemi 
v zahrani�í na základ	 dlouhodobých kontakt�, bilaterálních meziuniverzitních smluv a v rámci mezinárodních 
projekt� studentské mobility �i stáží. Mezi prioritní oblasti pat�í studentská a u�itelská mobilita na základ	 
bilaterálních smluv se zahrani�ními univerzitami s finan�ní podporou MŠMT �i p�ímo jednotlivých fakult Z�U. 
Cílem aktivit v této oblasti je udržet a zkvalit�ovat tyto vztahy, p�i podepisování nových smluv dbát na konkrétní 
možnosti napln	ní takové meziuniverzitní spolupráce. 

 Rozvojovými projekty MŠMT podporujeme studium nadaných zahrani�ních student� z rozvojových 
zemí na Z�U. Stále aktuáln	jší jsou mezinárodní vým	nné projekty zam	�ené na krátkodobé stáže student� 
v zahrani�í, kdy se setkávají �eští studenti se zahrani�ními a mají možnost porovnat nové oblasti studia na Z�U 
s výukou a praxí v zahrani�í. Z t	chto projekt� pak vznikají r�zné p�ípadové a srovnávací studie, které pomáhají 
student�m orientovat se v problematice jejich oboru z jiného úhlu pohledu. V realizaci t	chto projekt� 
získáváme prost�edky i od m	sta Plzn	 (Program Plze�–univerzitní m	sto).   
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Odbor zahrani�ních vztah� organiza�n	 zajiš
uje dva programy mezinárodní spolupráce: 
 
Spolupráce s Hogeschool Rotterdam, Nizozemí 

Tato vzájemná spolupráce probíhá již od roku 2000. P�edm	tem je vým	na poznatk� a zkušeností 
v oblasti výchovy a vzd	lávání d	tí a mládeže v obou zemích a v oboru sociální práce. Za Z�U je do tohoto 
projektu zapojena katedra pedagogiky FPE. Projekt funguje na základ	 týdenních recipro�ních stáží student� 
a u�itel�.  
 
Spolupráce s Marquette University, Milwaukee, USA 

Obsahem projektu vzájemné spolupráce (již od roku 1997) je spole�ný semestrální kurz ur�ený 
p�edevším student�m ekonomických obor�. Cílem programu je spolupráce student� na p�ípadových studiích 
z praxe menších a st�edních podnik� v�etn	 poznání ekonomického a kulturního prost�edí druhé zem	. Do 
projektu je hlavn	 zapojena FEK, desetidenní recipro�ní pobyty studenti absolvují b	hem letního semestru. Z�U 
vychází vst�íc také požadavk�m MŠMT v oblasti vládních stipendií.  

4.2 Zapojení VŠ do mezinárodních vzd�lávacích program� a program� výzkumu 
a vývoje  

Z�U se aktivn	 zapojuje do následujících mezinárodních program�: Socrates/Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Finan�ní mechanismy EHP/Norska, Lingua, Comenius a Ceepus. Jako prioritní oblast s nejv	tší mobilitou 
je spat�ován program Erasmus, který je mezi studenty i akademiky nejvíce oblíben a maximáln	 využíván. 
Zárove� bychom cht	li student�m a absolvent�m nabídnout více odborných stáží (praxí) v zahrani�í, které by 
p�isp	ly k jejich lepší konkurenceschopnosti na trhu práce (Leonardo da Vinci, Comenius). Strategií Z�U je 
udržet stávající projekty, dále je rozvíjet a p�ípadn	 získat další projekty, nap�. Erasmus/Mundus, Tempus, Asia 
Links, aj.  

V oblasti výzkumu a vývoje je Z�U zapojena do 6. RP EU. P�ehled všech mezinárodních projekt�  
�ešených na Z�U obsahuje tabulka �. 8. Z významných projekt� uvádíme následující: 
 

• Network of Excelence Advanced Protective Safety 
• APROSYS – Ochranné systémy v bezpe�nosti vozidel 
• SLC – Super Light Car 
• MATEO  
• APSN – sí
 excelence - Pokro�ilá pasivní bezpe�nost 
• SIM – Bezpe�nost pohybu 
• INTUITION – Virtuální realita 
• 3DTV – T�írozm	rné zobrazování 
• COMPANIONS – Inteligentní interface pro internet 
 

4.3 �lenství akademických pracovník� VŠ v mezinárodních a profesních organizacích 
a sdruženích  

Z�U je aktivn	 zapojena do následujících evropských institucí: European University Association 
(EUA) a European Association for International Education (EAIE). Poznatky získané z konferencí, seminá�� 
a ostatních aktivit mezinárodních institucí jsou využívány pro rozvoj �ízení Z�U a její propagaci v zahrani�í. 
Studentská organizace International Student Club p�sobící pod záštitou Odboru zahrani�ních vztah� se stala 
�lenem mezinárodní studentské organizace Erasmus Student Network (ESN) se sídlem v Bruselu.  

4.4 Mobilita student� a akademických pracovník� (ob�ma sm�ry)  

Na jednotlivých fakultách Z�U probíhá studentská mobilita v rámci programu Erasmus, v rámci 
bilaterálních smluv a v rámci stipendií MŠMT.  

V projektu Erasmus p�evažuje výjezdová mobilita, pro p�ijížd	jící zahrani�ní studenty je na 
jednotlivých fakultách vytvá�en individuální studijní program bu� ve form	 individuálních konzultací, nebo 
celých studijních modul� pro skupinu zahrani�ních student� (FEK, FF, FST). Významn	 se rozvíjí studium 
cizinc� v �eských studijních programech; stipendijní a výuková podpora je zam	�ena na nadané studenty ze 
zemí, které momentáln	 procházejí sociální a kulturní transformací (Uzbekistán, Kazachstán, Vietnam, 
B	lorusko, Ukrajina).  
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Tradi�n	 jsou realizovány a rozvíjeny jednosemestrální až n	kolikasemestrální studijní pobyty 
zahrani�ních student� – bohemist� na kated�e �eského jazyka a literatury Fakulty pedagogické (Ukrajina, Litva, 
Rusko, Polsko). 

Rozvoj jazykové a odborné p�ípravy zahrani�ních i �eských student� je realizován v rámci Mezinárodní 
letní jazykové školy, kde je vyu�ováno osm cizích jazyk� v�etn	 �eštiny pro cizince. Zkvalitn	ní systému 
jazykové a odborné p�ípravy pro cizince – uchaze�e o studium �i již studující v �eských studijních programech.  
 

studenti   zam�stnanci   Program   po�et 
projekt�   vyslaní p�ijatí vyslaní p�ijatí 

dotace 
(v tis. K�)   

MŠMT 0 0 0 0 2 0 
Kontakt 0 0 0 0 4 0 
Popularizace 0 0 0 0 0 0 
Výzkumné zám	ry 0 0 0 8 0 0 
Sokrates 0 0 0 2 0 0 
PHARE 0 0 0 0 0 0 
CEEPUS 0 1 0 0 0 0 
Erasmus 1 382 127 58 15 8 116 
Leonardo da Vinci 3 22 2 33 0 2 180 
Marquette University 0 10 10 2 2 0 
Hogeschool Rotterdam 0 13 22 1 3 0 
Culture 2000 0 0 0 1 0 0 
DAAD-PPP-vým	na osob - 
spolupráce �R a SRN 

0 0 0 0 10 0 

Doktorandská škola archeologie 0 0 0 1 0 0 
Mobility MŠMT 0 89 3 0 0 0 
ESF - Opera�ní program Rozvoj 
lidských zdroj� 

0 0 0 0 0 0 

OPRLZ Opat�ení 3.2 18 0 0 0 0 11 631 
OPRLZ Opat�ení 4.1 2 0 0 0 0 2 266 
OPRLZ Opat�ení 3.3 2 0 0 0 0 0 
Strasbourg Club 0 2 0 0 0 0 
Bayreuth Projekt 0 3 0 0 0 0 
Japan Foundation 0 1 0 0 0 0 
Stiftung FH Regensburg 0 11 0 0 0 0 
Meziuniverzitní spolupráce 0 0 41 0 0 0 
Centrum pro mobilitu 1 0 0 0 0 0 
Plze� - univerzitní m	sto 1 0 0 0 0 0 
Free movers 0 0 3 0 0 0 
Vládní stipendia MŠMT 0 6 0 0 0 0 
Stipendium tchaj-wanské vlády 0 1 0 0 0 0 
Finan�ní mechanismy EHP/ Norska - 
Fond pro podporu spolupráce škol 

0 2 0 0 0 0 

Jean Monnet 1 0 0 0 0 0 
Neuveden 0 3 11 69 16 0 
Pozn.: V tabulce jsou uvád	ny po�ty projekt� jen z evidence ZV 

  Tab. �.:  11 a, b, c  Zapojení  vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce v roce 2006 

4.5 Nabídka studia v cizích jazycích  

V sou�asnosti nabízí studium akreditovaných studijních program� v anglickém jazyce t�i fakulty Z�U 
na všech úrovních (FAV, FEL, FST). Zájem o toto studium je nízký, jednotliví studenti studovali individuální 
formou.  

Prioritou v této oblasti se stalo vytvá�ení paralelních cizojazy�ných modul� (zejména anglických), jejich 
za�len	ní do stávajících studijních program� a spole�ná výuka �eských a zahrani�ních student�, kte�í na Z�U 
absolvovali studijní pobyt zejména v rámci programu Erasmus. Tyto aktivity byly úsp	šn	 podpo�eny projektem 
Implementace 2006 (výuka byla realizována zejména na FF,  FEK, FPR). 
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Díky projekt�m odborných stáží programu Leonardo pro akademické pracovníky a specializovanému 
kurzu pro VŠ pedagogy na Mezinárodní letní jazykové škole se zam	�ujeme na zvyšování jazykové vybavenosti 
akademických pracovník�.  

 
 

Studijní programy Celkem 
Skupiny studijních program� bak. mag. 

  
mag. navazující dokt. stud.prog./ 

obor� 
 Jazyk AJ Jazyk AJ Jazyk AJ Jazyk AJ  

 p�írodní v	dy a nauky 1/3 0/0 1/2 1/3 3/8 
 technické v	dy a nauky 7/12 2/12 6/23 5/12 20/59 
 zem	d	l.-les. a veter. v	dy  
 a nauky 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 zdravot., léka�. a farm. v	dy  
 a nauky 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 spole�enské v	dy, nauky  
 a služby 

0/0 0/0 0/0 2/2 2/2 

 ekonomie 0/1 0/1 0/1 0/0 0/3 
 právo, právní a ve�ejnosprávní   
 �innost 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 pedagogika, u�itelství a sociál.  
 pé�e 

0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 

 obory z oblasti psychologie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 v	dy a nauky o kultu�e a um	ní 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 Celkem  8/16 2/13 7/27 8/17 25/73 

     Tab. �.: 12   P�ehled studijních program� akreditovaných v cizích jazycích 

4.6 Spole�né studijní programy  

Ve spolupráci se zahrani�ními univerzitami bylo realizováno doktorské studium pod dvojím vedením  
diserta�ní práce: 5 student� FAV, 14 student� FEL, 2 studentky FPR, 1 studentka FST.  

 

5 ZAJIŠTOVÁNÍ KVALITY �INNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA 
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

5.1 Systém hodnocení kvality vzd�lávání na VŠ – vnit�ní a vn�jší hodnocení  

Systém hodnocení kvality vzd	lávacího procesu je kodifikován vnit�ní normou Zavedení systému 
hodnocení a �ízení kvality vzd	lávacího procesu, ve které jsou definovány jednotlivé kroky procesu SHK 
a úrovn	 odpov	dnosti pracovník� Z�U. 

Pracuje komise pro kvalitu výuky (iniciativní a poradní orgán rektora), je vytvo�en modul v IS/STAG, 
který umož�uje realizaci elektronické ankety studentského hodnocení výuky všech p�edm	t� absolvovaných 
v semestru i detailní hodnocení jednotlivých p�edm	t�. Anketa je zadávána a vyhodnocována zcela standardn	 
a pravideln	. Výsledky jsou projednávány v Rad	 rektora i ve vedení fakult. Studenti mají ke statisticky 
zpracovaným výsledk�m p�ístup týden po uzav�ení ankety a v systému hodnocení je vytvo�ena možnost dialogu 
mezi studenty (hodnotiteli) a garanty p�edm	t� pomocí dialogových oken. Podrobná (slovní) hodnocení jsou 
p�ístupná odpov	dným pracovník�m, kte�í z nich vyvozují záv	ry, které projednávají s jednotlivými pracovníky. 
Záv	ry musí být jednozna�n	 definovány v�etn	 �asových termín� pro jejich pln	ní. Studentské hodnocení 
výuky je tedy koncipováno jako kontinuální proces, který vede ke zvyšování kvality výuky. 

Kvalitu p�edm	t� za�azovaných do studijních program� posuzuje akredita�ní komise Z�U, programy 
p�ipravené k akreditaci Akredita�ní komisí vlády �eské republiky procházejí vnit�ním akredita�ním �ízením na 
úrovni rady rektora, projednáním a schválením ve v	decké rad	 fakulty, p�ípadn	 ve v	decké rad	 univerzity.  
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5.2 Vnit�ní hodnocení  

Vývoj po�tu respondent� ve studentském hodnocení kvality výuky viz následující tabulka: 
 

 Tab. �.: 12a  Vývoj po�tu respondent� ve studentském hodnocení kvality výuky 

5.2.1 Formální charakteristika   
Základním problémem z�stává nízký po�et respondent�. Pro zvýšení v	rohodnosti a vypovídací 

hodnoty výsledk�  byly na n	kterých fakultách pilotn	 z�ízeny funkce studentských koordinátor� (manažer� 
anket), jejichž hlavním posláním bylo vysv	tlování cíl� hodnocení  a ší�ení osv	ty mezi studenty. Tento krok se 
osv	d�il a projevil se výrazným zvýšením po�tu odpov	dí na p�íslušných fakultách (FPE, FEL). 

5.2.2 Vlastní hodnotící proces  
V r. 2006 byl proveden PhDr. Tomášem Katr�ákem, Ph.D., odborným asistentem fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity v Brn	, sociologický audit. Záv	ry auditu byly diskutovány �leny komise a n	které 
byly implementovány do systému hodnocení kvality. 

5.2.3 Výsledky hodnocení a jejich využití  
D	kani fakult projednali výsledky s vedoucími kateder, uložili opat�ení k náprav	 v p�ípad	 opakované 

nebo závažné kritiky a ocenili kladn	 hodnocené pedagogy. Reakce d	kan� fakult byla zve�ejn	na 
v Univerzitních novinách.  

5.3 Vn�jší hodnocení (v�etn� mezinárodního)  

Nástrojem vn	jšího hodnocení je akredita�ní �ízení: v roce 2006 prošlo akreditací 43 program�/112 
obor�,  úsp	šn	 106 obor�, neúsp	šn	  6 obor�. 

Univerzita se v roce 2006 zapojila do projektu European Benchmarking Programme on University 
Management (ESMU). Probíhalo hodnocení �ty� oblastí: marketing, kvalita, servis pro studenty, moderní 
metody vzd	lávání. Z�U zpracovala sebehodnotící zprávu, p�edstavitelé se zú�astnili pracovního seminá�e 
ESMU k výsledk�m a po dalším kole hodnocení budou v dubnu 2007 k dispozici podrobné výsledky. Z�U 
po�ítá s provedením konkrétních krok�, ve kterých bude využita dobrá praxe z jiných evropských univerzit.  

5.4 Údaje o finan�ní kontrole  

V roce 2006 byl v rámci rozvojových projekt� Z�U realizován projekt Z�Urisk, jehož cílem bylo 
zavedení integrovaného systému �ízení rizik v Z�U. Systém je ur�en k systematické a pravidelné identifikaci, 
hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování rizik, a to v souladu s platnou legislativou a pravidly �ízení 
Z�U. Je ur�en též k v�asnému varování s možností iniciovat opat�ení ke zmírn	ní dopad� možných rizikových 
událostí.  

Výsledkem projektu je komplexní analýza rizik organizace a zpracovaná mapa rizik, které byly 
vytvo�eny v rámci spolupráce managementu Z�U, útvaru IA a externích dodavatel�, kterými byly firmy 
ICZ, a. s., a konzulta�ní spole�nost Ernst&Young. 

Byla vytvo�ena mapa rizik univerzity a identifikováno  celkem 12 významných, tzv. klí�ových rizik 
Z�U. Jako nejzávažn	jší bylo hodnoceno riziko nedostate�né vnit�ní komunikace, spo�ívající v nedostate�ném 
p�enosu informací a v nedostate�né komunikaci uvnit� Z�U. Další rizika v po�adí významnosti: riziko 
nedostate�né kapacity pro �ešení EU projekt�, riziko podfinancování výzkumu a vývoje, atd. Cílem prvního 
pololetí 2007 je nastavení proces� a zodpov	dností k eliminaci �i minimalizaci t	chto rizik.  

  FAV FEK FEL FF FPE FPR FST UUD Z�U 
ZS 2003/04 19,70 6,06 23,66 4,17 2,84 3,30 7,14 0,00 8,52 
LS 2003/04 19,05 6,61 15,15 4,41 4,22 1,22 5,26 0,00 7,17 
ZS 2004/05 26,88 6,64 29,50 9,12 4,76 2,31 14,46 10,10 11,49 
LS 2004/05 25,71 7,09 17,95 8,80 5,76 1,87 11,39 11,28 9,76 
ZS 2005/06 31,47 10,94 27,98 9,72 14,47 2,13 15,45 17,19 14,57 
LS 2005/06 23,38 9,64 20,74 12,14 15,57 4,41 16,85 15,49 13,71 
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Již v roce 2005 byla vydána sm	rnice Z�U o implementaci vnit�ního kontrolního systému na Z�U ve 
smyslu zákona 320/2001 Sb. V roce 2006 byl zahájen projekt na IT podporu tohoto zákona, tj. implementace 
elektronické podpory finan�ních operací s využitím elektronického podpisu prost�ednictvím identifika�ní 
autority CESNETu. Pilotní projekt byl p�ipraven pro elektronické schvalování žádanek, který je v prvním 
�tvrtletí 2007 ov	�ován. 
 
V pr�b	hu roku 2006 byly na Západo�eské univerzit	 v Plzni  provedeny následující externí kontroly:  
 

Finan�ní ú�ad v Plzni – Kontrola v rámci správy odvod� za porušení rozpo�tové kázn	 u prost�edk� 
poskytnutých ze státního  rozpo�tu:  

1) na úhradu kone�ného uživatele v oblasti mobility student� a akademických pracovník� 
vysokých škol v programu Sokrates – Erasmus 

2) na financování akce Z�U – Fakulta elektrotechnická, evid. �íslo 3333111828 
  Uhrazená penále v roce 2006:  

• program Sokrates – Erasmus  71 192, - K� 
• Z�U – Fakulta elektrotechnická   69 354, - K� 

Samotná kontrola Finan�ního ú�adu v Plzni prob	hla v kalendá�ním roce 2005, ale úhrady penále byly  
provedeny až po�átkem  kalendá�ního roku 2006. 

Finan�ní ú�ad v Plzni –  Kontrola dan	 z p�íjm� právnických osob a dan	 silni�ní za zda�ovací období 
roku 2003: 

1) da� z p�íjm� – kontrola neshledala nedostatky.  
2) dan silni�ní – kontrola vym	�ila:  

•  dom	rek dan	 48 760, - K� 
•  penále za jednotlivé roky: rok 2003 – 65 018, - K� 

                          rok 2004 – 12 280, - K� 
                          rok 2005 –   5 770, - K� 

Finan�ní ú�ad v Plzni – Kontrola v rámci správy odvod� za porušení rozpo�tové kázn	 u prost�edk� 
poskytnutých ze státního rozpo�tu na rok 2004 dle rozhodnutí MŠMT na ubytování a stravování student�: 

•  odvod do státního rozpo�tu za porušení rozpo�tové kázn	  1 785 000, - K� 
•  penále za porušení rozpo�tové kázn	  1 115 030, - K� 

Akademie v�d �eské republiky – Kontrola použití ú�elové podpory na �ešení projektu programu 
„Informa�ní spole�nost“ v Z�U  v Plzni: 

• v protokolu z p�edm	tné kontroly bylo konstatováno neoprávn	né �erpání finan�ních 
prost�edk� ve výši 7 682, - K�,  které ale nebylo po Z�U vymáháno 

Krajský ú�ad Plze	ského kraje – Kontrola projektu – Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje 
vybraných technických profesí: 

• kontrola neshledala nedostatky 
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy – Kontrola grantových projekt� ESF 

• kontrola neshledala nedostatky 
 
Výsledky ukon�ených a kompletn� provedených externích kontrol na Z�U v Plzni v roce 2006: 

– Výše odvod� za porušení rozpo�tové kázn	 celkem uložených dle § 44 zákona  o rozpo�tových 
pravidlech    1 833 760,- K� 

        –    Výše sankcí (pokuty, penále) uložených podle zvláštních právních p�edpis� 1 338 644,- K�. 

6 ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY  

6.1 Zapojení do Rozvojových program� MŠMT  

Rozvojové programy p�edstavují na Z�U klí�ový nástroj pro realizaci dlouhodobého zám	ru Z�U 
a dlouhodobých zám	r� jejích sou�ástí (fakult a vysokoškolských ústav�). P�íprava projekt� a jejich realizace 
jsou d�sledn	 �ízeny projektov	. Pro vedení Z�U je provád	n pravidelný monitoring a je pr�b	žn	 sledováno 
v	cné pln	ní i pr�b	žné a ú�elné �erpání dotací.  �ešení rozvojových projekt� se �ídí pravidly zve�ejn	nými na 
http://www.rozvoj.zcu.cz/pr-r/index.html.  

Za celkovou koncepci a koordinaci rozvojových projekt� na Z�U zodpovídá prorektor pro strategii a 
rozvoj. D�sledn	 jsou uplatn	na pravidla pro finan�ní �ízení, tedy jsou stanoveni p�íkazci operací a správci 
rozpo�tu.  
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Západo�eská univerzita v Plzni  

P. �ást Název Dotace na program Dotace na �ásti 
programu 

      NIV INV Celkem 

Po�et 
proj. na 
program NIV INV Celkem 

Po�et 
proj. na 
�ásti pr. 

1 

  

Na podporu rozvoje 
struktury a modulární 
skladby studijních program� 12004 4401 16405 4  0 0  0  0  

2 
  

Na p�ípravu a rozvoj studij. 
program� pro u�itele 2000 0 2000 1  0 0  0  0  

3 
  

Na p�ípravu a rozvoj 
lidských zdroj� 5095 0 5095 3  0 0 0 0 

  a Jmenování doc. nebo prof.  0 0 0   0 2985 0 2985 1 

  b 
Zvyšování jazykové úrovn	 
akademických prac.   0 0 0  0 0 0 0 0 

  c 
Zvyšování pedag. úrovn	 
za�ínajících akad. prac.   0  0  0  0  0  0  0  0 

  d 
Vzd	lávání prac. státní 
správy v rámci CŽV  0 0     0 0 0 0 0 0 

  e 
CŽV zam	�ené na zvyš. 
uplatnitelnosti absolvent�   0  0  0  0 1100 0 1100 1 

  f 
Podpora rozvoje a �innosti 
univerzit t�etího v	ku   0 0 0 0 1010 0 1010 1 

4 
  

Na rozvoj moder. 
technologií 5950 9550 15500 3  0 0 0 0 

  
a 

Rozvoj informa�ních 
a komunik. technologií   0 0 0 0 1000 0 1000 1 

  
b 

Tvorba multimediálních 
vzd	lávacích pom�cek   0 0  0  0  0  0  0  0  

  
c 

Využití moderních tech. 
a p�ístrojové techniky  0 0  0  0  4950 9 550 14500 2 

  

d 

Pln	ní tech. požadavk� 
stanovených obecn	 závaz. 
právními p�edpisy   0 0  0  0  0 0 0 0 

5 

  

Na podporu zdravotn	 
handic. student� a uchaze�� 
ze znevýhodn	ných 
sociálních skupin 1140 90 1230 1  0  0  0  0 

6 

  

Na podporu vytvá�ení 
spole�ných struktur mezi 
VŠ a odb	ratelskou sférou 3203 0 3203 1  0 0 0 0 

7 
  

Na podporu rozvoje 
internacionalizace  4500 0 4500 2  0  0  0  0 

  a Mezinárodní spolupráce VŠ   0 0  0  0  2000 0 2000 1 
  

b 
Získání certifikátu  „ECTS 
label“ a „DS label“,  0 0  0  0  0  0  0  0  

  c Mezin. mobilita student� VŠ  0 0  0  0  2500 0 2500 1 
8 

  
Na podporu zvýšení kvality 
�ízení  vysokých škol  5000 1500 6500 3  0 0 0 0 

9 

  

Na podporu zvýšení zájmu 
nadané mládeže o studium 
tech. a p�írod. obor� 1100 0 1100 1  0 0  0 0 

    Celkem: 39992 15541 55533 19  0  0  0  0 

  Tab. �.: 13  Zapojení  vysoké školy v Rozvojových programech pro ve�ejné vysoké školy na rok 2006 
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V tab. �. 13 je uveden tematický p�ehled rozvojových projekt� �ešených na Z�U (pozn.: v tabulce 
nejsou zohledn	ny p�evody mezi projekty provedené se souhlasem MŠMT z �íjna 2006, celková �ástka INV 
a NIV se nezm	nila). V roce 2006 se pozornost významn	 soust�edila do t�í oblastí: p�ístrojové vybavení 
laborato�í, rozvoj struktury studijních program� a na podporu zvýšení kvality �ízení vysokých škol. 

Výsledky projekt� byly v mnoha ohledech mimo�ádné (elektronická pasportizace budov, unikátní 
laborato� pro 3D skenování, podpora akce „V	da a technika v ulicích“, systém �ízení rizik apod.). Podrobné 
informace o projektech jsou uvedeny na http://www.rozvoj.zcu.cz/pr-r/index.html.  

Na Z�U se tradi�n	 koná záv	re�ný seminá� k jednotlivým projekt�m a pak i souhrnná prezentace 
(oponentura) za ú�asti p�edstavitel� MŠMT, vedení Z�U, fakult i široké akademické obce v�etn	 zástupc� 
akademických senát� a student�. Výsledky projekt� komentuje oponentní rada a shrnutí výsledk� provádí rektor. 
Na tomto seminá�i jsou zárove� p�edstaveny nové projekty pro další rok a prezentována jsou i pravidla �ešení 
projekt�. Výsledky rozvojových projekt� za rok 2006 byly p�edstaveny a posouzeny na seminá�i konaném dne 
25. ledna 2007. 

Praxe Z�U v p�íprav	 dlouhodobého zám	ru univerzity a jeho realizace pomocí rozvojových projekt� 
je �adou vysokých škol i samotným MŠMT považována za p�íklad dobré praxe. Tomu ale neodpovídá objem 
financí, které Z�U pro tuto oblast získává. Nap�. pro rok 2007 získala Z�U v tzv. decentralizovaných projektech 
v p�epo�tu na jednoho studenta jen 2548 K� (VŠCHT však 8768 K�, UK 6757 K� atd.). Tyto rozdíly však 
rozhodn	 nejsou dány rozdílnou kvalitou projekt�, ale jsou bohužel dány výhradn	 klí�em pro stanovení limitu 
pro podávání projekt�, což vynikne zejména v situaci, kdy nejsou pro rok 2007 podpo�eny centralizované 
projekty. 

V pr�b	hu roku 2006 byla v	nována velká pozornost p�íprav	 rozvojových projekt� pro rok 2007. 
Zejména vytvá�ení konsorcií n	kolika vysokých škol pro �ešení spole�ných projekt� (tzv. decentralizovaných 
projekt�) si vyžádalo velké úsilí i nemalé prost�edky. Bohužel tyto projekty nebudou v roce 2007 �ešeny, nebo
 
na n	 v rozpo�tu MŠMT nezbyly prost�edky.  

P�esto lze o�ekávat, že vytvo�ené sít	 spolupráce s VUT Brno (financování, pasportizace, spolupráce 
s pr�myslem, kvalita, rizika), VŠB Ostrava (spolupráce s pr�myslem, kvalita, certifikace), UPCE Pardubice 
(manažerský informa�ní systém, spolupráce s pr�myslem), se sdružením uživatel� systému MAGION apod. 
budou alespo� v minimální mí�e funk�ní. 

6.2 Zapojení do projekt� Fondu rozvoje vysokých škol  

Tem. okruh 
Po�et p�ijatých 

projekt� 
Dotace kapitálová 

(tis. K�) 
Dotace b�žná 

(tis.K�) 
Dotace celkem 

(tis.K�) 
A 9 10141  0  10141 
B 1  0 189 189 

E 1  0 336 336 

F 28  0 2850 2850 

G 7  0 482 482 

Celkem 46 10141 3857 13998 

  Tab. �.: 14   Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol 

6.3 Zapojení do projekt� financovaných ze Strukturálních fond� EU  

         
Opera�ní 
program 
(název) 

 

Opat�ení 
(název) 

  

Projekt 
 

  

Doba realizace 
projektu 

 

Poskyt. 
�ástka 

(celkem 
schválená 

suma v 
tis. K�) 

Poskyt. 
�ástka 
r. 2006 

(�erpáno  
v tis. 
K�) 

Rozvoj 
lidských 
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Inovace a realizace stud. oboru  
elektronika a aplikovaná 
informatika v kontextu pot�eb 
automobilového pr�myslu 

  
2.11.05 - 1.11.07 

  
7806 

  
2652 
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Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

 
Nová kvalita pedagogické práce 
  

 
25.10.05 - 24.10.07 

  

 
5772 

  

 
2188 

  
Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

 
RIUS 
  

 
25.10.05 - 24.10.07 

  

 
4885 

  

 
828 

  
Rozvoj 
lidských  
zdroj� 
  
  

Zvýšení adaptability 
zam	stnavatel� 
a zam	stnanc� na 
zm	ny ekonom. 
a technolog.podmínek, 
podpora konkurenc. 

Zvýšení adaptability 
a konkurenceschopnosti podnik� 
v Plze�ském kraji 
  
  

  
1.9.05 - 31.8.07 

  
  

  
6050 

  
  

  
1890 

  
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Inovace bakalá�ského studijního 
programu 
  

 
15.6.06 - 14.6.08 

  

 
6399 

  

 
1167 

  
Rozvoj 
lidských  
zdroj� 
  

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje   
  

Mezioborový dialog a spolupráce 
jako základní p�edpoklad 
interdiscipl. vzd	lanostního zázemí 
v	d., výzk. a pedag. pracovník� 

   
15.6.06 - 14.6.08 

  
2901 

   
752 

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 
  

Podpora terciálního 
vzd	lávání, 
výzkumu a vývoje 
  

Ov	�ené studijní programy pro 
další vzd	lávání u�itel�  
zam	�ené na využití možností 
science center ve výuce  
p�írodov. a tech. obor� 

 
 23.6.06 - 22.6.08 

 
  3125 

  
182 

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 
  
  

Zvýšení 
adaptab.zam	stnavatel� 
a zam	stnanc� na 
zm	ny ekonom. 
a technol.podmínek, 
podp.konkurenceschop.   

Program r�stu podnik� 
v Karlovarském kraji 
  
  
  

 
24.4.06 - 23.4.08 

  
  
  

 
4361 

  
  
  

 
376 

  
  
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Projektové �ízení ve ve�ejném 
sektoru 
  

1.7.06 - 30.6.08 
  

2501 
  

508 
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Rozší�ení nabídky 
celoživot.vzd	lávání v oblasti 
PCsítí na Z�U 

27.6.06 - 26.6.08 
  

2699 
  

359 
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Rozvoj dalšího 
profesního vzd	lávání 
  

Trainee program jako nástroj 
kariérového rozvoje vybraných  
technických profesí 

  
20.3.06 - 19.3.08 

  
2949 

  
1193 

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje   

Výuka p�edm	t� Mechanika 
tekutin a Termomechanika 
  

30.6.06 - 29.6.08 
 

8730 
  

576 
 

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Zkvalitn	ní p�ístupu k elektron. 
studijním oporám (courseware) 
vybraných studijních program� na 
Z�U 

15.6.06 - 14.6.08 9332 1713 

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 
  

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 
  

Zvyšování jazykové kvalifikace 
u�itel� 1.a 2.stupn	 ZŠ 
nižších ro�.gymnázií, vyu�ují cizí 
jazyky, p�ipravují se  na získání 
odbor. jazykové zp�sobilosti  

27.6.06 - 26.11.07 
  

 1091 
  

 446 
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Rozvoj multimediální výuky na 
UUD Z�U v Plzni 
  

20.10.06 - 19.2.08 
  

4813 
  

0 
  

Rozvoj 
lidských  
zdroj� 

Podpora terciálního  
vzd	lávání, výzkumu 
a vývoje 

Redukce bariér p�i získávání 
u�itelské kvalifikace  
  

19.12.06 - 30.6.08 
  

4980 
  

0 
  

Celkem       78394 14830 
   Tab. �.: 15   �erpání finan�ních prost�edk� ze Strukturálních fond� EU 
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V roce 2006 podala Západo�eská univerzita do 2. výzvy opat�ení 3.2 (Podpora terciárního vzd	lávání, 
výzkumu a vývoje) OP RLZ celkem 13 projekt�, z �ehož dev	t jich bylo vybráno pro poskytnutí finan�ní 
podpory. V rámci opat�ení 4.1 OP RLZ (Zvýšení adaptability zam	stnavatel� a zam	stnanc� na zm	ny 
ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti) v Karlovarském kraji byl pro 
podporu vybrán projekt Fakulty ekonomické a v rámci opat�ení 3.3 (Rozvoj dalšího profesního vzd	lávání) OP 
RLZ v Plze�ském kraji projekt Fakulty strojní. 

P�es vysoké nároky na administrativní zajišt	ní jednotlivých projekt� se poda�ilo nastavit procesy Z�U 
tak, že rozb	h projekt� a pravidelné výkaznictví pro ú�ely t�ím	sí�ních monitorovacích zpráv se jeví jako 
bezproblémové. Rizika lze spat�ovat zejména u pln	ní ukazatel� v p�ípadech, kde se cílová skupina, tj. „klienti 
vzd	lávacích program�“, rekrutují z komer�ní sféry. Tam dochází k prudkým zm	nám poptávky a nabídky 
rovn	ž díky zapojení dalších komer�ních i ve�ejnosprávních subjekt� do trhu vzd	lávání a také díky relativn	 
dlouhému období od podání projektu p�es p�ípravu k následné realizaci vzd	lávacích aktivit. 

Stav pln	ní monitorovacích ukazatel� je zobrazen v níže uvedené tabulce �. 15a. Projekty, které ve 
sloupci „dosažený po�et podpo�ených klient� služeb“ vykazují nulu, p�edpokládají zahájení vzd	lávacích aktivit 
se za�átkem zimního semestru školního roku 2007/8 (v p�ípad	 cílové skupiny z �ad student� Z�U) nebo 
v dubnu 2007 (v p�ípad	 profesního vzd	lávání). 

            

  
1.výzva 

Datum realizace 
projektu 

Plánovaný 
po�et podpo�. 
klient� služeb 

Dosažený po�et 
podpo�. klient� 

služeb 

Inovace a realizace studijního oboru elektronika 
a aplikovaná informatika v kontextu pot�eb  
automobilového pr�myslu 

2.11.05 - 1.11.07 100 278 

Nová kvalita pedagogické práce 25.10.05 - 24.10.07 1800 2293 

RIUS 25.10.05 - 24.10.07 500 774 

Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podnik� 
v Plze�ském kraji 1.9.05 - 31.8.07 300 55 

2.výzva    

Inovace bakalá�ského studijního programu  15.6.06 - 14.6.08 400 0 

Mezioborový dialog a spolupráce jako základní 
p�edpoklad interdisciplinárního vzd	lanostního 
zázemí v	deckých, výzkumných a pedagogických 
pracovník� 

15.6.06 - 14.6.08 510 160 

Ov	�ené studijní programy pro další vzd	lávání 
u�itel� zam	�ené na využití možností science center 
ve výuce p�írodov	dných a technických obor� 

23.6.06 - 22.6.08 82 0 

Program r�stu podnik� v Karlovarském kraji 24.4.06 - 23.4.08 241 0 

Projektové �ízení ve ve�ejném sektoru 1.7.06 - 30.6.08 400 0 

Rozší�ení nabídky celoživotního vzd	lávání v oblasti 
PC sítí na Z�U 27.6.06 - 26.6.08 20 3 

Trainee program jako nástroj kariérového rozvoje 
vybraných technických profesí 20.3.06 - 19.3.08 70 0 

Výuka p�edm	t� Mechanika tekutin 
a Termomechanika 30.6.06 - 29.6.08 1850 1989 

Zkvalitn	ní p�ístupu k elektronickým studijním 
oporám (courseware) vybraných studijních program� 
na Z�U 

15.6.06 - 14.6.08 4500 1023 

Zvyšování jazykové kvalifikace u�itel� 1.a 2.stupn	 
ZŠ nižších ro�ník� gymnázií, kte�í vyu�ují cizí 
jazyky, p�ipravují se na získání odborné jazykové 
zp�sobilosti nebo pot�ebují zdokonalit svoji stávající 
jazykovou odbornost 

27.6.06 - 26.11.07 120 60 

   Tab. �.: 15a  Stav pln�ní monitorovacích ukazatel� 
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6.4 Programové financování  

Z programového financování MŠMT byly v roce 2006 realizovány akce „Bolevecká 30, 32 – vým	na 
oken“ a „Univerzitní – náhrada dožilých kompresor� chladících stroj�“. Ob	 tyto akce vycházely ze 
zpracovaného energetického auditu. 

V rámci akce „Bolevecká 30, 32 – vým	na oken“ byla na objektech L1, L2 a spole�enském objektu (bez 
t	locvi�ny) provedena demontáž všech stávajících d�ev	ných a ocelohliníkových výplní ve vn	jším obvodovém 
plášti, v�etn	 parapet� a oplechování, a namontovány nové plastové výpln	 zasklené izola�ním dvojsklem, 
osazeny nové parapety a provedeno nové oplechování. Akce byla provedena v souladu s p�edpokládaným 
�asovým harmonogramem a nedošlo ani ke zm	n	 výše schválených finan�ních náklad�. 

Akce „Univerzitní 22 – náhrada dožilých kompresor� chladících stroj�“ byla zahájena v roce 2005 
s termínem dokon�ení 2006. V suterénu vým	níkové stanice byl instalován absorp�ní chladící stroj v�etn	 
technologických rozvod� a m	�ení regulace, vn	 objektu vým	níkové stanice byly osazeny chladící v	že, dále 
byl proveden nový chladovod v délce 110 m ukon�ený v komunika�ním kr�ku K3. Na uvedené za�ízení byl 
napojen systém chlazení serveru Centra informatizace a výpo�etní techniky a Univerzitní knihovny. Akce byla 
provedena v souladu s p�edpokládaným �asovým harmonogramem a nedošlo ke zm	n	 výše schválených 
finan�ních náklad�. Následn	 bylo na systém napojeno chlazení „centrální serverovny“ a bylo provedeno 
propojení do stávajících rozvod� chlazení 6. a 7. N.P. Laboratorního objektu. Tyto práce již byly financovány 
z vlastních prost�edk� univerzity (FRIM). 

 
Z toho dotace  

ze stát. rozpo�tu V b�žném roce náklad 

v tom: v tom: �íslo 
akce Název akce 

Plánovaná 
na 

po�átku  
roku *) 

Stadium 
**) 

Celkový 
finan�ní 
náklad Celkem Kapitola 

333-
MŠMT 

Celkem Z kap. 
333-

MŠMT 

z 
jiných 
zdroj� 

233349 
1804 

Vým	na 
oken-audit-
Bolevecká 
30, 32  

A D 10896 5020 5020 10896 5020 5876 

233349 
1803 

Univerzitní-
náhrada 
dožilých 
kompresor� 
chladících 
stroj�  

A D 13675 12938 12938 3031 2959 72 

Celkem 24571 17958 17958 13927 7979 5948 
*) Pokud byla stavba na po�átku roku v rozpo�tu, vyzna�eno A, pokud nebyla, vyzna�eno N 
**)   Akce je na konci roku ve stadiu p�ípravy, vyzna�eno P, akce je ve stadiu realizace, vyzna�eno R, 

akce byla b	hem roku dokon�ena, vyzna�eno D 

 Tab. �.: 16   P�ehled akcí v programovém financování – stavby 

 

7 ZÁV�R  

7.1 Shrnutí podstatných skute�ností z jednotlivých kapitol výro�ní zprávy  

Z�U je dynamicky se vyvíjející institucí terciárního vzd	lávání, která zásadním zp�sobem ovliv�uje 
konkurenceschopnost rozsáhlé p�íhrani�ní oblasti �eské republiky. Postavení Z�U je v této oblasti výrazn	 
dominantní a založené na široké spolupráci se státní správou, zam	stnavateli, ve�ejným sektorem a investory. 

 
Rok 2006 p�inesl zásadní zm	ny v legislativ	 vysokých škol. Zejména podstatná novela zákona 

�. 111/1998 Sb. znamenala výrazné úpravy vnit�ních p�edpis� Z�U. Tento proces byl zvládnut koordinovan	 
a v plném konsensu s akademickou obcí reprezentovanou akademickými senáty.  
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Z�U prošla v roce 2006 mezinárodním srovnáním ESMU a na podklad	 získaných názor� hodnotitel� 
a p�íklad� dobré praxe bude v dalším období ješt	 s v	tší rozhodností prosazovat kulturu kvality všech �inností 
a zam	�í se i na posílení rozsahu a cílené orientace marketingu.  

 
Kvantitativní rozvoj studijních p�íležitostí se blíží k vrcholu. Pozitivní je postupné uplat�ování 

kombinované formy studia a rozší�ení p�ístupu ke vzd	lávání pro netradi�ní v	kové skupiny. P�íznivý vývoj 
Z�U zaznamenává v oblasti studia cizinc�, ale zcela  p�evažuje zájem o studium v �eštin	. Postupn	 jsou 
p�ipravovány a realizovány moduly vyu�ované v angli�tin	. 

 
Rok 2006 byl významný z hlediska v	tší orientace akademické obce na výsledky výzkumu a vývoje 

a na spolupráci s významnými partnery p�i �ešení úkol� základního a aplikovaného výzkumu. Poda�ilo se 
stabilizovat finan�ní situaci univerzity a významn	 se uplat�ují moderní metody a nástroje �ízení. Podstatn	 v	tší 
požadavky jsou kladeny na informa�ní podporu �ízení univerzity, fakult a kateder. Za zásadní zm	nu 
považujeme prvotní fázi implementace digitální pasportizace budov Z�U a zavedení systému �ízení rizik. 

 
Podmínky pro studium se podstatn	 zlepšily zlepšením ubytovacích a stravovacích služeb, a to jak 

z hlediska jejich dostupnosti, tak i jejich kvality p�i zachování cenové hladiny. Výrazn	 se zvýšila stipendijní 
podpora student�, a to mimo jiné zavedením ubytovacích a sociálních stipendií, což ale zárove� p�ineslo 
významnou novou administrativní zát	ž pro aparát školy. Zejména sociální stipendia do budoucna podle našeho 
názoru nemohou být administrována vysokou školou.   

7.2 Silné stránky VŠ, její hlavní problémy a zásadní p�edstavy o jejich �ešení (SWOT 
analýza)  

Za silné stránky Z�U považujeme následující skute�nosti: 
 

• Z�U má jasný strategický výhled a tento dokument respektuje i v p�íprav	 projekt� a p�i p�ijímání 
jednotlivých rozhodnutí. 

• Z�U má moderní a ú�inný systém vnit�ního financování založený na principu „activity based costing“. 
• Z�U má velice širokou a komplexní nabídku studijních p�íležitostí v oblasti technických a p�írodních 

v	d, v	d ekonomických, humanitních a v oblasti práva a vzd	lávání. 
• I v roce 2006 probíhal kvantitativní rozvoj po�tu student�. 
• Významn	 postoupilo uplat�ování kombinované formy vzd	lávání. 
• Relativn	 p�ízniv	 se rozvíjí oblast dalšího vzd	lávání v�etn	 vzd	lávání senior�. 
• P�ízniv	 (by
 z velmi nízkých hodnot) se vyvíjí rozsah podpory výzkumu a vývoje. 
• Vhodnou centralizaci proces� a služeb je dosaženo pom	rn	 vysoké efektivity chodu univerzity. 
• Dosažen byl dobrý standard poskytování gastronomických služeb (jde o výraznou zm	nu b	hem cca 

posledních dvou let). 
• Jsou vytvo�eny p�edpoklady k dobré absorp�ní schopnosti pro projekty strukturálních fond� z oblasti 

vzd	lávání a výzkumu a vývoje. 
 

 
Za slabé stránky Z�U považujeme následující skute�nosti (uvádíme zárove� i principy reakce na tyto 
skute�nosti): 
 

• Rychlý r�st po�tu student� v oborech s nižší poptávkou na trhu práce a naopak nízký po�et absolvent� 
v oborech s vysokými požadavky trhu práce. 

�ešení: Podpora studia nadaných student� v oblasti technických a p�írodních v�d, spolupráce se st�edními 
školami s cílem získat nadané studenty pro studium v oblasti technických a p�írodních v�d, zásadní zm�ny 
v p�íprav� u�itel�, d�raz na spolupráci s výchovnými poradci a po�ádání netradi�ních aktivit (nap�. V�da 
a technika v ulicích).  
• Vysoký pr�m	rný v	k garant� n	kterých obor� v kategorii profesor� a docent�. 
�ešení: Podpora pom�rn� silné skupiny mladých pracovník� p�i habilita�ním a jmenovacím �ízení, 
vytvá�ení podmínek pro p�íchod nových pracovník� ze zahrani�í, z praxe a z jiných akademických pracoviš�. 
• Pomalé zlepšování kvalifika�ní a v	kové struktury. 
�ešení: Nezbytné jsou zásadní zm�ny v hodnocení práce vedoucích pracovník� práv� s ohledem na 
zlepšování situace v oblasti kvalifika�ní a v�kové struktury. Z�U p�ipravuje uplatn�ní metody „balanced 
score card“ pro �adu pozic.  Jako podp�rné a motiva�ní opat�ení se nabízí nap�. cílené uplatn�ní sociálního 
fondu.  
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• Nižší atraktivita Z�U pro zahrani�ní studenty. 
�ešení: Z�U má díky blízkosti Prahy objektivní problém se získáním zahrani�ních student� ke studiu 
v Plzni. Navíc pro studenty ze Slovenska je Plze� nevhodnou lokalitou z hlediska vzdálenosti. �áste�ným 
�ešením je cílená stipendijní podpora nadaných student�, nap�. z rozvojových a transformujících se zemí. 
• Nízká podpora výzkumu a vývoje zejména cestou institucionálního financování a z toho plynoucí 

nestabilita výzkumných tým�. 
�ešení: Krátkodob� lze tuto skute�nost kompenzovat vysokou aktivitou v oblasti ú�elového (projektového) 
financování, což se v posledních dvou letech skute�n� d�je. Z�U zárove� podporuje zm�nu zákona 
�. 130/2002 a p�echod na jiný zp�sob stanovení institucionální podpory (p�ímo z dat databáze RIV) bez 
diskutabilního rozhodování komisí apod. 
• Nedostate�né tempo rozvoje infrastruktury. 
�ešení: Ke zpomalení tempa rozvoje infrastruktury došlo v d�sledku nenapl�ování p�íslib� pro rozvoj Z�U 
v rámci programového financování. Proto Z�U velice spoléhá na investice ze strukturálních fond�, zejména 
z opera�ního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“.  

 
P�íležitosti Z�U byly popsány v rámci uvedení hlavních metod pro odstran	ní slabých stránek �innosti 

Z�U. Konkretizace je uvedena v aktualizaci Dlouhodobého zám	ru Z�U pro rok 2007.  
Zásadní ohrožení pro Z�U p�edstavují nejasnosti ve financování strukturálních fond� a vysoká 

pravd	podobnost opožd	ného zahájení p�íslušných grantových schémat. Ohrožení m�že p�edstavovat i porušení 
principu aditivity (jde o základní princip intervence z evropských zdroj�), jehož podstatou je nep�ijatelnost 
omezení národní podpory v p�ípadech poskytnutí podpory z evropských zdroj�. S rychlým r�stem rozsahu 
�innosti a strukturou partnerství se zvyšuje pravd	podobnost i úrove� dopadu rizikových událostí. Z�U proto 
v	nuje pozornost kvalit	 �ízení, a to v�etn	 implementace systému �ízení rizik. 

7.3 �innost a rozvoj VŠ ve shod� s Dlouhodobým zám�rem MŠMT, specifika 
a odlišnosti od Dlouhodobého zám�ru MŠMT  

Rozvoj Z�U je v zásad	 v souladu s Dlouhodobým zám	rem MŠMT. Odlišnost je zejména v tom, že 
dokument MŠMT dává pom	rn	 malou váhu regionálním aspekt�m, ovšem Z�U cítí velmi siln	 odpov	dnost za 
p�íznivý rozvoj a konkurenceschopnost Plze�ského kraje, kraje Karlovarského a samoz�ejm	 m	sta Plzn	.  
 


