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PŘEDMLUVA  

 
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která přestože za poslední roky 

významně zvýšila počet studentů ve všech formách studia, ještě neukončila svůj rozvoj. Počtem studentů 
a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi největší veřejné vysoké školy v České republice. Současně 
počtem svých zaměstnanců a obratem ve výši přes 1,5 miliardy Kč se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele  
Plzeňského kraje. 

V roce 2007 jsme přistoupili k hodnocení plnění záměrů, které jsme si v našich strategických 
dokumentech vytkli. Značná pozornost byla věnována i kvalitě administrativní a informatické podpoře činností 
univerzity, které jsou předpokladem úspěšného fungování ZČU jako vzdělávací a výzkumné instituce. 
Nezapomínali jsme ani na tzv. třetí roli univerzity, a to jak pro univerzitu samotnou, tak i účastí našich zástupců 
v grémiích na celostátní úrovni. 

Západočeská univerzita v Plzni na jedné straně rozvíjí excelenci svých pracovišť, na druhé straně však 
zcela chápe svou úlohu v regionu při realizaci jeho potřeb. Regionem nechápeme pouze Plzeňský kraj, ale 
minimálně NUTS II Jihozápad. Proto jsme iniciovali širokou spolupráci výzkumných institucí, podniků 
(prostřednictvím Hospodářských komor) i veřejné správy, tolik potřebnou pro úspěch při získávání projektů 
z Operačních programů EU, a zejména pro zabezpečení jejich udržitelnosti. Tato spolupráce se však vzhledem 
k objektivní situaci jeví zatím jen jako příslib do budoucna. 

Neustále se zvětšující počet studentů ZČU svědčí o zájmu studovat na naší vysoké škole. Na druhou 
stranu však nemůžeme být spokojeni s orientací tohoto zájmu mimo  praxí tolik žádaných technických a částečně 
i přírodovědných oborů. To však není jen problémem ZČU. Motivace ke studiu těchto oborů je ve veřejnosti již 
delší dobu nízká. Proto se kromě tradičních organizovaných náborů věnujeme i dalším aktivitám, jako jsou 
veřejností pozitivně vnímané Dny vědy a techniky v Plzni, nebo spolupráce na zřízení Science centra Techmania 
spolu se Škoda Holding, a. s. Jsme si vědomi, že odezva těchto aktivit se projeví až za delší dobu. Ruku v ruce 
s tím musí jít i v tomto smyslu zkvalitnění jak pregraduální přípravy učitelů, tak i trvalá péče o jejich odborný 
růst ve spolupráci se zřizovateli škol. 

Významnou zpětnou vazbou směřující ke zkvalitnění přípravy absolventů je sledování jejich 
zaměstnatelnosti. Pomocníkem řídících pracovníků univerzity jsou podrobné údaje serveru MPSV, které 
sledujeme a akademická obec je s nimi konfrontována. Jsme si vědomi, že tato zpětná vazba má spíše 
dlouhodobé působení, neboť cyklus na vysoké škole je minimálně tříletý.  

Záměry našich strategických dokumentů jsou plněny, i když v některých oblastech je to velmi složité. 
Největším problémem se zatím jeví zlepšení kvalifikační a věkové struktury akademických pracovníků. 
V následujících letech počínaje rokem 2008 chceme proto v tomto smyslu zvýšit intenzitu ve spolupráci 
s vedením fakult a zejména s pracovníky samotnými.  

Přestože chápeme jako primární roli vysokých škol vzdělávání, jsme si vědomi, že bez efektivní 
výzkumné a vývojové činnosti nelze dosáhnout úspěchů. Předpoklady, charakter i personální výbava našich 
fakult v tomto smyslu je nerovnoměrná a tomu odpovídají i výsledky. I když za poslední tři roky jsme v mnohém 
pokročili, existují na ZČU značné rezervy. 

Zlepšování kvality a kultury akademického života je středobodem zájmu univerzity, neboť na nich 
závisí i výkonnost ZČU. V roce 2007 byl přijat Etický kodex univerzity, naplno se rozběhla činnost 
Informačního a poradenského centra, trvale úspěšná je péče o zdravotně znevýhodněné studenty, péče je 
věnována i zkvalitňování ubytovacích a stravovacích služeb. K udržení těchto ukazatelů slouží i hodnocení 
kvality výuky studentskou anketou a zejména použití výstupů z ní.  

K rozvoji univerzity slouží i Rozvojové projekty vypisované a financované MŠMT. ZČU se od počátku 
jejich existence odpovědně věnuje přípravě těchto projektů, a to nejen pro univerzitu samotnou, ale často iniciuje 
i ty, které jsou využitelné na řadě dalších vysokých škol. Jen nás trochu mrzí, že finanční zabezpečení z MŠMT 
tuto naši snahu a kvalitu výstupů z nich nezrcadlí.     

V oblasti řízení univerzity se snažíme standardními i nestandardními způsoby (výjezdní setkání vedení 
se zástupci akademické obce) zaujmout její členy a navázat užší vztah se členy akademických senátů včetně 
studentské komory. Zapojením co možná nejširšího okruhu akademických pracovníků do tvorby a zejména 
realizace strategie se chceme vyvarovat toho, aby i dobře zpracovaná strategie se stala mrtvým dokumentem. 

Velké množství času řady našich pracovníků bylo věnováno přípravě projektů do Operačních programů 
EU. Zatím však nedošlo k vyžití této práce. Lze jen doufat, že v brzké době tato jedinečná příležitost, která se již 
nebude opakovat, se zrealizuje. Pracovní nasazení našich spolupracovníků si to určitě zaslouží.  

 
        doc. Ing. Josef Průša, CSc.  
         rektor ZČU 
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1 ÚVOD  

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

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 
 
Názvy a adresy fakult: 
 
Fakulta aplikovaných věd (FAV) 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
 
Fakulta ekonomická (FEK) 
Husova 11, 306 14 Plzeň 
Hradební 22, 350 11 Cheb 
 
Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň 
 
Fakulta filozofická (FF) 
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň 
 
Fakulta pedagogická (FPE) 
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň 
 
Fakulta právnická (FPR) 
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň 
 
Fakulta strojní (FST) 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
 
Názvy a adresy vysokoškolských ústavů: 
 
Ústav umění a designu (UUD) 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
 
Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu (NTC) 
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 

1.2 Organizační schéma VŠ  

Organizační struktura Západočeské univerzity v Plzni k 31. 12. 2007 je uvedena v organizačním schématu 
viz obr. č. 1.  

1.3 Složení  správní rady, vědecké rady, akademického senátu a dalších orgánů 
dle vnitřních předpisů VŠ  

1.3.1 Správní  rada  

 
Předseda: JUDr. Jiří Šilhavý Krajský soud v Plzni  
Místopředsedové: Doc. Ing. Zdeněk Antoš, CSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
   (do 20. května) 
 Prof. Dr. Ing. Pavel Chráska, DrSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
Členové: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze  
 Mgr. Michal Kraus Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.  
 Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Lékařská fakulta UK v Plzni  
 Ing. Petr Křenek, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
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 Ing. Jaroslav Lobkowicz Zastupitelstvo Plzeňského kraje  
 Ing. Zdeněk Novotný Úřad práce v Plzni (od 21. května) 
 PaedDr. Zdeněk Oulík  
 Mgr. Václav Pícl ČMOSPŠ (do 20. května) 
 Mons. František Radkovský Plzeňské biskupství  
 Ing. Vladimír Ševela Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
   (od 21. května) 
 Ing. Jiří Šneberger Parlament ČR, Senát 
 Ing. Václav Tomandl Komerční banka Ústí nad Labem 
 Ing. Pavla Volfová Ministerstvo financí  
 Ing. Jiří Zapletal ŠKODA HOLDING, a. s.  
Tajemník:       PhDr. Helena Hejdová           Západočeská univerzita v Plzni   

Od 21. května 

Předseda: Ing. Jiří Zapletal ŠKODA HOLDING, a. s. 
Místopředsedové: JUDr. Jiří Šilhavý Krajský soud v Plzni 
 Ing. Petr Křenek, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR 

1.3.2 Vědecká rada  

Interní členové 
Doc. Ing. Josef Průša, CSc.   rektor 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. proděkan FF pro vědu a vnější vztahy, od 1. března do 15. října 

prorektor pro výzkum a vývoj 
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  děkan FF  (od 1. května) 
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.  proděkanka FPE pro studijní a pedagogickou činnost, od 1. října 

děkanka FPE  
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. vedoucí katedry matematiky, FAV 
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, od 1. března proděkan FST pro 

spolupráci s podniky (do 30. dubna) 
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. proděkan FST pro spolupráci s podniky, od 1. března prorektor 

pro spolupráci s praxí  
Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. děkan FEK  
Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a rozvoj 
JUDr. Milan Kindl, CSc. proděkan FPR pro magisterské studium (do 30. dubna) 
Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. děkan FEL  
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.   děkan FAV 
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.   vedoucí katedry biologie, FPE, od 1. října proděkan FPE pro 

výzkum a vývoj a mezinárodní vztahy 
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. děkanka FPE, od 1. října proděkanka FPE pro kvalifikační růst 

pracovníků, propagaci fakulty a styk s veřejností 
Doc. akad. malíř Josef Mištera ředitel UUD 
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.  katedra archeologie, FF 
Ing. et Ing. Miloš Nový proděkan FEK pro studijní záležitosti (do 30. dubna) 
Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. vedoucí katedry aplikované elektroniky a telekomunikací, FEL 
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. ředitel NTC, od 1. července NTC a katedra mechaniky FAV 
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. katedra matematiky, FAV  
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.  děkan FST (od 1. května) 
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.  proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy  
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.   proděkan FAV pro tvůrčí činnost  
Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. vedoucí katedry fyziky, FAV 
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.  katedra filozofie, FF 
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c. katedra elektroenergetiky a ekologie, FEL 
JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.  děkan FPR (od 1. května) 
Prof. Ing. Josef Zrník, CSc.  katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FST  (od 1. května) 
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Externí členové  
Ing. Jiří Barták, CSc. ČEPS, a. s. (do 30. dubna) 
Ing. Ivan Dobiáš, DrSc. Ústav termomechaniky AV ČR 
Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. UK, Fakulta sociálních věd 
Ing. Miloslav Kepka, CSc. Škoda Výzkum, s. r. o. 
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Lékařská fakulta UK v Plzni 
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. ČVUT, Fakulta elektrotechnická  
Doc. Ing. Petr Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze (od 1. května) 
JUDr. et PhDr. Otakar Osmančík, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Ministerstvo pro místní rozvoj  (do 30. dubna) 
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. Univerzita Karlova v Praze 
Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. Matematický ústav AV ČR 
Dr. Ing. Ladislav Sobotka, CSc.  ŠKODA ELECTRIC, s. r. o. (od 1. května) 
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. ČVUT, Fakulta elektrotechnická 
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR 
Prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. Ústav pro elektrotechniku AV ČR 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. ČVUT, Fakulta strojní 

1.3.3 Akademický senát  

Zaměstnanci 
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. FAV  
RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. FAV  
Doc. Ing. Jiří Melichar, CSc. FAV   
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová FAV  
PhDr. Věra Dvořáková FEK  
PhDr. Čestmír Jarý FEK  
Ing. Hana Kunešová FEK  
Ing. Jiří Vacek, Ph.D. FEK    
Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc. FEL  
Ing. Milan Krasl, Ph.D. FEL  
Ing. et Bc. Václav Kubernát FEL  
Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. FEL   
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. FF  předseda 
Mgr. Ludmila Dostálová FF  
Mgr. Aleš Janoušek FF  (do 24. dubna) 
PhDr. Stanislav Stark, CSc. FF  (od 24. dubna) 
Mgr. Radek Schuster FF  
PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. FPE   
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. FPE   (do 30. září) 
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner FPE  (od 30. září) 
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. FPE   
Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, CSc. FPE   
JUDr. Vilém Knoll FPR  
JUDr. Petr Kybic FPR   
JUDr. Simona Stočesová, LL.M. FPR   místopředsedkyně 
JUDr. Daniel Telecký FPR   
Ing. Roman Čermák, Ph.D. FST  
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. FST   
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž FST   
Mgr. Tomáš Tománek FST  
Doc. Mgr. Art. Dušan Zahoranský UUD 
Ing. Zdeněk Šustr CIV (do 30. listopadu) 
 
Studenti 
Ivan Habernal FAV (do 25. června) 
Miroslav Exner FAV (od 2. srpna) 
Tomáš Wünsch FAV  
Lukáš Lev FEK  
Jiří Žáček FEK (do 6. června) 
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Jan Prokopec FEK (od 6. června do 31. srpna) 
Marie Hánová FEL (do 25. června) 
Jan Liška FEL (do 13. června) 
Jan Korunka FEL (od 13. června do 7. září)  
Martin Drnek FF (do 28. května) 
Marek Schveiner FF (od 28. května) 
Jiří Nenutil FF (do 28. února)  
Václav Prokůpek FF (od 28. února)  
Zdeněk Babička FPE (do 6. června) 
Petra Kužmiaková FPE (od 6. června) 
Monika Buřičová FPE  
Zuzana Dvořáková FPR 
Aleš Pišinger, DiS. FPR 
Ladislav Jirka FST (do 11. června)  
Jaroslav Novák FST  
Jan Pandoš UUD (do 29. srpna) 
Ing. Lukáš Bartoň – studium DSP FST tajemník  
Ing. Václav Ježek – studium DSP FEL  

1.3.4 Další orgány dle vnitřních předpisů VŠ  

Rektor:   Doc. Ing. Josef Průša, CSc. 
Prorektor pro strategii a rozvoj:  Doc. RNDr. František Ježek, CSc.  
Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost:  PhDr. Eva Pasáčková, CSc. 
Prorektor pro výzkum a vývoj:  Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.  (do 28. února)   
 Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.  (od 1. března do 15. října)    
Prorektor pro informatiku:  Dr. Ing. Jan Rychlík  
Prorektor pro spolupráci s praxí:  Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.  (od 1. března)   
Kvestor:   Ing. Antonín Bulín, M.B.A.   

1.4 Zastoupení VŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, 
v profesních organizacích  

Organizace  Stát Status 
Česká konference rektorů ČR Člen 
Rada vysokých škol ČR Člen 
Society for Computer Simulation USA Člen 
The Design Society a worldwide community (DS) UK Člen výboru předsedů SIG 
UNESCO International Centre for Engineering Education  USA Člen 
European Regional Science Association (ERSA) SR Člen 
Associated Fellow of the IIAS Canada Člen 
CER –UIE, CIGRE, CIRED Francie Člen 
IEEE, CSSI USA Člen 
International Political Science Association USA Člen 
Cercles EU Člen 
Edilic Francie Člen 
Fédération Internationale des Professeures de Francais Francie Člen 
Fédération Internationale deLangues Vivantes Austrálie Člen 
Current Issues in Komparative Education UK Člen 
Tab. č.: 1 Přehled členství vysoké školy v organizacích sdružujících VŠ, v mezinárodních a profesních                        

organizacích 

1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy  

• Vědecká rada 39 členů,  z toho 2 ženy 
• Akademický senát vysoké školy 47 členů,  z toho 9 žen 
 
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků viz kap. 2. 8 tab. č. 7a, 7b. 
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2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 

2.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání  

S výjimkou Fakulty právnické jsou na všech fakultách i na Ústavu umění a designu realizovány studijní 
programy v třístupňové stavbě.  Vedení  fakult a představitelé oborových rad se věnovali hodnocení výsledků 
strukturovaného studia – v rámci řešeného projektu STUDIUM 07 byly na základě zjištěných problémů 
modifikovány studijní plány.   

Byla vyřešena technická podpora modulární výstavby studijních programů  IS STAG. Nebylo však 
dosaženo významného posunu ve využití modularity k zajištění prostupnosti mezi oborově příbuznými 
bakalářskými programy, mezi bakalářskými a  navazujícími magisterskými studijními programy, v širší míře 
není řešena ani prostupnost programů pregraduálních a programů celoživotního vzdělávání. Závažný  problém 
prostupnosti mezi bakalářskými neučitelskými studijními programy a navazujícími dvouoborovými  programy 
učitelství řeší úspěšně Fakulta pedagogická (s finanční podporou projektu ESF Redukce bariér při získávání 
učitelské kvalifikace). Byl vytvořen systém tzv. vyrovnávacích kurzů realizovaných jako programy celoživotního 
vzdělávání i jako doplňující programy v rámci pregraduálního studia.  

V rámci projektu STUDIUM 07 byla značná pozornost věnována přípravě cizojazyčných modulů 
a zejména realizaci výuky v nich. Hodnocení zájmu a úspěšnosti studentů ukázalo, že problémem zůstává nízká 
motivovanost k výběru  studia v angličtině, je-li nabízena česká varianta předmětu, zájem studentů se orientuje 
spíše na jednotlivé předměty než na ucelený modul. Zároveň se prokázala i neujasněnost pojmu modul a nutnost 
problematiku řešit v souvislosti s přípravou na získání ECTS label. 

 Významná podpora byla věnována rozvoji kombinované formy studia: nově bylo akreditováno 12 
studijních oborů v kombinované formě. Celkový počet realizovaných studijních programů/oborů v kombinované 
formě 39/78, zvýšil se počet studentů v kombinované formě (nárůst oproti minulému akademickému roku 
o 352), v kombinované formě studuje přibližně 15 % studentů z celkového počtu, byly vytvářeny studijní opory 
včetně systematického rozvoje tvorby a realizace  e-learningových studijních opor.   

Aktivity celoživotního vzdělávání jsou zajišťovány především Ústavem celoživotního vzdělávání, který 
organizačně zabezpečuje i programy Ústavu umění a designu a Fakulty aplikovaných věd, Centrem 
celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické a Fakultou pedagogickou. Menším objemem se na této činnosti 
podílely Fakulta filozofická, elektrotechnická, právnická a strojní. Programy celoživotního vzdělávání jsou 
akreditovány Radou celoživotního vzdělávání a jejich předměty jsou ohodnoceny kredity podle kritérií 
uplatňovaných AK ZČU. Tímto jsou vytvářeny podmínky pro možný přenos kreditů do pregraduálního studia. 
Této možnosti zatím ve zvýšené míře využívá jen Fakulta ekonomická.  

 
Mezi klíčové oblasti aktivit ÚCV v roce 2007 je možné řadit především: 
 

• Vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků 
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců podniků nejen Plzeňského kraje je přední prioritou ÚCV. Majoritní zastoupení 
tvoří tzv. kurzy šité na míru konkrétním potřebám podniků. Mezi partnery a zákazníky ÚCV patří významné 
národní i mezinárodní společnosti především výrobního charakteru. 

• Vzdělávání seniorů – Univerzita třetího věku 
Univerzita třetího věku má na ZČU silnou tradici. V roce 2007 v rámci ÚCV studovalo 1 368 programových 
účastníků - tj. cca 500 fyzických osob v celkem 16 programech. Zároveň byly nově otevřeny programy pro 
vzdělávání seniorů v Sokolově (ve spolupráci s ISŠTE) – dalších 80 osob. 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků škol (především univerzit) 
ÚCV je národně uznávaným pracovištěm vývoje a realizace e-learningu. Své poznatky a zkušenosti z této oblasti 
předává akademickým pracovníkům především pomocí prezenčních i distančních (on-line) kurzů a seminářů. 
V roce 2007 se těchto kurzů zúčastnilo více něž 130 převážně akademických pracovníků. ÚCV je zástupcem pro 
Českou republiku v mezinárodní asociaci European Net Trainers Association. 

• Vzdělávání zaměstnanců ZČU 
Nabídka vzdělávacích programů pro zaměstnance ZČU pokrývá obecné i specifické oblasti témat týkajících se 
náplně práce akademických i neakademických pracovníků. V roce 2007 bylo realizováno 30 běhů programů, 
kterých se zúčastnilo 207 zaměstnanců ZČU.  

• Interuniverzitní studium 
ÚCV je koordinačním pracovištěm ZČU pro aktivity interuniverzitního studia. Během nich jsou v síti vybraných 
univerzit z ČR i ze zahraničí vzájemně sdíleny studijní předměty a pedagogové řádného studia, a to 
distanční/kombinovanou formou pomocí e-learningu. V roce 2007 ZČU nabídla a otevřela prostřednictvím ÚCV 
jiným univerzitám 16 studijních předmětů v českém jazyce a 5 předmětů v anglickém jazyce a umožnila tak 
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studium více než 600 studentům jiných univerzit. Zároveň ÚCV zprostředkovalo studium na jiných univerzitách 
více než 80 studentům ZČU. 

• Vzdělávání uchazečů o studium na VŠ 
V roce 2007 byly již tradičně otevřeny přípravné kurzy na přijímací řízení na VŠ z matematiky a fyziky a dále 
vyrovnávací kurzy pro studenty prvních ročníků, a to z matematiky, fyziky a algoritmizace. Celkem se těchto 
kurzů zúčastnilo 270 osob. 

• Podpora realizace e-learningu 
V roce 2007 dále pokračoval vývoj a distribuce autorského systému ProAuthor, mezi jehož uživatele se řadí již 
13 českých i zahraničních univerzit a dalších organizací. AS ProAuthor je určen především pro podporu autorské 
práce v e-learningu. 

• Ostatní 
Mezi další programy ÚCV je možné řadit rekvalifikační programy z oblastí strojírenství a knihovnictví, 
programy pro vzdělávání pracovníků veřejné správy, programy zájmového vzdělávání pro veřejnost – především 
kurzy z oblasti výtvarného umění atd. ÚCV je v roce 2007 řešitelem/spoluřešitelem 2 mezinárodních a 5 
národních (ESF) projektů. Zároveň se podílí na řešení rozvojových projektů MŠMT. 
 

Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické realizovalo programy celoživotního vzdělávání 
v následující struktuře: 

 
• Bloky předmětů jednotlivých studijních programů a oborů 

Podnikání a management (220 účastníků), 
Finance a účetnictví (330 účastníků), 
Veřejná ekonomika (216 účastníků), 
Podniková ekonomika a management (89 účastníků), 
Individuální distanční studium jednotlivých předmětů podle zájmu a potřeb  
veřejnosti i studujících Západočeské univerzity (24 účastníků). 

• Prezenční kurzy 
Prezenční kurzy základů vysokoškolské matematiky (119 účastníků). 

• Univerzita třetího věku – studium v Chebu a v Aši (250 účastníků). 
Studium univerzity třetího věku v Chebu probíhá s podporou Ústavu celoživotního vzdělávání 
Západočeské univerzity v Plzni a Městského úřadu v Chebu. Studium v Aši hradí Městský úřad 
v Aši. Podmínky pro jeho průběh vytváří Městský úřad v Aši a Gymnázium v Aši. 
Studované obory: Obor manažerská teorie a praxe, Obor ekonomika cestovního ruchu. 

 
Fakulta pedagogická se soustředila na programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na 

rozšiřující programy učitelství. V roce 2007 byly na FPE realizovány vzdělávací programy akreditované 
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tyto programy jsou členěny do kategorií: 

 
a) na získání kvalifikace - studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na: 
- speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ (131 studentů), 
- speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele (132 studentů), 
- vychovatele a pedagogy volného času (78 studentů), 
- učitele odborných předmětů, praktického vyučování a učitele odborného výcviku (194 studentů), 
b) na rozšíření odborné kvalifikace:  
- anglický jazyk pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (221 studentů), 
- český jazyk pro učitele SŠ (nově akreditováno), 
- výpočetní technika a informatika pro učitele ZŠ a SŠ (33 studentů), 
c) studia k výkonu specializačních činností: 
- tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ (31 studentů), 
- metodika prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (14 studentů), 
- studium pro výchovné poradce (64 studentů). 
 
Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU: 
- studium muzikoterapie (46 studentů), 
- studium arteterapie (48 studentů), 
- intenzivní výuka českého jazyka pro cizince (22 studentů). 
 

Celkem studovalo v roce 2007 na FPE v programech celoživotního vzdělávání 1 014 studentů, skladba 
i rozsah programů odpovídá cíli stanovenému v Dlouhodobém záměru ZČU: FPE se stane leadrem v oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  
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Fakulta právnická a Fakulta elektrotechnická realizovaly programy, které se obsahově shodují 
s modulem  akreditovaných studijních programů. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na příslušné 
fakultě s tím, že jsou jim kredity získané v programech celoživotního vzdělávání uznány. 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 3.1.3 Restrukturalizace a vývoj studijních programů (modulární výstavba) 
Cílový stav - Předpokládáme realizaci strukturovaného studia na všech fakultách. Předpokládáme vyšší 
modularitu studijních programů: vytvoření jednak anglických modulů studijních programů, jednak modulů 
umožňujících prostupnost mezi bakalářským a magisterským stupněm studia, včetně jejich propojení s programy 
celoživotního vzdělávání. – plněno zčásti. 
ad 3.1.6 Rozvoj nových forem studia 
Cílový stav - 25 % studentů ZČU studuje v kombinované nebo distanční formě studia. Neliší se požadavky na 
absolvování v různých formách studia. Je vytvořen účinný systém podpory virtuální mobility, do níž je zapojena 
řada vysokých škol v ČR (ojediněle i v EU). Jsou sdíleny studijní opory s ostatními univerzitami. ZČU je 
určujícím činitelem v těchto aktivitách. – plněno. 

 
 

Studijní programy  Celkem 
bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. stud. prog  Skupiny studijních programů 

P K P K P K   
 přírodní vědy a nauky 4/11 1/1 1/2 0/0 2/4 1/2 1/1 8/18 
 technické vědy a nauky 7/15 6/9 5/22 1/5 6/25 4/17 5/14 23/76 
 zeměděl.-les. a veter. vědy  
 a nauky 

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

 zdravot., lékař. a farm. vědy  
 a nauky 

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

 společenské vědy, nauky   
 a služby 

8/15 3/4 0/0 0/0 6/9 1/1 3/4 17/28 

 ekonomie 2/3 2/2 1/1 0/0 2/2 1/1 1/1 7/8 
 právo, právní a veřejnosprávní  
 činnost 

1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/8 3/10 

 pedagogika, učitelství a sociál.  
 péče 

3/17 0/0 2/36 1/1 2/32 1/0 1/3 8/88 

 obory z oblasti psychologie 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
 vědy a nauky o kultuře a umění 2/5 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 4/8 

 Celkem 27/67 12/16 10/62 3/7 20/75 8/21 12/31 70/236 
Pozn.: (P – prezenční forma, K – kombinovaná forma) 

Tab. č.: 2a   Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy 
 
 

kurzy orientované na výkon 
povolání 

kurzy zájmové 

Skupiny studijních 
programů do 15 hod. do 100 

hod. 
více do 15 hod. do 100 

hod. 
více 

U3V Celkem 

 přírodní vědy a nauky 0 0 0 0 21 0 4 25 

 technické vědy a nauky 42 75 1 0 0 0 5 123 

 zeměděl.-les. veter.vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm.  
 vědy a nauky 

0 0 0 1 0 0 0 1 

 společenské vědy, nauky 
 a služby 

0 23 2 0 2 0 4 31 

 ekonomie 11 37 4 0 0 0 21 73 
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 právo, právní   
 a veřejnosprávní činnost 

14 5 2 0 0 0 0 21 

 pedagogika, učitelství  
 a sociál. péče 

44 2 0 0 0 0 0 46 

 obory z oblasti   
 psychologie 

9 18 0 0 0 0 0 27 

 vědy a nauky o kultuře  
 a umění 

0 16 0 0 3 0 6 25 

 Celkem 120 176 9 1 26 0 40 372 
Pozn.: U3V – univerzita 3. věku 

Tab. č.: 2b   Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání  vysoké školy 
 

 
kurzy orientované na výkon 

povolání 
kurzy zájmové 

Skupiny studijních 
programů do 15 hod. do 100 

hod. 
více do 15 hod. do 100 

hod. 
více 

U3V Celkem 

 přírodní vědy a nauky 0 0 0 0 364 0 322 686 

 technické vědy a nauky 328 706 15 0 0 0 223 1272 

 zeměděl.-les. a veter.  
 vědy a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm.  
 vědy a nauky 

0 0 0 6 0 0 0 6 

 společenské vědy, nauky 
 a služby 

0 221 24 0 16 0 494 755 

 ekonomie 109 367 718 0 0 0 500 1694 

 právo, právní  
 a veřejnosprávní činnost 

122 50 206 0 0 0 0 378 

 pedagogika, učitelství  
 a sociál. péče 

330 95 0 0 0 0 0 425 

 obory z oblasti  
 psychologie 

56 183 0 0 0 0 0 239 

 vědy a nauky o kultuře  
 a umění 

0 74 0 0 13 0 350 437 

 Celkem 945 1696 963 6 393 0 1889 5892 
Pozn.: U3V – univerzita 3. věku 

Tab. č.: 2c  Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole  

2.2 Zájem o studium na VŠ  

Počet přihlášených uchazečů (přesněji přihlášek ke studiu oboru studijního programu)  pro přijímací 
řízení konané v roce 2007 dosáhl hodnoty 23 909 a ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 1 814.  Nejvyšší 
zájem byl o programy Fakulty pedagogické, dále filozofické, právnické. Naopak nejméně přihlášek bylo podáno 
na Fakultu strojní, dále na Fakultu aplikovaných věd. Podobné závěry lze konstatovat při sledování počtu 
přihlášených fyzických osob: jen nárůst ve srovnání s předchozím rokem (o 1 123), největší zájem o Fakultu 
pedagogickou, dále o Fakultu filozofickou (na těchto fakultách zaznamenáváme nárůst), naopak nejnižší počet 
zájemců o Fakultu strojní, dále o Fakultu aplikovaných věd. Zvláštní postavení z tohoto hlediska má Ústav 
umění a designu. Ve srovnání s ostatními fakultami nízký počet uchazečů nevypovídá o nízkém zájmu o studium 
jeho oborů. 

Celkový počet studentů k 31. 10. 2007 byl 17 407, z toho v bakalářských studijních programech 10 014, 
v magisterských 4 338, v navazujících magisterských 2 063, v doktorských 1 055.   

Zvyšování zájmu středoškolských studentů o studium přírodovědných a technických oborů 
a vyhledávání talentovaných středoškoláků bylo řešeno aktivitami projektu TALENT 2007. Úspěšné byly 
zejména letní školy (Junior FEL, Letní škola fyziky na FPE, Letní škola FST, TALENT 07 pro nadané 
matematiky, GIS DAY), byly navštíveny celkem 234 žáky základních a středních škol.  
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Výsledky řešeného projektu zasáhly celkem asi 1 000 žáků a studentů základních a středních škol,  kteří 
byli hlavní cílovou skupinou projektu, ale také více než 100 jejich učitelů. Technicky a přírodovědně orientovaná 
pracoviště Západočeské univerzity v Plzni dokázala netradičními aktivitami oslovit nejen studenty středních 
škol, ale i žáky základních škol. Za nejvýznamnější považujeme, že se podařilo založit tradici vzdělávacích akcí, 
která bude rozvíjena i v dalších letech. Pokračovalo  systematické navazování kontaktů se středními školami 
akcemi fakult a Informačního a poradenského centra.  

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
ad 3.1.3 Počty a struktura studentů 
Cílový stav - Předpokládáme, že v roce 2010 by ZČU měla až 20 000 studentů s tím, že cca 5 000 studentů bude 
studovat v kombinované a distanční formě. Podíl na trhu vzdělávání 6 – 8 % - postupně plněno: v roce 2006 byl 
podíl na trhu vysokoškolského vzdělávání 5,33 %, v roce 2007 15,07 % studentů studovalo v kombinované 
formě studia. 
ad 3.1.4 Diverzifikace studijní nabídky  
Cílový stav - ZČU má rovnovážné zastoupení oborů technických a přírodovědných a oborů společenskovědních 
(včetně právnických) . ZČU je schopna pružně reagovat  na potřeby zaměstnavatelů s využitím prostupnosti mezi 
studiem v rámci studijních programů a nabídkou programů celoživotního vzdělávání. - plněno zčásti, ovšem růst 
počtu zájemců o studium na Fakultě filozofické a pedagogické a další závažný pokles zájmu o Fakultu strojní 
ukazuje na přetrvávající problémy. Zahájené aktivity se mohou samozřejmě projevit až v delším časovém 
horizontu. 

 
Počet 

Skupiny studijních programů podaných 
přihlášek 1) 

přihlášených 2) přijetí  3) přijatých 4) zapsaných 5) 

 přírodní vědy a nauky  1038  950  857  542  303 
 technické vědy a nauky  5778  3554 2812 2751  2367 
 zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky   0  0  0  0  0 
 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky  0  0  0  0  0 
 společenské vědy, nauky a služby  5490  4359  2185  1893  1458 
 ekonomie  3569  3131  1113  1617  1104 
 právo, právní a veřejnospr. činnost  3964  3539 367 494 434 
 pedagogika, učitelství a sociál. péče  3628  2922  3150  929  689 
 obory z oblasti psychologie  0  0  0  0  0 
 vědy a nauky o kultuře a umění  572  494  125  125  102 
 Celkem  24039 16184  10609 7828 6457 
 

 1) Počet všech  přihlášek, které VŠ obdržela. 
 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.  
 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 
 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.  
 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu.  

 Tab. č.: 3   Zájem uchazečů o studium na vysoké škole  

2.3 Studenti v akreditovaných studijních programech  

Studenti ve studijním programu 
bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. 

Celkem 
studentů Skupiny studijních programů 

P K P K P K P K  
 přírodní vědy a nauky 899 126 2 0 103 7 22 13 1172 
 technické vědy a nauky 2923 599 214 30 813 153 308 292 5332 
 zeměděl.-les. a veter. vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm. vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 společenské vědy, nauky  
 a služby 

2100 469 0 0 379 90 73 47 3158 

 ekonomie 1469 401 103 0 287 91 13 25 2389 
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 právo, právní a veřejnosprávní   
 činnost 

222 0 2407 0 0 0 13 230 2872 

 pedagogika, učitelství a sociál.  
 péče 

688 0 1650 79 123 0 18 32 2590 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 vědy a nauky o kultuře a umění 219 0 0 0 32 0 0 0 251 

 Celkem 8520 1595 4376 109 1737 341 447 639 17764 
   Tab. č.: 4  Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech  vysoké školy k 31. 10. 2007 

 2.4 Absolventi VŠ, uplatnění absolventů na trhu práce – hodnocení nabídky studijních 
programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VŠ s jejími absolventy  

Na univerzitní úrovni se systematickému rozvoji spolupráce s absolventy začalo věnovat Informační 
a poradenské centrum. V rámci řešení projektu PORADNA 07 byli formou dotazníků osloveni absolventi všech 
studijních programů, byl vytvořen a zkušebním provozem ověřen absolventský server, který informuje 
o aktuálním dění na univerzitě, zveřejňuje pozvánky na odborné aktivity univerzity a jednotlivých fakult, 
nabídky kurzů celoživotního vzdělávání apod. Standardní provoz, včetně vytvoření systému komunikace 
s fakultami, bude řešen projektem PORADNA 08. Těžiště spolupráce s absolventy je na jednotlivých součástech 
univerzity.   

Fakulta aplikovaných věd zahájila aktivity směřující k přiblížení současných teoretických přístupů 
v oborech odborně zajišťovaných katedrami FAV specialistům v průmyslu, bývalým absolventům FAV 
pracujícím v regionu. Studenti a pracovníci FAV řeší projekty pro město Plzeň, pro podniky jako ČEZ, Škoda 
Holding, Jadernou elektrárnu Temelín, Microsoft, pro Fakultní nemocnici Plzeň a další. To je plně v souladu 
s cíli formulovanými v dlouhodobém záměru fakult, mezi nimiž je i požadavek na posílení zdrojů 
z průmyslového výzkumu. Fakulta též od spolupracujících podniků či našich absolventů v praxi očekává 
zhodnocení uplatnitelnosti absolventů ZČU na trhu práce. Hodnocení jsou zatím velmi pozitivní, fakulta téměř 
nemá nezaměstnané absolventy. 

V rámci jednání s managementem podniků a institucí, která absolvuje vedení Fakulty elektrotechnické 
v průběhu roku při různých příležitostech (spolupráce fakulty na výzkumných a vývojových činnostech firem, 
účast na seminářích pořádaných podniky a institucemi, návštěvy managementu firem na fakultě, veletrh 
pracovních příležitostí), je pravidelně projevován zájem o absolventy fakulty, je kladně hodnoceno vzdělání již 
přijatých absolventů. Nabídka zaměstnání, která v průběhu roku často převyšuje počet absolventů, kteří ukončují 
své studium v daném akademickém roce, se rozprostírá vcelku rovnoměrně přes všechny studované obory 
navazujícího magisterského studia na FEL. Enormní zájem je projevován o absolventy ochotné se dále 
vzdělávat, se schopností komunikace v anglickém jazyce nebo i dalším cizím jazyce.     

V tomto kontextu spolupracuje FPE zejména s Karlovarským a Plzeňským krajem (analýza potřeb obou 
regionů, aktuální reakce na požadavky Školského úřadu Plzeňského kraje a Školského úřadu Karlovarského 
kraje – např. vybudování a akreditace (rok 2007) dvou nových studijních oborů Učitelství praktického vyučování 
a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů v prezenční a kombinované formě. Na požádání 
výchovných zařízení pro volnočasové aktivity a v souvislosti s RVP (rámcové vzdělávací programy) byl v roce 
2007 akreditován bakalářský studijní program Výchova ke zdraví. Na FPE je realizována klinická praxe studentů 
bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Sociální práce. V roce 2007 byla vytvořena databáze 
partnerských organizací působících na území města Plzně a v blízkém okolí. Databáze čítá 27 organizací.  

Fakulta strojní nemá problémy s uplatněním svých absolventů na trhu práce. Situace je spíše taková, že 
poptávka po absolventech FST je vyšší, než je schopna fakulta praxi nabídnout. Pokud jsou absolventi FST 
v registraci pracovního úřadu, je to spíše tím, že po vystudování nechtějí ihned nastoupit do zaměstnání (vybírají 
si co možná nejvhodnější zaměstnání), nebo se jedná o starší pracovníky, kteří přišli o zaměstnání. 

Uplatnění absolventů UUD na trhu práce je velmi dobré. Jednotlivé studijní programy jsou koncipovány 
tak, aby absolvent bakalářského studia byl připraven jak pro praxi, tak pro navazující magisterské studium.  
Vzhledem ke společnému základu jednotlivých oborů absolventi disponují znalostmi a  dovednostmi z oblasti 
grafického designu, ilustrace, multimediální tvorby, fotografie, designu, dějin umění, dějin užitého umění, atd. 
Uplatnění naleznou v reklamních agenturách, DTP studiích, při tvorbě plakátů, katalogů, ilustrací knih,  
v nakladatelstvích, vydavatelstvích, v televizních studiích, ale též jako kurátoři výstav, manažeři v kulturní 
oblasti, aj. Již během studia posluchači pořádají výstavy a učí se plnit úkoly v rámci zadaných konkrétních 
projektů. Častá je spolupráce s FST na projektech i na závěrečných absolventských pracích (tým tvoří např. 
2 strojaři a 1 designér). 
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Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 3.1.10 Monitorování situace na trhu práce 
Cílový stav - Předpokládáme existenci funkčního a profesionálního kariérového poradenství se všemi jeho 
složkami, včetně soustavného monitorování situace na trhu práce a komplexní analýzy zjištěných dat. Při 
procesu tzv. vnitřní akreditace (reakreditace) studijních programů bude posuzován vztah předkládaného 
studijního programu ke  zjištěným údajům o trhu práce. – plněno částečně, zejména v části analytické. Zatím 
chybí systematická projekce zjištění do vnitřní akreditace apod.  
ad 3.1.11 Analýza poptávky a uplatnění absolventů 
Cílový stav - Existence účinného systému práce s absolventy a jejich zaměstnavateli. – plněno zčásti, projekt je 
založen. 

 
ZČU dlouhodobě sleduje uplatnění absolventů na trhu práce. Základním informačním zdrojem jsou 

údaje MPSV publikované v září a dubnu. Vedení univerzity se ve spolupráci s děkany otázkou uplatnění 
absolventů zabývá vždy v listopadu a květnu. Novinkou roku 2007 byla analýza nezaměstnanosti absolventů 
provedená nejen do úrovně fakult, ale i na úrovni studijních programů.  

Základní srovnání jsou také prováděna z hlediska lokalit, v nichž jsou absolventi registrováni na 
úřadech práce. Obecně platí, že v Plzni se uplatňují absolventi podstatně lépe než v odlehlejších lokalitách 
Plzeňského kraje, což lze do jisté míry považovat za paradox, neboť právě v odlehlejších lokalitách je velmi 
nízké procento občanů s vysokoškolským vzděláním. 

Vývoj nezaměstnaných absolventů podle jednotlivých fakult je uveden na grafu č. 1. Trend je nutné 
chápat v kontextu celkové změny nezaměstnanosti a v úvahu je nutné vzít poměrně časté změny metodiky 
výpočtu nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu je podstatně důležitější graf č. 2, který uvádí průměrné údaje za 
poslední dva roky (čtyři pololetní měření).   
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           Graf č. : 1   Vývoj počtu absolventů ZČU na úřadech práce 
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       Graf č. : 2  Vývoj nezaměstnanosti absolventů ZČU 

 
Z uvedených hodnot lze vyvodit, že nejlepší uplatnění na trhu práce mají absolventi Fakulty 

aplikovaných věd a Fakulty právnické. Naopak absolventi Fakulty pedagogické a Fakulty filozofické jsou 
nejčastěji nezaměstnanými absolventy ZČU a uvedené hodnoty jsou již poměrně vysoké (nad průměrnou 
nezaměstnaností). Jistý rozpor je možné vidět u nezaměstnanosti absolventů klasických technických oborů. 
Představitelé Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické uvedená čísla vysvětlují zejména sezónními výkyvy.    

   Podrobnější analýzu si ale zaslouží i koncentrace nezaměstnanosti do jistých (zpravidla 
neprůmyslových) lokalit. Absolventi technických fakult by se nepochybně velmi dobře uplatnili v metropolích, 
ale pokud se chtějí vrátit v některých případech do místa trvalého bydliště, mohou se setkat s problémem 
uplatnění. Při podrobnějších analýzách je nutné se zaměřit i na vztah odborné specializace a nezaměstnanosti. 
V řadě technických oborů byla posílena ekonomicko - manažerská složka vzdělání, ale na trhu práce je poptávka 
především po konstruktérech a odbornících na technologie. 

ZČU připravuje několik projektů, které by od roku 2008 měly zlepšit vazbu mezi obsahem vzdělávání 
a prognózou budoucích potřeb trhu práce. Snažíme se o širší spolupráci s úřady práce, zaměstnavateli a také 
s Regionální rozvojovou agenturou (analytické sondy).  

V diskuzích o naplňování strategických cílů se ukázalo, že původní cíl zaměřený na uplatnění 
absolventů ve vystudovaném oboru je neměřitelný a nesledovatelný. Proto došlo k vypuštění tohoto cíle ze 
seznamu podrobně sledovaných ukazatelů, ale zároveň je ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem 
posílena vazba na absolventy a sběr informací od nich. První výsledky této činnosti, která započala v roce 2007, 
lze očekávat v průběhu roku 2008. 

 

Absolventi ve studijním programu 
bak. mag. 

  
mag. 

navazující 
dokt. 

Celkem 
absolventů Skupiny studijních programů 

P K P K P K P K  
 přírodní vědy a nauky 42 0 8 0 6 0 2 1 59 
 technické vědy a nauky 474 36 314 15 163 20 23 40 1085 
 zeměděl.-les. a veter. vědy   
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm. vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 společenské vědy, nauky  
 a služby 

432 0 0 0 162 22 2 3 621 

 ekonomie 248 128 100 0 57 37 0 1 571 
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 právo, právní a veřejnosprávní  
 činnost 

139 0 297 0 0 0 4 11 451 

 pedagogika, učitelství a sociál.  
 péče 

69 0 374 0 1 0 1 0 445 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 vědy a nauky o kultuře a umění 59 0 0 0 0 0 0 0 59 

 Celkem 42 0 1093 15 389 79 32 56 3291 
Tab. č.: 5  Přehled počtu absolventů akredit. studijních programů VŠ  od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 

2.5 Neúspěšní studenti na vysoké škole, opatření vedoucí ke snižování studijní 
neúspěšnosti  

Celkový počet studentů, kteří studují déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, byl v roce 
2007 na ZČU dán číslem 1 225 (údaj k 31. 10. 2007). Procento neúspěšnosti se na fakultách různí – nejnižší je 
na FPR (5 %), nejvyšší na FST (47 %), kolem 20 % vykazují FEL (23 %), FAV (23 %), FF (22 %) a UUD 
(24 %),  FEK (20 %) a FPE (15 %). Rozdíly v počtu neúspěšných studií mezi fakultami a obory jsou dány  řadou 
objektivních důvodů  - např. počtem a připraveností uchazečů, jejich motivací, nepřipraveností na vysokoškolský 
způsob studia, náročností studijních programů, ale také tím, že řada studentů se zapisuje do několika studijních 
programů a po prvním semestru nebo po prvním roce studia se rozhoduje, který program/obor chce skutečně 
studovat.  Soustavné analýze příčin neúspěšnosti se dlouhodobě věnují zejména FAV, FEL a FST, problémem se 
zabývají i fakulty, na nichž je neúspěšnost relativně velmi nízká. 

Fakulta aplikovaných věd sleduje studijní neúspěšnost studentů zvláště v bakalářských studijních 
programech, kde je neúspěšnost nejvyšší. Snahou je v prvním semestru umožnit studentům úspěšný vstup do 
studia, což s sebou nese problémy se srovnáním velmi nevyrovnané a spíše stále horší úrovně nastupujících 
studentů. V aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2007 se této problematice věnoval projekt 
BAKALÁ Ř 07. V rámci tohoto projektu probíhala diskuze nad předměty společného fakultního základu, nad 
jejich obsahem v kontextu bakalářských programů a nad optimálním časovým zařazením do studijních plánů. Ve 
studijních plánech akademického roku 2007/2008 došlo k zařazení dvou verzí předmětu matematická analýza, 
volených dle studijních oborů, k nahrazení předmětu KME/ZTM předmětem KME/UMM, který by měl být pro 
studenty zajímavější. Provedené úpravy směřují ke snížení studijní neúspěšnosti, další kroky lze volit po 
vyhodnocení těchto úprav.  

 Vedení Fakulty elektrotechnické se spolu s vedením kateder zabývá pravidelně účinností vzdělávacího 
procesu, skladbou studijních plánů jednotlivých oborů, podmínkami, které mají studenti ke studiu. Provedená 
analýza dokládá, že  jen u relativně malé části neúspěšných studentů je příčinou jejich neúspěchu přecenění 
intelektuální schopnosti a nedostatečná připravenost při volbě oboru vysokoškolského studia. Hlavní příčinou 
neúspěšnosti studia jsou nedostatečné studijní kompetence a nevypěstované studijní návyky. Proto byl zvolen 
důraz na přísnější kontrolu studia, hodnocení výsledků u semestrálních zkoušek, zavedení písemné části 
a následné ústní části státní závěrečné zkoušky na závěr bakalářského studia, s jasně vymezenými podmínkami 
přípravy na tuto zkoušku, s jasnými pravidly jejího hodnocení, které je pak současně kritériem při přijímání do 
navazujícího magisterského studia.  

 Na Fakultě filozofické je nejvíce neúspěšných studentů po prvním semestru studia, který je chápán jako 
tzv. prodloužené přijímací řízení. Procento neúspěšných studentů je na FF relativně stabilizované a odpovídá 
náročnosti studia. Přesto byla přijata následující opatření ke snížení studijní neúspěšnosti: byly zkvalitněny 
elektronické studijní opory, které jsou důležité zejména pro studenty v kombinované formě studia. Fakulta 
otevřela novou studovnu s výrazně větší kapacitou míst i počtem svazků, významně byl posílen knihovní fond 
nákupem literatury i dalších informačních zdrojů, zkvalitnila se informace studentům o obsahu a podmínkách  
studia jednotlivých předmětů v IS STAG a  přechodem části předmětů pod portál ZČU – Courseware. 

Fakulta pedagogická se na základě analýzy neúspěšnosti a potřeb praxe v roce 2007 zaměřila především 
na studenty vstupující do navazujícího magisterského studia učitelství a na studenty prvního ročníku oboru 
Učitelství pro 1. stupeň. S finanční podporou poskytnutou v rámci řešení projektu ESF (Redukce bariér při 
získávání učitelské kvalifikace) byl vytvořen a realizován systém přípravných kurzů před přijímacími zkouškami 
a systém tzv. vyrovnávacích kurzů o prázdninách a v průběhu prvního ročníku. Kurzy byly nabízeny pro 
všechny učitelské obory, podle počtu zájemců probíhaly formou blokové výuky nebo formou individuálních 
konzultací. Pro kurzy byly připraveny tištěné nebo elektronické opory. Efektivita kurzů bude vyhodnocena po 
ukončení studia 1. ročníku. 

 Fakulta strojní se potýká s poměrně vysokou neúspěšností studentů. V roce 2007 došlo k rozboru 
a zhodnocení bakalářského studia. Na základě toho došlo k úpravě studijních plánů studijního programu B2341 – 
Strojírenství. Tento studijní obor bude od akademického roku 2008/2009 více profesně zaměřen (potlačeny 
teoretické předměty) oproti stávajícímu B2301 – Strojní inženýrství.  
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To by mělo studentům dát větší šanci dokončit bakalářské studium s profesním zaměřením přímo 
směřujícím k průmyslové praxi. Pokračování v navazujícím magisterském studijním programu bude podmíněno 
absolvováním rozdílových zkoušek. 

Neúspěšnost  v prvním roce studia  se fakulta snaží eliminovat i zakládáním poboček, kde jsou studenti 
stále v domácím prostředí a je jim věnována větší pozornost (studium v menších skupinách). Problémem je nízká 
kvalita uchazečů o studium. Proto byly fakultou realizovány aktivity v rozvojovém projektu TALENT 07 
a v projektu Věda a technika v ulicích, směřující k motivaci kvalitních  studentů  středních škol včetně gymnázií 
ke studiu technických oborů.  

Přijímací zkoušky na UUD může úspěšně absolvovat i uchazeč, jenž nestudoval na žádné umělecké 
škole, avšak samozřejmě musí prokázat výtvarné nadání.  Např. v interfakultním oboru Design (FAV, FST, 
UUD) jsou stejně úspěšní absolventi uměleckých i neuměleckých středních škol. Pro snížení neúspěšnosti 
v budoucím studiu poskytuje UUD uchazečům (tedy v době před podáním přihlášky) konzultace k volbě 
nejvhodnějšího oboru (specializace) i  k dosavadní uchazečově umělecké tvorbě. Na teoretické úrovni poskytuje 
informace výchovný poradce (orientace ve studijním plánu, atd.), v oblasti umělecké konzultuje s uchazečem 
vedoucí příslušného ateliéru, konzultace probíhají mnohdy i opakovaně.  

V rámci CŽV UUD organizuje pro budoucí studenty UUD i stávající studenty ostatních fakult 
dvousemestrální obor Základy výtvarného umění a zároveň výtvarné  kurzy letní školy umění ArtCamp (pro 
zkvalitnění stávajících uměleckých dovedností hojně využívají letních  kurzů  ArtCampu i současní studenti 
UUD). Každoročně jsou pro studenty i veřejnost pořádány kurzy figurální kresby a mnoho dalších. Vzhledem 
k malému počtu studentů v  ateliérech je možné zajistit v rámci kontaktní výuky skutečně  individuální přístup 
pedagoga ke studentovi. 

Procento neúspěšnosti studentů Fakulty právnické je vcelku nízké, pohybuje se mezi 5 – 10 %. Vyšší 
procento je u studentů bakalářského studia, což je do značné míry způsobeno přechodem na magisterský obor 
fakulty. Obecně je procento neúspěšnosti studentů Fakulty právnické nižší než na ostatních fakultách, proto 
fakulta zatím neshledává nutnost tuto situaci řešit pomocí zvláštních opatření. 

 
 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 3.1.9 Řešení problému studijní neúspěšnosti 
Cílový stav - Bude minimalizován počet neúspěšných studentů; maximální prostupností (včetně prostupností 
s programy celoživotního vzdělávání) a modularitou studijních programů bude vytvořena nabídka podle zájmu 
a schopností všech uchazečů o studium. – průběžně plněno. 

  
Neúspěšní studenti ve studijním programu 

bak. mag. 
  

mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem 
studentů Skupiny studijních programů 

P K P K P K P K  
 přírodní vědy a nauky 210 8 1 0 8 1 2 0 230 
 technické vědy a nauky 951 212 73 14 58 24 14 48 1394 
 zeměděl.-les. a veter. vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 zdravot., lékař. a farm. vědy  
 a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 společenské vědy, nauky  
 a služby 

427 117 0 0 66 10 1 11 632 

 ekonomie 239 125 3 0 12 15 0 4 398 
 právo, právní a veřejnosprávní  
 činnost 

21 0 104 0 0 0 1 15 141 

 pedagogika, učitelství a sociál.  
 péče 

55 0 169 1 8 0 0 2 235 

 obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 vědy a nauky o kultuře a umění 53 0 0 0 1 0 0 0 54 

 Celkem 1956 462 350 15 153 50 18 80 3084 
Tab. č.: 6  Přehled počtu neúspěšných studentů akreditovaných studijních programů vysoké školy   

                     v období  od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007  
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2.6 Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu  

Studijní programy na všech fakultách jsou realizovány v kreditním sytému, který je kompatibilní se 
systémem ECTS. Počet kreditů vyjadřuje míru studentovy zátěže pro absolvování předmětu, je historicky 
odvozen od počtu hodin kontaktní výuky a zároveň zohledňuje náročnost studentovy samostatné přípravy. Do 
studijních programů jsou zařazovány předměty typu „projekt“, v nichž je rozvíjena samostatná tvůrčí činnost 
studentů. Do jednotného studijního prostředí není plně integrována Fakulta právnická, na které je stále řada 
specifických studijních podmínek  řešena doplňujícími vnitřními normami a úpravami.  

V roce 2007 byly zahájeny intenzivní činnosti pro další integraci studijního systému ZČU do 
evropského vzdělávacího prostoru. Byla provedena analýza kreditního systému a jeho informační podpory (IS 
STAG) z hlediska kritérií ECTS label. Ve spolupráci s univerzitami využívajícími IS STAG byl vytvořen 
a částečně realizován návrh obsahové i formální úpravy systému. Byly formulovány slabé stránky uplatňovaného 
kreditního systému, které budou řešeny projektem ECTS 08. 

Od roku 2005 je zcela standardně vydáván absolventům všech typů studijních programů dvojjazyčný 
česko-anglický dodatek k diplomu. Jeho tisk je zajišťován IS/STAG.  

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 3.1.2 Vnější hodnocení vysoké školy 
Cílový stav - Jsou vytvořeny předpoklady k získání ECTS/DS label. – plněno. 

2.7 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe, spolupráce 
s odběratelskou sférou  

ZČU usiluje o  systémové vytvoření tzv. třetí role univerzit, tj. propojení jak s průmyslovou praxí, tak 
i s oblastí veřejné správy, což mj. potvrzuje i vytvoření funkce prorektora ZČU pro tuto oblast od 1. 3. 2007. 
Aktivity v této oblasti už dlouhodobě existují, je třeba optimalizovat jejich objem a integrovat je s ostatními 
vnějšími aktivitami ZČU. Přičemž tato spolupráce se projevuje jak v oblasti vzdělávací (další vzdělávání), tak 
i v oblasti vědeckovýzkumné (společné projekty, granty, společná pracoviště), tak i v oblasti aplikační (tuto 
oblast spolupráce je třeba v budoucnosti zejména posilovat, neboť inovační potenciál regionu není zatím na 
dobré úrovni). 

Dobrou úroveň má už dnes zapojení externích partnerů do výuky, do činnosti státních zkušebních a jiných 
hodnotících komisí, zadávání témat z praxe mezi témata bakalářských, diplomových, popř. i disertačních prací 
a s nimi spojené praxe a pobyty u zadavatelských partnerů. Navíc je část těchto praxí podpořena i formou 
mimořádných stipendií. O úspěšnosti těchto akcí svědčí i četnost zapojení a medailová umístění nejlepších prací 
studentů ZČU v Ceně E. ŠKODY, Ceně SIEMENS apod. Stanoviska externích členů hodnotících komisí jsou 
získávána v písemné podobě a vyhodnocována. Takto získané připomínky slouží jako podklad při dalším rozvoji 
studijních plánů. Rezervy jsou však v rozvoji specializovaných programů (např. program ŠKODA TRAINEE, 
brigády v zahraničních podnicích), kde by bylo možné zapojit větší množství studentů. Jako velmi úspěšný byl 
hodnocen opakovaně realizovaný kurz „Inovační podnikání“ určený zejména pro studenty FAV a připravený ve 
spolupráci s BIC Plzeň, VT parkem Plzeň a agenturou CZECHINVEST. 

Rozšiřovat se daří i nabídku přednášek a ucelených kurzů dalšího vzdělávání, v některých případech 
(PANASONIC, HUTCHINSON apod.) tato nabídka vlastně vytváří ucelený program vzdělání v příslušném 
podniku. Spolupráci v této oblasti se daří rozšiřovat i do oblasti veřejné správy, kde je oceňována nabídka 
odborně příslušných fakult (FPR, FF, FEK) a jsou připravovány i nové akce. 

Oblast spolupráce s průmyslovými podniky, realizovaná zejména technickými fakultami (FAV, FEL, 
FST) a ústavem NTC, je velmi četná a obvykle je založena i na smlouvách či dohodách o vzájemné spolupráci. 
Realizuje se jak s velkými podniky např. ŠKODA Auto, podniky holdingu ŠKODA v Plzni, SIEMENS, Robert 
Bosch, PANASONIC, OMZ, ČEZ, ABB, ZF Engineering atd., tak i v úrovni malých a středních podniků 
a podílí se na ní většina fakult. Roste spolupráce jak s inovativními podniky (Witte Nejdek, Kerio, Motor České 
Budějovice, Jihostroj Velešín, atd.), tak i s výzkumnými podniky a institucemi (Škoda Výzkum, Comtes FHT,  
MBtech Bohemia, s. r. o.). 

V uplynulém roce vzrostla jak objemem, tak i kvalitou úroveň spolupráce v oblasti veřejné správy. 
Prohloubily se vztahy s orgány a organizacemi na úrovni NUTS II Jihozápad, tak i Plzeňského, Jihočeského 
a Karlovarského kraje, tak i spolupráce s městem Plzní a několika dalšími městy (České Budějovice, Strakonice, 
Tachov, Plasy, Sokolov atd.). O tom, že na ZČU je této oblasti věnována patřičná pozornost, svědčí mj. i činnost 
Střediska pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) na FEK i Regionální kontaktní organizace na úrovni ZČU, 
kde se mj. zpracovávají  výzkumy a studie, jejichž zadavateli jsou obce, mikroregiony, kraje anebo Ministerstvo 
pro místní rozvoj.  
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V uplynulém roce to byly např. projekty „Konkurenceschopnost malých měst v České republice“ 
a „Teorie učících se regionů a její uplatnění v regionálním programování a projektování“. SVRR bylo také 
hlavním organizátorem mezinárodní vědecké konference Regio 2007 - Konkurenceschopnost podniků, měst 
a regionů, která se konala ve dnech 20. a 21.11. 2007 v Plzni.  

Významná je též spolupráce FPE  s Karlovarským a Plzeňským krajem (analýza potřeb obou regionů, 
aktuální reakce na jejich požadavky), která v uplynulém roce vyústila do vybudování a akreditace dvou nových 
studijních oborů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů 
v prezenční a kombinované formě.  

Na požádání výchovných zařízení pro volnočasové aktivity byl v roce 2007 akreditován bakalářský 
studijní program Výchova ke zdraví. Na FPE je realizována klinická praxe studentů bakalářského a navazujícího 
magisterského studia oboru Sociální práce. V roce 2007 byla vytvořena databáze partnerských organizací 
působících na území města Plzně a v blízkém okolí. Databáze čítá 27 organizací. Intenzivní spolupráce je 
realizována na následujících pracovištích: Tady a teď, o. p. s, Diakonie ČCE, Dětský domov Trnová, Seleziánské 
středisko mládeže v  Plzni, Fond ohrožených dětí v Plzni, Domov pro osoby zdravotně postižené ve Stodě, 
Městský ústav sociálních služeb v Plzni, Ústav sociální péče ve Zbůchu. V bakalářském studijním programu 
Psychologie se zaměřením na vzdělávání je praxe realizována formou tematické exkurze a formou terénní praxe 
z psychologie. Praxe probíhá v následujících institucích: PL Dobřany, Speciální základní škola při FN Plzeň, 
Diagnostický ústav v Plzni, Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy v Plzni, Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Plzni. 

Rovněž UUD v roce 2007 velmi živě komunikoval jak přímo s městem Plzeň (zejména vytvoření  nové 
turistické mapy s názvem „Špendlíky historie na mapě Plzně“, j ednotného vizuálního stylu pro Knihovnu města 
Plzně, spoluprací na informační kampani zaměřené na konzumaci alkoholu mladistvými „Dávej bacha, když 
sedáš za volant“, charitativní projekt Lavičky Plzeň 2007, ztvárnění několika zastávek plzeňské hromadné 
dopravy atd.), tak i dalšími organizacemi jako např. s TV ZAK, science centrem TECHMANIA, městem 
Rokycany, apod., a ve spolupráci se studenty FST řešil i několik designérských návrhů pro průmyslové firmy 
(MBtech, ŠKODA Auto, a. s, LINET, s. r. o.). 

2.8 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků  

Přehled o otázkách kvalifikační a věkové struktury pracovišť ZČU poskytují následující tabulky. V roce 
2007 pokračovala snaha o změnu nepříznivého stavu. Výsledky se zatím nedostavují, což je z části dáno logicky 
delší odezvou intervencí v této oblasti. Pro rok 2008 je připraven komplexní motivační systém. Na ZČU se ale 
stále více kloníme k hodnocení situace pomocí jiných atributů, než je počet docentů a profesorů. Zásadní 
význam má podle našeho názoru prokazovaný výkon, zejména v oblasti výzkumu a vývoje a podíl studentů na 
této činnosti.  

Uvítali bychom, aby se touto cestou ubíraly i akreditační procesy. ZČU patří podle našeho názoru 
k vysokým školám, které nepůsobí v hlavních centrech výzkumu (přítomnost ústavu AV), ale zároveň nestaví na 
„létajících profesorech“. Příkladem dobré praxe může být postup Fakulty filozofické, která v krátké době 
dokázala vybudovat kvalitní pracoviště pomocí příchodu mladých pracovníků z jiných míst s tím, že jim 
poskytla velké šance rozvoje a osobní realizace. 

Zásadní problém představuje věková struktura v kategorii profesorů, což je ale problém celého 
vysokého školství. Kroky provedené na ZČU v této oblasti jsou zatím jen málo účinné. 

Akademičtí pracovníci  Vědečtí Věk 
profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci 

 celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy Celkem ženy celkem ženy 

 do    29 let  0  0  0  0  61  21  39  17  15  12  118  17 
 30 – 39 let  1  0  8  1  189  49  36  12  22  14  49  6 
 40 – 49 let  3  0  17  3  119  48  10  4  9  7  6  0 
 50 – 59 let  24  5  64  18  138  49  9  8  17  15  8  2 
 60 – 69 let  28  3  55  8  48  8  4  2  6  4  7  0 
 nad  70 let  26  1  27  5  11  1  2  0  0  0  1  0 
 Celkem  82  9  171  35  566  176  100  43  69  52  189  25 

 Tab. č.: 7a  Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy 
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Personální 
zabezpečení 

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

Rozsahy úvazků 
akademických 
pracovníků 

       

do 30 % 115 13 13 89 6 27 37 
do 50 % 365 33 53 279 14 86 77 
do 70 % 396 37 57 302 16 96 80 
do 100 % 1177 82 171 924 26 232 236 
Tab. č.: 7b  Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole k 31. 12. 2007 

2.9 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠ a posílení vazby 
mezi činností vzdělávací a touto činností  

V následující tabulce je uveden celkový přehled výzkumných projektů realizovaných na ZČU. Poslední 
tři roky zažívá tato oblast činnosti na ZČU velmi pozitivní rozvoj. Zároveň však evidentně dochází k výrazné 
diferenciaci pracovišť a fakult. Více než polovina všech činností (měřeno finančním objemem) je soustředěna na 
Fakultě aplikovaných věd a Výzkumném centru – nové technologie. Významný je ještě příspěvek Fakulty strojní 
se širokou kooperací s podnikatelskými subjekty a Fakulty elektrotechnické. Za perspektivní lze označit vývoj na 
Fakultě filozofické, která staví zejména na nové generaci vědeckých pracovníků. 

Vazba mezi činností vzdělávací a výzkumnou je logicky nejsilnější v doktorských studijních 
programech. Příkladem dobré praxe jsou ale i projekty realizované studenty magisterských a bakalářských 
studijních programů. Jde o kreditově ohodnocenou činnost, která nemá plánovánu kontaktní výuku, ale používá 
tutorský systém a účast na výzkumné činnosti jednotlivých týmů na katedrách. Systém je rozvinut zejména na 
Fakultě aplikovaných věd a pro studenty přináší i další stipendijní podporu.  

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích 
aktivit 

Zdroj Finan ční 
podpora 

APROSYS-Advanced Protection Systems A 250 
APSN - Advanced Passive Safety Network A 43 
COMPANIONS - Intelligent, Persistent, Personalised Multimodal 
Interfaces to the Internet 

A 4483 

EuroEthos - Exploring the Scope for a Shared European Pluralistic Ethos A 900 
INTUITION-Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual 
Environments Applications for Future Workspaces 

A 290 

MALACH  A 558 
MATEO-Flash POM  A 941 
MATEO - Industrial Controllers  A 1257 
MATEO - Mechatronic Centre  A 2446 
MATEO - TeTRInno SMARTEX  A 663 
MATEO-D  A 728 
MUTED-Multi-User TElevision Display  A 923 
MYMOSA-MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety  A 1167 
PHOTOCOAT  A 567 
Pv Enlargement - Technology Transfer, Demonstration And Scientific 
Exchange Action For The Establishment Of A Strong European Pv Sector 

 A 0 

SLC-Sustainable Production Technologies of Emission reduced Light 
weight Car Concepts 

 A 777 

Surface Transport 3B FP6-2005-Transport-4 SAFETY IN MOTION - SIM  A 586 
3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and 
Display 

 A 748 

Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. 
Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky 

 B 121 

Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem 
pozornosti 

 B 245 

Aplikace programovatelných polí v bezpečných elektronických obvodech 
pro železniční zabezpečovací techniku 

 B 108 
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Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké 
populace Velké Moravy: mikroevoluční změny 

 B 77 

Doktorandská škola archeologie  B 276 
Dynamické interakce magnetického pole s pevnými a kapalnými 
mechanickými systémy 

 B 347 

Dynamický výběr nejlepší posloupnosti kandidátů v obecné úloze syntézy 
řeči z textu 

 B 400 

Elektronický korpus starobabylónských textů publikovaný na síti internet  B 480 
Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma  B 228 
Hodnocení poruch vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku  B 111 
Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých 
a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie 

 B 427 

Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev  B 443 
Měření tepelných vlastností tenkých vrstev v závislosti na teplotě  B 286 
Metastabilní voda a vodní pára  B 272 
Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí  B 120 
Modelování mechan. vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně  B 507 
Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním 
linárních, nelineárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků 

 B 464 

Modelování vysokofrekvenčního kmitání a vyzařovaného hluku vázaných 
rotujících systémů s poddajným statorem 

 B 158 

Modely volatility a jejich ekonomické aplikace  B 96 
Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních těles  B 287 
Nevládní organizace a jejich role při postkonfliktní rekonstrukci oblasti  B 171 
Nonverbální tvořivost v technické výchově  B 339 
Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií  B 380 
Numerická simulace a experimentální verifikace poškození těles 
z kompozitních materiálů 

 B 172 

Obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů  B 886 
Odhad parametrů a optimalizace struktury perceptronových sítí v úloze 
identifikace nelineárních systémů 

 B 398 

Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I.  B 540 
Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria 
a ordoviku barrandienské oblasti 

 B 48 

Počítačová podpora technologické přípravy výroby tvarově složitých ploch  B 484 
Pokročilé algoritmy pro řešení sdružených úloh v elektromagnetismu  B 471 
Problematika návrhu supravodivého trakčního transformátoru  B 190 
Proces konstitucionalizace EU a jeho dopady  B 65 
Původ a evoluce discinidních brachiopodů v paleozoiku  B 133 
Rasa a rasová ideologie v západních dějinách  B 188 
Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, 
izotropních a ortotropních 

 B 226 

Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů 
mezi muži a ženami 

 B 124 

Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na 
výsledek těhotenství a porodu v ČR po r. 1989 

 B 488 

Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve 
vztahu k materiálovým změnám 

 B 463 

Supervizní systém pro HSC vřeteno v aktivních magnetických ložiskách  B 245 
Teoretická východiska výukového využití programů pro mapování pojmů 
a jejich experimentální ověření v hypermediálním učebním prostředí 

 B 134 

Teoretické základy pro integrované řízení a optimalizaci technolog. procesů  B 323 
Teorie učících se regionů a její využití v region. programování 
a projektování 

 B 253 

Veřejnost, diskurz a legitimita demokracie v České republice  B 216 
Vliv difuze na vlastnosti kombinovaně vytvářených vrstev  B 202 
Vliv suburbanizace na druhové složení městské flóry a vegetace na př. 
Plzně 

 B 198 
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Výpočtová ekonomie - analýza procesů financ. trhů pomocí techniky 
počítač. agentů a modelování hierar. struktur řízení podniku - 2. etapa 

 B 157 

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením  B 847 
Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice, 
Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století 

 B 226 

Zvyšování pevnosti nerozebiratelných spojů vysokopevných ocelí  B 354 
Aktivity v rámci Euographics Association a Computer Graphics 
International 

 C 172 

Algoritmy pro modelování terénu  C 50 
Analýza negativních vlivů na pozornosti řidičů  C 10 
Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování 
pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících 

 C 1400 

Aplikace maticových měničů v trakci  C 400 
Centrum aplikované kybernetiky (CAK)  C 4668 
Centrum počítačové grafiky (CPG)  C 2281 
Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii 
(CZVDEE) 

 C 561 

Cykly a nezávislost v grafech  C 18 
Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR  C 1905 
Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice  C 12500 
Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize 
(ELJABR) 

 C 2100 

EPLAP-Hodnocení elastických a plastických vlastností kovových 
a nekovových povlaků instrumentovanou tvrdostí ve smyslu mezin. 
standartů 

 C 9 

Geomorfologický a enviromentální informační systém jako nástroj 
výzkumu a managementu krajiny 

 C 16 

Grafové struktury, grafové operátory a výpočetní složitost  C 269 
HABILITACE-07: Podpora habilitačního a jmenovacího řízení  C 1000 
ICT-07: Rozvoj ICT  C 7394 
Infrastruktura univerzity třetího věku  C 725 
Inovace a realizace studijního oboru elektronika a aplikovaná informatika 
v kontextu potřeb automobilového průmyslu 

 C 2901 

Inovace bakalářského studijního programu  C 2942 
Institut teoretické informatiky (ITI)  C 2968 
Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni  C 547 
Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka  C 2570 
INTERSTUD-07: Podpora nadaných cizinců na ZČU  C 2000 
Konduktivní proudy v asynchronním trakčním pohonu a jejich vliv na 
bezpečnost kolejových obvodů 

 C 500 

Konkurenceschopnost malých měst v České republice  C 1062 
Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvazilineárních 
diferenciálních rovnic 

 C 36 

KVALITA-07: Vnit řní a vnější hodnocení veškerých činností ZČU  C 955 
Kvazilineární eliptické diferenciální rovnice a jejich soustavy: existence, 
násobnost a bifurkace řešení 

 C 171 

Kvazilineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice  C 36 
MANAGER-07: Program na zvýšení kvality a efektivity řízení ZČU  C 2000 
Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (ZČU-OZP)  C 6721 
Metody a algoritmy automatického nastavování průmyslových regulátorů 
a jejich implementace do řídícího systému ZAT-Plant Suite MP 

 C 800 

Mezioborový dialog a spolupráce, jako základní předpoklad 
interdisciplinární vzdělanosti vědeckých, výzkumných a pedag. pracovníků 

 C 1236 

MOBILITA-07: Mobilitní program pro studenty  C 1500 
Modelling of connections between part soft machines - numerical 
simulations and experimental verification 

 C 7 

Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Qweb of Science 
a Journal citation Reports) 

 C 78 
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Návrh spínacích filtrů pro nelineární hybridní systémy a jejich aplikace  C 20 
Návrh systémů automatického logického zařízení  C 207 
Nízkoteplotní povlakování nástrojů technologií CVD  C 730 
Nová kvalita pedagogické práce  C 3394 
Nová řada nástrojářských frézek INTOS  C 0 
Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit 
tribologických procesů ve strojních zařízeních 

 C 3890 

Nové zdroje plazmatu pro vytváření tenkých vrstev  C 270 
Numerické a experimentální vyšetřování chování tenkostěnných vlákny 
vyztužených kompozitů 

 C 49 

Opomíjená archeologie  C 7943 
OPVaVpI-07: První etapa projektů strukturálních fondů - operační program 
"Výzkum a vývoj pro inovace" 

 C 3000 

Ověřené studijní programy pro další vzdělávání učitelů zaměřené na využití 
možností science center ve výuce přírodovědných a technických oborů 

 C 587 

Ověřování, zhodnocení přesnosti a interpretace současných modelů 
tíhového pole Země odvozených pouze z družicových dat 

 C 20 

POLIS - Tvorba a podpora nediskriminační sociální, vzdělávací 
zaměstnanostní politiky 

 C 0 

PORADNA-07: Informační a poradenské centrum  C 1500 
POSTDOC-07: Podpora talentovaných studentů a post doktorandů  C 3000 
PRAXE-07: Podpora praxí studentů  C 1170 
Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických 
a biomechanických systémů 

 C 12726 

Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními 
vlastnostmi 

 C 12770 

Program růstu v karlovarském kraji C 231 
Progresivní technologie a systémy pro energetiku  C 6043 
Projektové řízení ve veřejném sektoru  C 1091 
Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým 
webem v přirozeném jazyce (COT-SEWing) 

 C 3092 

Provoz informačního centra o NATO - Plzeň  C 572 
Překlenutí jazykové bariéry komplikující vyšetřování financování terorismu 
a závažné finanční kriminality 

 C 1649 

PŘÍSTROJE-07: Vybavení přírodovědncýh laboratoří KFY a KAR  C 4841 
Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace  C 1065 
Redukce bariér při získávání učitelské praxe  C 2647 
Regionální kontaktní organizace Západní Čechy RKO-ZČ  C 438 
Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR  C 930 
Rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání v oblasti počítačových sítí na 
ZČU 

 C 1657 

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice  C 100 
Rozvoj multimediální výuky na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni  C 3834 
Signálový procesor pro zpracování radarových dat  C 137 
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod 
jejich zkoumání 

 C 18484 

Stability and effectivity of governments - the case of Slovenia and Czech 
Republic 

 C 30 

Studium běloruských studentů  C 0 
STUDIUM-07: Inovace studijních programů fakult ZČU  C 1350 
SUPORT CZ.04.4.09./4.1.00.1/0067  C 685 
TECHNIKA-07  C 10570 
Univerzální prediktivní regulátor pro řízení průmyslových procesů  C 600 
UTV-07: Podpora tvorby a realizace vzdělávacích programů univerzity 
třetího věku 

 C 750 

Vícejazyčná automatická detekce strukturálních událostí v mluvené řeči  C 123 
Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové grafiky a vizualizace 
dat (VIRTUAL) 

 C 2169 
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Vliv mikrostruktury žárově stříkaných povlaků na jejich tribologické 
charakteristiky 

 C 100 

Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich  C 626 
Vytvoření znalostní základny v oblasti konstrukčních a procesních 
parametrů a využití počítačové simulace pro průběžné optimalizování 
ocelových pístních kroužků 

 C 633 

Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika  C 1955 
Využití potenciálu vysokoškolských pracovišť ZČU v Plzni a LF UK 
v Plzni pro zvýšení zájmu studentů a žáků o technické a přírodovědné obory 

 C 3004 

Vývoj a optimalizace povrchových úprav nástrojů  C 610 
Vývoj a výzkum moderních frézovacích nástrojů pro tvrdé obrábění  C 45 
Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních 
nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných 
materiálů 

 C 200 

Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy 
kabelových systémů 

 C 1293 

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou 
výrobu kruhových otvorů 

 C 200 

Výzkum a optimalizace systému elektrického odlučování s vysokou mírou 
odlučivosti dle platných (a připravovaných) předpisů EU 

 C 1200 

Výzkum a vývoj nových diagnostických systémů pro určení životnosti 
parních turbin 

 C 400 

Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých 
pneumatik 

 C 100 

Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních 
motorů 

 C 1155 

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie  C 1369 
Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV)  C 5983 
Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH)  C 9278 
Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory  C 40 
Zastoupení Českého komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry 
v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry 

 C 115 

Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) 
vybraných studijních programů na ZČU 

 C 4273 

Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji  C 593 
Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA  C 9112 
Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí.  C 238 
Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků 
gymnázií, kteří vyučují cizí jazyky, připravují se na získání odborné 
jazykové způsobilosti 

 C 601 

Automatické vyhledávání klíčových slov v proudu zvukových dat Akademie věd 
České republiky 

1817 

Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro 
komunikaci člověk-stroj 

Akademie věd 
České republiky 

3770 

Získání certifikátu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate Cesnet, z. s. p. o. 15 
Získání certifikátu Oracle Databáse 10g Administrator Certified Associate Cesnet, z. s. p. o. 17 
Zavedení služby SIP IP telefonie a její konfergence do bezdrátového 
připojení 

Cesnet, z. s. p. o. 98 

Rozvoj Xen virtuálních strojů Cesnet, z. s. p. o. 75 
Rozvoj veřejných informačních míst Cesnet, z. s. p. o. 86 
Vytvoření systému pro zpřístupňování VŠ kvalifikačních prací na ZČU Cesnet, z. s. p. o. 188 
ALERIC CLT-CA22 Culture 2000 - 

Česká kancelář 
303 

Alternativní reprezentace obrazové informace s využitím triangulací Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

103 

Byla neolitizace střední Evropy demickým nebo kulturním procesem? 
Evidence demografických simulací 

Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

102 
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Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí 
Šumavy 

Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

82 

Post-moderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích? Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

284 

Právněpolitické otázky boje s terorismem a demokracie: Srovnávací pohled Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

86 

Právní a ekonom. aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR 
a zkušenosti vybraných krajů a měst 

Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

212 

Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech Grantová agentura 
Akademie věd 
České republiky 

409 

Školení a osvěta široké i odborné veřejnosti v otázkách environmentálních Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

5 

Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

890 

Inovace páteře počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(MŠMT) 

1200 

Inovace studijního předmětu Mezinárodní marketing MŠMT  40 
Inovace veřejných počítačových učeben Západočeské univerzity v Plzni MŠMT  1201 
Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice v oblasti efektivních 
přeměn elektrické energie na užitečné teplo 

MŠMT  161 

Komplexní podpora výuky předmětů Mechanické a elektrické kmity, 
akustika a elektronika multimediálními prostředky počítače 

MŠMT  89 

Komunikologie, filozofie nových médií a mediální výchova MŠMT  147 
Laboratoř infračervené spektrometrie MŠMT  1600 
Laboratoř pro výuku automatického řízení s programovatelnými fyzikálními 
modely realizovanými vestavnými systémy 

MŠMT  909 

Měření parametrů rádiových sdělov. systémů a jejich nasazení do výuky MŠMT  116 
Metalografický atlas kovů a slitin MŠMT  115 
Metody korekce parametrů matematických modelů v dynamice strojů MŠMT  118 
Moderní algoritmy řízení výkonových polovodičových měničů MŠMT  201 
Modernizace laboratoře základů telekomunikační techniky MŠMT  239 
Multifunkční dílna MŠMT  1567 
Multimediální materiály pro výuku Dynamiky MŠMT  69 
Multimediální podpora interaktivní výuky v praktických laboratorních 
měřeních 

MŠMT  111 

Multimediální podpora předmětu Reflektivní praxe a výzkum ve výtvarné 
výchově 

MŠMT  148 

Multimediální studijní moduly se zaměřením na komunikaci, prezentování 
a jednání s lidmi 

MŠMT  115 

Multimediální učební text astronomie - modernizace a aktualizace MŠMT  149 
Odborné přednášky hostujícího zahraničního profesora na téma 
"Marketingová a institucionální podpora přeshraníční spolupráce" 

MŠMT  113 

Počítačová učebna digitální fabriky MŠMT  1217 
Podpora vytvoření nového předmětu "Tržní aspekty segmentu 
elektrotechnika" 

MŠMT  136 

Rozšíření a inovace počítačové učebny pro výuku matematiky MŠMT  867 
Rozšíření praktické výuky předmětů "Počítačové systémy", "Prvky 
a regulátory" a "Aplikace kybernetiky ve strojírenství" 

MŠMT  150 

Rozšíření služeb Univerzitní knihovny ZČU v Plzni studentům UUD MŠMT  396 
Rozvoj počítačových učeben FPE ZČU v Plzni MŠMT  735 
Tvorba multimediálních elektronických podpor pro výuku německé 
hospodářské korespondence a obchodního jednání 

MŠMT  86 
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Tvorba nového předmětu Mediální výchova MŠMT  126 
Účast zahraničního vyučujícího na inovaci předmětů stávajícího 
certifikátového studijního programu Německá a rakouská kulturní studia 

MŠMT  54 

Víceškálové metody v mechanice kontinua MŠMT  79 
Vliv interpersonální komunikace na nastolování důležitých témat veřejného 
diskurzu 

MŠMT  116 

Vybudování exper. laboratoře pro podporu výuky teoretické  
elektrotechniky 

MŠMT  1415 

Vybudování laboratoře regulační techniky MŠMT  1976 
Vybudování multimediální jazykové učebny pro výuku cizích jazyků MŠMT  1172 
Vytvoření multimediálního studijního textu: Aplikace nerovnovážné 
termodynamiky v hydrodynamice, chemii a biologii 

MŠMT  88 

Vytvoření projektů pro klíčové předměty oboru Finanční Informatika MŠMT  61 
Využití astronomického dalekohledu při výuce MŠMT  42 
Zkvalitnění výuky předmětu "Pružnost a pevnost 1" MŠMT  89 
Modernizace výukové laboratoře katedry energetických strojů a zařízení Nadace Duhová 

energie ČEZ 
620 

Technické památky Plzeňska Nadace Duhová 
energie ČEZ 

97 

Artuš Rektorys - plzeňský skladatel Nadace 700 let 
města Plzně 

7 

Běh Terryho Foxe Nadace 700 let 
města Plzně 

20 

Jaroslav Vlach - akordeonový virtuos a pedagog Nadace 700 let 
města Plzně 

4 

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 2007 Nadace 700 let 
města Plzně 

20 

Portréty plzeňských skladatelů  J. Bezděk a J. Štěpánek Nadace 700 let 
města Plzně 

7 

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

35 

Inovace laboratorních Cvičení předmětu SYS2 Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

10 

Inovace laboratoře multimediální techniky v souladu s moderními trendy 
v TV technice 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

9 

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

25 

Jednoduchá vozítka jako základ přípravků pro aplikaci řízení 
jednočipovými mikropočítači 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

13 

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

60 

Měření neelektrických veličin ve výuce předmětů Měřící technika 
a Elektronika vozidel 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Obvody pro čtyřkvadrantový měnič Simoreg 6RA 70 Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Podpora samostatné práce studentů při realizaci projektů elektroniky Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

15 

Pořízení vysokoimpedančního adapteru k osciloskopu AGILENT 54853A Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

30 
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Prostředky pro vizuální interaktivní řízení Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

33 

Rozšíření laboratoře technologie elektroniky Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Rozšíření pracoviště pro měření RLC parametrů elektronických součástek Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

35 

Rozšíření vývojové laboratoře Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

25 

Rozvoj výuky v předmětech Zpracování zvuku a obrazu a Audiovizuální 
technika 

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Řízení elektrometru Keithley přes GPIB sběrnici Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Specializované pracoviště laboratoře elektronických napájecích zdrojů Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

30 

Vývoj inteligentního pohonu malého výkonu Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Vývojové prostředí pro výuku bezdrátových sítí Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Zařízení pro testování pájitelnosti v inertních atmosférách Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Zkvalitnění výuky v laboratořích oddělení Technické ekologie na KEE Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s. r. o. 

20 

Dny vědy a techniky v Plzni 17. - 22. 9. 2007 
Plzeň, statutární 
město 

30 

Doktorandská konference PhD2007 ZČU v Plzni 30 
Festa academia 2007 ZČU v Plzni  23 
A pozdravujte filozofy ZČU v Plzni  36 

 

Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ u grantů: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské granty (včetně 
výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uveden název instituce, která výzkumný projekt zadala.  

Tab. č.: 8   Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015) a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
• ZČU naplňuje klíčový strategický cíl, totiž dosažení široké diverzity zdrojů. Téměř polovina 

disponibilních zdrojů plyne z jiné činnosti než z činnosti vzdělávací. 
• Přes velké úsilí vedení univerzity se nepodařilo dosáhnout zásadního pokroku v oblasti personálního 

rozvoje.  
• Věková skladba klíčových pracovníků je velice nepříznivá a stanovené strategické cíle jsou nereálné. 

Proto budou v průběhu roku 2008 zásadním způsobem modifikovány. 
• U vedoucích pracovníků fakult a kateder přetrvává pocit relativního uspokojení s dílčími úspěchy. 

Dalším pokusem o dosažení změny je zavedení rozsáhlého motivačního systému z úrovně vedení 
univerzity. Strategie založená na svěření plné odpovědnosti a všech zdrojů fakultám se ukázala jako 
málo úspěšná. 
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2.10 Infrastruktura VŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost 
informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury  

Infrastruktura Z ČU  
 
Facility management na ZČU 
 

V roce 2007 pokračovala implementace systému digitální pasportizace budov, která byla zaměřena na 
verifikaci objektů ZČU a implementaci dalších modulů „evidence majetku“ a „evidence osob“. Datové plnění 
uvedených modulů bylo realizováno převodem stávajících dat z MAGIONU. Rovněž byla s realizační firmou 
ASP, a. s., dořešena přístupová práva do systému pro zaměstnance univerzity, k některým údajům, týkajících se 
např. bezpečnosti, mají přístup jen vybraní uživatelé.  

Aplikace systému digitální pasportizace umožňuje zefektivnění procesů pořizování a správy majetku  
(pořízení, evidence, ochrana, údržba) a zejména vytvoření komplexní pasportizace jednotlivých budov univerzity 
a jejich propojení s výkresovou CAD dokumentací, sjednocení technických dat o budovách, získání přehledu 
o obsazenosti místností a umístění majetku.  

Ke každé budově jsou uvedeny informace o parcele, stavebních konstrukcích, výplních otvorů (okna, 
dveře), vnitřních instalacích, dále počet podlaží a údaje o celkových plochách a obestavěném prostoru. Dále je 
možno evidovat přehled všech stavebních úprav nebo rekonstrukcí objektu, takže bude získán přehled 
o investování do jednotlivých objektů. 

U každé místností je uveden její uživatel, účel využití, plošné údaje a technické údaje, jako např. 
zabezpečení místnosti, přístup na JIS, klimatizace, zastínění, nosnost podlahy. K místnostem i budovám lze 
připojit příslušné smlouvy, katastrální mapy nebo jiné naskenované dokumenty. 

Pro udržení aktuálního systému bude nutné provádět pravidelnou kontrolu sledovaných údajů a veškeré 
změny hlásit pověřeným osobám na Odboru správy a rozvoje aktiv, které mají oprávnění tyto údaje do systému 
vkládat.  
 
Realizace investic do infrastruktury ZČU v roce 2007 
 

V průběhu roku 2007 byla dokončena celá řada investičních akcí souvisejících se zkvalitněním 
a modernizací infrastruktury ZČU. 

Z rozsáhlejších investic to bylo dokončení rekonstrukce objektu UK v sadech Pětatřicátníků 16, 
v Kollárově 19 byla zrekonstruována část objektu pro dislokaci útvarů PS a SKM a byla provedena rekonstrukce 
garáží. 

 Před budovou Univerzitní 22 byl vybudován krytý přístřešek pro jízdní kola a v budově byly 
komplexně zrekonstruovány zasedací místnosti UV 115 a 116, které budou sloužit nejen pro zasedání AS, ale 
budou mít nepochybně širší využití.  

Byly vybudovány konzultační místnosti CJP a KKY v budově Univerzitní 22, krčku K3, na 3., 4. a 5. 
podlaží této budovy. V budově FF Tylova 15 byla provedena komplexní rekonstrukce kotelny. 

Poměrně značný počet akcí na zlepšení a modernizaci infrastruktury ZČU byl zrealizován péčí střediska 
Provoz a služby z fondu oprav. Z těch rozsáhlejších to byla výměna oken a opravy střech na VŠ kolejích. 
 
Bezbariérová univerzita 
 

Západočeská univerzita pokračovala v odstraňování bariér bránících zdravotně postiženým studentům 
a zaměstnancům k plnohodnotnému zapojení do univerzitního života. V budově rektorátu bylo vybudováno 
bezbariérové WC. 

 Z prostředků rozvojového projektu TECHNIKA-07 byly v rámci programu „Bezbariérová univerzita“ 
realizovány tyto akce: 
-  rekonstrukce výtahů na VŠ kolejích v Borské ul. 53 (objekty A1, A2, A3), 
-  rekonstrukce výtahů na VŠ kolejích v Máchovo ul. 20, byla zvýšena jak kapacita, tak přepravní rychlost,   
   a splněním požadavků normy EN 81.1 bylo dosaženo  odpovídající bezpečnosti provozu výtahů,  
-  vybudování  bezbariérového přístupu v objektu tělocvičny v Univerzitní ulici s výtahem do druhého nadzemního 
   podlaží a nájezdovou rampou do tělocvičny, v prvním nadzemním podlaží bylo zrekonstruováno sociální    
   zařízení za účelem vyčlenění WC a umývárny pro imobilní osoby. 
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Příprava projektů pro rozvoj ZČU prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace  
 

Západočeská univerzita pokračovala v aktivitách, které byly zahájeny v roce 2006. Pod vedením 
prorektora doc. Ježka pracuje „Kolegium pro rozvoj“, které pro období 2008-2015 uvažuje s následujícími 
projekty:   
 

Akronym 
projektu 

Název projektu 
Prioritní 

osa 
Hlavní 
řešitel 

Manažer 
Celkový 
objem 

 (mil. EUR) 

Celkový 
objem   

 (mil. K č) 

NTIS 
Nové technologie pro 
informační společnost 1 

prof. 
Křen Ing. Maříková 49,65       1 192    

RICE 
Regionální inovační 
centrum elektrotechniky 2 

doc. 
Kotlan 

doc. 
Hammerbauer 20         480    

SVI 
Studium pro výzkum 
a inovace 4 

doc. 
Kotlan doc. Skočil 2,5           60    

CENTEM  
Centrum nových 
technologií a materiálů 2 

doc. 
Holeček prof. Rosenberg 25,4         610    

BG+P 
Centrum 

Centrum 
bio/geobiodiverzity 
a paleontologie 3 

doc. 
Mergl Ing. Bulín 45       1 080    

RTI  
Regionální technologický 
institut 2 

doc. 
Staněk Ing. Duník 22,5         541    

ILL Inovace lehkých laboratoří 4 
doc. 
Staněk Ing. Duník 4,6         110    

  
Rozšíření informační 
podpory výzkumu a vývoje 4 

dr. 
Rychlík dr. Faitová 2,5           60    

  Souhrn – mil. EUR       172,18   

  Souhrn – mil. Kč / kurz 24                  4 132    
Tab. č.: 8a   Přehled projektů pro rozvoj infrastruktury vysoké školy pro období 2008 - 2015 

 
Tyto projekty by měly napomoci dobudování infrastruktury ZČU, spolu s dokončením dalších 

uvažovaných staveb v rámci čerpání Programového financování státního rozpočtu. Mezi nejvýznamnější akce 
patří výstavby budovy Ústavu umění a designu a výstavba komplexu – Fakulta filozofická a posluchárenský 
blok, obojí v areálu ZČU Bory. 
 

Budova Postaveno 
Obestavěný 
prostor v m3 

Zastavěná 
plocha v m2 

Plocha 
užitková 

Plocha 
užitková čistá 

Husova 11 1897 24 507 1 167 3 323,07 2 479,28 

Chodské nám. 1 1925 30 420 1 690 5 075,82 2 944,42 

Jungmannova 1-3 1860 22 556 1 360 4 426,10 2 761,41 

Klatovská tř. 51 1925 48 457 5 135 8 099,57 5 795,61 

Sady Pětatřicátníků 14 1905/2004 24 462 887 3 981,13 2 757,01 

Sady Pětatř. 14 – sklad 1 1970 466 137 109,66 109,66 

Sady Pětatř. 14 – sklad 2 1970 510 146 108,59 108,59 

Sady Pětatřicátníků 14 – garáže 1970 605 108 84,88 84,88 

Sady Pětatřicátníků 16 1875/2007 5 957 395 1 048,15 799,40 

Sady Pětatřicátníků 27 1865 10 833 529 1 440,54 1 123,86 

Riegrova 11 1866 6 237 538 1 174,35 750,78 

Riegrova 17 1844 3 857 193 507,24 385,39 
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Sokolovská 46 1977 19 542 1 974 3 590 2 308 

Sedláčkova 13-15 1956 12 600 582 2 382,92 1 653,99 

Sedláčkova 19 1866 4 073 307 923,46 649,23 

Sedláčkova 31 1894 7 946 295 1 135,07 887,08 

Sedláčkova 36  1 134 106   

Sedláčkova 38 1629 3 125 292   

Sedláčkova 40 1629 3 125 223 2 764,45 1 131,44 

Sokolovská 46  19 542 1 974   

Veleslavínova 27 1629 3 108 209   

Veleslavínova 29 1629 2 003 101   

Veleslavínova 42 1866 34 739 1 852 6 021,36 3 118,17 

Univerzitní 14 – TV 1993 16 887 2 250 2 677,20 2 275,15 

Univerzitní 18 – knihovna 2001 14.957 1.682 3 069,61 2 505,71 

Univerzitní 20 –  infcentrum 1998 12 488 853 4 073,63 2 946,64 

Uni-22 – halové laboratoře 1993 11 492 1 134 2 109,35 1 750,52 

Uni-22 – katedrový objekt 1992 35 194 1 042 7 640,35 3 879,64 

Uni-22 – laborat. objekt 1993 33 998 1 101 6 811,30 4 407,18 

Uni-22 – pavilon fyziky 1996 15 756 1 407 3 115,43 2 399,62 

Uni-22 – posluchárny 1992 9 944 1 430 1 834,21 868,70 

Uni-22 – vstupní objekt 1992 5 443 1 115 1 950,45 673,85 

Uni-22 – výukový objekt 1993 7 401 1 112 4 808,85 3 254,09 

Uni-22 – vývojové dílny 1993 15 150 1 513 1 427,48 1 104,38 

Uni-26 – katedrový objekt 2004 19 776 647 4 012,82 3 112,45 

Uni-26 – laborat.objekt 2004 12 083 640 2 756,71 2 154,51 

Uni-26 – posluchárny 2003 21 137 2 228 3 443,70 1 867,80 

Uni-26 – výukový objekt 2004 14 720 929 3 521,88 2 609,13 

Uni-26 – spojovací objekt 2004 10 481 378 1 697,29 233,30 

Cheb – Hradební 22 1984 41 965 2 299 6 435,69 4 768,72 

Tab. č.: 8b   Současný stav a parametry budov vysoké školy  
 
Budova Postaveno Podlaží pod/nadzemní 

VŠ kolej Máchova 14 1954 1/5 

VŠ kolej Máchova 16 1954 1/4 

VŠ kolej Baarova 36 1966 0/8 

VŠ kolej Borská 53 A 1995 0/9 

VŠ kolej Borská 53 C 1996 0/9 

VŠ kolej Borská 53 D 1996 0/7 

objekt H – Borská – nedokončený 1987 0/1 

Energocentrum – Borská 1989 0/1 
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Administrativní stavba – Borská 1985/2005 0/1 

VŠ kolej – Klatovská 200 Reko-2005 1/3 

VŠ koleje – Bolevecká 30 1980 1/11 

VŠ koleje – Bolevecká 32 1980 1/11 

VŠ koleje – Cheb Dyleňská 24 2000 1/10 

Zámek – Hrad Nečtiny 1 1762 1/2-3 

Kastel – Hrad Nečtiny 1 1841 0/4 

Tělocvična – Hrad Nečtiny 1 1983 1/1 

Sklad-kotelna – Hrad Nečtiny 1 1972 0/1 

Rodinné domy – Hrad Nečtiny 33, 34, 35, 36 1988 1/2 

Výcvikové středisko Pernink 77 1934 0/3 

Tab. č.: 8c   Současný stav kolejí a účelových budov vysoké školy  
 

  
Informa ční technologie – infrastruktura 

Učebny a pracovní stanice 
 

V rámci každoroční obměny vybavení veřejných počítačových učeben bylo o letních prázdninách 
pořízeno 50 kusů pracovních stanic DELL Optiplex 745 do učeben HJ301, HJ302, HJ305 a HJ310. Těmito 
počítači byly nahrazeny zastaralé stanice HP Compaq Evo D310.  Dále byl proveden upgrade 33 ks PC 
v prostorách Univerzitní knihovny a bylo obměněno PC vybavení veřejných počítačových učeben KL207 
a KL208 zakoupením 10 ks stanic DELL Optiplex 755.  Obnova koncových stanic volně přístupných studentům 
má velký význam pro samostatnou práci studentů. V souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU je nutné udržovat 
HW a základní SW na přiměřené úrovni.  
 
Nové služby 
 
Byly zprovozněny následující nové služby: 
 

• Příprava nasazení VoIP telefonie byla provedena v souvislosti s projektem FR CESNET 191/2006 
s datem ukončení 13. 9. 2007, tato služba byla připravena obecně pro připojení vzdálených lokalit ZČU, 
konkrétně pro plánovaný přechod NTC do nových prostor, které přímo nesouvisí s prostorem ZČU. 

• Implementace informačního systému pasportizace budov a místností, napojení na centrální registry. 
Pilotní a později i rutinní provoz byl spuštěn v oddělení majetku a plánováni investic (OSRA). 

• Běžný provoz nové služby CMS (Content Management System) byl spuštěn v rámci požadavku zajistit 
jednotné a centrálně podporované webové prostředí. Volba OpenCMS vyšla z již provozem ověřeného 
systému na FAV. Bylo doporučeno i FST a nasazeno na rektorátní pracoviště prorektora pro výzkum 
a vývoj a prorektora pro strategii a rozvoj. 

• Projekt informační tabule s napojením na IS/STAG. Podařilo se získat finance v rámci projektu FR 
CESNET. Součástí projektu bylo i nasazení nového typu informačního kiosku s rozšířenou 
funkcionalitou. Jak tabule, tak kiosky jsou umístěny ve vstupních prostorách ZČU. 

• Nasazen nový systém pro centralizovanou správu elektronických identit a řízení přístupu k informačním 
zdrojům. Nahradil současné morálně zastaralé řešení a poskytuje základnu pro další integraci aplikací 
a rozvoj. Poskytovaná služba vychází z úspěšně ukončeného projektu FR CESNET 153/2005 s datem 
ukončení 6/2007. 

• Zahájení rutinního provozu služby bezpečného připojení mobilních uživatelů do sítě ZČU (VPN). 
• Počítačové učebny FPE byly převedeny na jednotné výpočetní prostředí ZČU, byly zařazeny pod 

centrální správu a v prostorách FPE byla vybudována nová kancelář služby HelpDesk. 
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Nové prvky infrastruktury 
 

• Další rozvoj webového Single-Sign-On systému WebAuth, byl vyvíjen v rámci projektu FR CESNET 
190/2006 s datem ukončení 27. 7. 2007. Zavedení této služby mimo jiné umožní rovnocenný přístup 
uživatelů ZČU k prostředí ZČU z domova jako z kanceláře. 

• Průběžně byly obměňovány prvky infrastruktury distribuovaného výpočetního prostředí Orion, zejména 
programové vybavení, servery a disková pole. Výsledkem hmatatelným pro uživatele je zvýšení 
výkonnosti klíčových služeb (pošta, sdílený diskový prostor, virtuální webové servery) a navýšení 
přiděleného diskového prostoru. 

• Jednotná autentizace aplikací IS, v listopadu 2007 byl obhájen projekt 158R1/2005, který prakticky 
ověřil možnosti zapojení dalších aplikací do systému jednotné autentizace včetně dovybavení 
potřebným SW. 

• Významnou a poměrně náročnou akcí byl přechod z portálu WebSphere v.5 na WebSphere v.6. Akce 
byla požadována a v podstatě i financována z projektu ESF „Courseware na ZČU“. Tato služba 
bezprostředně příznivě ovlivnila samotný projekt Courseware na ZČU a zprostředkovaně i funkčnost 
základního IS/STAG. Instalované prostředí významně posunulo infrastrukturu IS ZČU do oblasti 
současných technologií a vytvořilo prostředí pro současnou a budoucí tvorbu a implementaci 
komponent IS ZČU. 

• Bezpečnost, zpracování metodiky řešení incidentů, které se v roce 2007 stalo častou a podstatnou 
součástí provozu infrastruktury. 

• Pilotní provoz nové generace čipových karet, pilotní provoz jejich nasazení v rámci aplikací 
elektronického podpisu (jako náhrada kryptografických tokenů, integrovaná s průkazem zaměstnance). 
Zavedení PKI (Public Key Infrastructure – infrastruktura veřejných klíčů, prostředí na ochranu 
informačních systémů) do procesů na ZČU klade nároky na uložení certifikátů stále většího počtu 
uživatelů, použití kontaktních karet významně uspoří pořizovací náklady.  

• Ukončení přechodu FPE na výpočetní prostředí Orion, významné z pohledu jednotné správy 
výpočetního prostředí. 

• Modernizace zálohovacího systému – výrazné navýšení kapacity a spolehlivosti páskové knihovny 
a souvisejícího vybavení centrálního zálohovacího systému (novým robotem a diskovým polem). 

• Virtualizace serverové infrastruktury, úspěšné dokončení projektu FR CESNET 192R2/2006 s datem 
ukončení 3. 11. 2007. 

 
Informa ční systémy 
 

Pokračovaly práce na několika velkých projektech v rámci koncepce programu e-univerzita. Mezi 
nejvýraznější výstupy patří: 

� v rámci projektu portál se rozběhl projekt Courseware podporovaný z projektu ESF, do ostrého provozu 
bylo uvedeno na konci roku cca 400 předmětů. Projekt má významný přínos pro poskytování 
elektronických opor studia a podporuje komunikaci mezi studenty a učiteli, 

� IS/STAG byl převeden pod portál, význam spočívá především v přechodu na třívrstvou architekturu, 
která mimo jiné umožňuje přístup z tenkého klienta, zajišťuje SSO (Single Sign On - systém jednotného 
přihlášení),  

� v rámci realizace pravidel finanční kontroly byl implementován elektronický oběh objednávek  
s využitím PKI (rutinní nasazeni v roce 2007) realizovaný pomocí HW tokenů, 

• je připraveno prostředí pro elektronický oběh faktur s využitím PKI, 
• koncem roku byl proveden upgrade systému PAM (Práce a mzdy) fy. Magion, 
• byl pořízen nový systém pro ukládání smluv s návazností poplatku do ekonomického systému. 

 
Počítačová síť ZČU a komunikační technologie 
 

• Zvýšení připojení sítě WEBnet do GigaPoP CESNET2 v Plzni rychlostí 10 Gb/s (jako žádoucí reakce 
na zavedení technologie DWDM a povýšení připojení GigaPoP CESNET2 v Plzni do GigaPoP 
CESNET2 v Praze rychlostí 10 Gb/s technologii 10 Gigabit Ethernet) tak, že bylo eliminováno úzké 
místo stávajícího 1 Gb/s připojení celé plzeňské části sítě WEBnet do CESNETu, resp. Internetu. 

• Zvýšení odolnosti vůči poruchám zavedením vhodné redundance (redundantní řídicí moduly supervizorů 
klíčových aktivních prvků, možnost krizového plánu dočasné náhrady porouchaného modulu 
redundantním modulem téhož typu z jiného zařízení do doby dodání náhrady porouchaného modulu, 
servisní smlouvy výměny porouchaných zařízení/modulů typicky do následujícího pracovního dne). 
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• Zvýšení přenosové rychlosti vzájemného propojení hlavního (UI-420) a pomocného datového centra 
(UL-008) na 10 Gb/s pro zajištění plnohodnotné vzájemné komunikace obou center. 

• Získání možnosti pokročilé podpory zajištění kvality služby (QoS), typicky pro zajištění správné funkce 
kritických aplikací (např. IP telefonie/VoIP). 

 
Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů  
 

ZČU je prostřednictvím pracovníků CIV (Centrum informatizace a výpočetní techniky) zapojena do 
výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, jehož nositelem je CESNET, z. s. p. o. 
Výzkumného záměru (VZ) se v rámci CESNETu účastní pracovníci všech klíčových vysokých škol ČR. 
Zapojení do tohoto projektu má strategický význam nejen pro CIV, ale i pro ZČU jako celek, neboť ZČU je 
členem sdružení CESNET a mezi její strategické zájmy patří i rozvoj tohoto sdružení. ZČU se prostřednictvím 
pracovníka CIV také podílí na řízení VZ. 

K nejvýznamnějším projektům, na kterých se CIV v rámci sdružení CESNET podílí, je projekt 
Metacentrum (mezinárodní budování prostředí pro náročné výpočty), EGEE (provoz a rozvoj velmi rozsáhlé 
mezinárodní výpočetní a datové infrastruktury), rozvoj experimentální vysokorychlostní sítě lambda služeb 
CzechLight, začlenění bezdrátové sítě WiFi ZČU do mezinárodní infrastruktury Eduroam a aktivní zapojení do 
skupiny CERT (řešení bezpečnostních incidentů). 

Podrobnější informace o zapojení pracovníků ZČU/CIV v těchto aktivitách a jejich výsledcích lze 
nalézt v průběžné zprávě o řešení výzkumného záměru MSM6383917201 „Optická síť národního výzkumu a její 
nové aplikace“ za rok 2007. 

 

Doplňování knihovního fondu  

Přírůstky knihovního fondu za rok 2007 činily 18 794 svazků,  odepsáno bylo z důvodu fyzické či 
obsahové zastaralosti  1 487 svazků.  Celkový fond Univerzitní knihovny tak tvoří celkem 394 834 svazků. 

Univerzitní knihovna odebírala 481 titulů (947 exemplářů – některé tituly jsou odebírány duplicitně) 
českých i zahraničních periodik, přístup k dalším časopisům je zajištěn formou přístupu z elektronických 
informačních zdrojů. 

 
Přírůstek knihovního fondu za rok 2007 18 794 
Knihovní fond celkem 394 834 
Počet odebíraných titulů periodik: 
- fyzicky 
- elektronicky (odhad)4 

 
 481 

25 
Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 55 
Počet absenčních výpůjček2 219 870 
Počet uživatelů3 14 020 
Počet studijních míst 500 
Počet svazků umístěných ve volném výběru 170 175 

1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby 
jednotlivých provozů se nesčítají. Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace. 

2) Včetně prolongace. 
3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 31. 12. 2006, tj. fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou oprávněné 

půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově zaregistrovány nebo 
jejich registrace byla obnovena. 

4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; 
nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje. 

Pozn.: Uživatelé ZČU mají  přístup k množství titulů elektronických časopisů dostupných v rámci konzorciálních přístupů z programu 1N. 

Tab. č.: 9  Vysokoškolské knihovny, knihovnicko – informační služby 

Přístup k informačním zdrojům na ZČU 

V roce 2007 pokračoval přístup uživatelů ZČU k odborným elektronickým informačním zdrojům (Web 
of Knowledge, Ebsco, Inspec, Metadex, Compendex, Science Direct,  IEEE CompSci DL, Literature Online aj.). 
Většina z těchto zdrojů je podporována programem MŠMT 1N „Informační infrastruktura výzkumu“ (2004 -
2008). Z prostředků UK byl zajištěn přístup do dalších důležitých multioborových elektronických informačních 
zdrojů –  ProQuest, JSTOR aj. Z prostředků FRVŠ byl zajištěn přístup do databáze Art Museum Image Gallery. 
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Univerzitní knihovna pokračovala v budování fondu z elektronických knih jako další rovnocenné 
součásti knihovního fondu. Byly zpřístupněny další tituly e-books v souladu se studovanými obory (Safari Tech 
e-books, tituly od vydavatelství Wiley a Springer) . Pro možnost přístupu k elektronickým informačním zdrojům 
z počítačů i mimo univerzitní síť je vyřešen autorizovaný a autentizovaný přístup.  

V roce 2007 UK pokračovala v informační výchově studentů – zajišťovala výuku předmětu Vědecké 
informace (zimní semestr – dotace 2 hod. přednášek, zápočet), pro Fakultu strojní šest dvouhodinových 
přednášek na téma základy práce s informacemi a další přednášky pro posluchače bakalářského, magisterského 
a doktorandského studia.  

 
Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb  

Počet výpůjček včetně prolongací za rok 2007 činí 219 870 svazků. Na tomto čísle se jednotlivé 
knihovny podílely následovně: 
 

Knihovna Výpůjčky + prolongace 
Pedagogická knihovna 90 051 
Právnická knihovna 24 407 
Knihovna Bory 85 982 
Ekonomická knihovna 19 430 
Celkem 219 870 

Tab. č.: 9a   Výpůjčky za rok 2007        

    Všechny knihovny využívaly pro zajištění služeb svým uživatelům meziknihovní výpůjční službu –
celkem bylo realizováno 1 302 výpůjček  z jiných (českých i zahraničních) knihoven a naopak z Univerzitní 
knihovny bylo jiným knihovnám půjčeno 477 knih.  

 Pracovníci knihovny zpracovali celkem 125 rešerší z klasických i elektronických informačních 
zdrojů.Významnou část práce Univerzitní knihovny tvoří služby studoven, i když prezenční výpůjčky nejsou 
evidovány ve statistice.  Celkem je ve volném výběru  a ve studovnách k dispozici uživatelům 170 175 svazků 
a 500 studijních míst.  

 
Ostatní 

V roce 2007 byla otevřena nová knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické v sadech 
Pětatřicátníků 16 - prostory sloužící uživatelům jsou situovány do přízemí a obou pater budovy.  

V  přízemí je k dispozici šatna, výpůjční protokol s možností samoobslužného kopírování a tisku, a také 
klubovna, která nabízí místo k setkávání, odpočinku a občerstvení. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn 
volný výběr knih, jenž zahrnuje cca 19 tisíc svazků jak k prezenčnímu, tak k absenčnímu vypůjčení. 
Z kapacitních důvodů nebylo možné, aby byl ve volném výběru zařazen kompletní fond knihovny, proto je část 
umístěna ve skladištích, z nichž jsou knihy na žádost čtenáře expedovány. Studovna periodik, která se nachází ve 
třetím nadzemním podlaží, zpřístupňuje na 110 titulů časopisů, archiv archeologických sborníků,  Sbírek zákonů 
ČR,  SR a sbírek soudních rozhodnutí. 

K dispozici je celkem 75 studijních míst, z toho 20 vybavených počítači, připojenými k počítačové síti 
ZČU, s přístupem k řadě elektronických informačních zdrojů. Návštěvníci knihovny mohou využít reprografických 
služeb, konkrétně 4 kopírky a 2 laserové tiskárny. Novinkou jsou dvě malé studovny, každá  nejvýše pro 10 osob, 
určené ke studiu v uzavřené skupině posluchačů.  

 

3 KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA  

3.1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců  

Rozvojovým projektem PORADNA 07 a prostředky univerzity byl podpořen rozvoj poradenských 
služeb, zahrnujících všechny složky poradenství. Standardně funguje Informační a poradenské centrum, které 
bylo zřízeno v listopadu 2006. Je realizována  pravidelná činnost psychologické poradny pro studenty, právní  
a sociální poradenství, které se významně podílelo na řešení problémů v souvislosti s přidělováním ubytovacího 
a sociálního stipendia a vyměřování poplatků za delší a další studium. Byl zpracován procesní model této 
činnosti. Probíhaly aktivity směřující ke zvýšení rozsahu a kvality spolupráce se středními školami – semináře 
pro výchovné poradce. V souladu s cíli formulovanými v Dlouhodobém záměru univerzity byly provedeny  
analytické činnosti směřující k rozvoji profesního poradenství, byli osloveni absolventi všech fakult a vybudován 
informační server sloužící k pravidelnému kontaktu s nimi. 
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Významnou složkou činnosti v oblasti sociálních záležitostí studentů se stalo vyplácení sociálních 
a ubytovacích stipendií a řešení problémů spojených s uplatňováním nároků na tyto platby.  Celkem bylo na 
sociální stipendia vyplaceno  4 801 tis. Kč, na ubytovací stipendia 55 442 tis. Kč.  

V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. byly studentům vyměřeny poplatky v celkové výši 
35 438 tis. Kč.; částka se stala příjmem stipendijních fondů fakult. 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

4.2 Informační a poradenské služby 
Cíle - Je vytvořena hierarchizovaná síť poradenských služeb, jsou vytvořeny podmínky pro profesionální 
fungování všech jejích složek (včetně vzdělávání poradenských pracovníků a vytvoření koordinačního 
poradenského centra). Je zajištěna informovanost uchazečů o studium, studentů při vstupu na univerzitu 
i v průběhu studia i při vstupu na pracovní trh. Jsou využívány nejrůznější formy poskytování informací. - 
plněno. 

3.2 Kulturní život na univerzitě  

ZČU spravuje dva výhodně lokalizované výstavní prostory - Univerzitní galerii v centru města 
(Jungmannova 1) a galerii Nad schody v univerzitním areálu (Univerzitní 26, budova FEL). Svým zaměřením 
doplňují tyto galerie spektrum výstavních programů plzeňských galerií s akcentem na aplikované umění jako 
design či grafický design a také na prezentaci výsledků špičkových uměleckých škol i významných 
pedagogických a uměleckých osobností. Ve výstavním plánu nechybí každoročně hosté ze zahraničí (v roce 
2007 např. studenti a pedagogové Birmingham-Southern College či Lothar Rentsch a další).   

Univerzitní galerie - 2007 Galerie Nad schody - 2007 
Termín Název výstavy a autor Termín Název výstavy a autor 
 
10.1. - 3.2. … polní tráva / Václav Malina 9. 1. - 19. 1. 

Na stopě – výběr prací studentů 
UUD  

 
7.2. - 3.3. UUD - KLAUZURY 23. 1. - 16. 2. UUD - KLAUZURY 
 
7.3. - 31.3.  

Miroslav Klíma, designér 
a pedagog 19. 2. - 9. 3. Svět očima seniora 

 
4.4. - 26. 4. CORPORA S 13. 3. - 6. 4. UUD - Ilustrace 
 
6.5. - 26.5. 

Birmingham-Southern College - A 
Southern View 10. 4. - 30. 4. 

Design2 - průmyslový a inženýrský 
design 

 
30.5. - 23.6. Vynikající výrobek roku 2007 3. 5. - 22. 6. Evropská identita 
 
27.6. - 21.7. Claudio Moser a Václav Požárek 26. 6. - 14. 9. 

Klauzurní a diplomové práce 
studentů UUD 

 
25.7. - 8.9. BcA. – bak. práce studentů UUD 18. 9. - 12. 10. František Steker a studenti - plakáty 
 
12.9. - 13.10. Kniha jako médium  16. 10. - 30. 11. Lothar Rentsch - grafiky 
 
17.10. - 10.11. Druhý nášup 4. 12.  - 1. 2. 

 
Zdeněk Ziegler - plakáty 

14.11. - 8.12. 
Studenti a pedagogové FPE - 
Zastavení    

 
12.12. - 12.1.  Hosté a hostky   
Tab. č.: 9b   Výstavní prostory – výstavy v roce 2007  

 
ZČU se prostřednictvím Ústavu umění a designu zapojuje do charitativních akcí (např. projekt 

Lavičky Plzeň 2007 ve spolupráci s Rotary Clubem Plzeň Beseda), spolupráce s městem Plzeň (např. nová 
turistická mapa Plzně) a arteterapie (projekt ve spolupráci s Městským ústavem sociálních služeb).  

Prostřednictvím přednášek z oblasti umění (např. Charlotta Kotik, Galja Vajagič, Yasha Rozov, Lisa 
Becker), letní školy umění ArtCamp a dalších výtvarných kurzů pro veřejnost se ZČU otevírá široké veřejnosti 
se zájmem o umění a výrazně tak zvyšuje kulturu akademického života. 
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3.3 Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysokých školách   

S podporou rozvojového projektu INTEGRACE 07 pracovalo na ZČU v Plzni Centrum podpory zdravotně 
znevýhodněných studentů s cílem maximální integrace zdravotně znevýhodněných do univerzitního života. Další 
služby centra byly směrovány do poradenství pro uchazeče o studium a jejich rodiče.  
Hlavní realizované podpůrné služby jsou: 

• doprovodná asistence – asistent doprovází do školy a ze školy, 
• studijní asistence – asistent pomáhá se zapisováním poznámek, získáváním literatury, kontaktuje 

vyučující atd., 
• půjčování pomůcek z kabinetu kompenzačních pomůcek (viz nabídka na 

http://handicap.zcu.cz/zapujcky.php) - kabinet  byl doplněn o další pomůcky, doplněn byl rovněž 
kabinet psychomotorických pomůcek  na katedře tělesné a sportovní výchovy FPE a katedře tělesné 
výchovy a sportu FST ZČU v Plzni, 

• informační služby – telefonické i osobní pro handicapované uchazeče a jejich rodiče, 
• poradenské služby – speciálně pedagogické, psychologické, sociální a právní,  
• nově byly realizovány speciální diagnostické služby – diagnostika specifických poruch učení u studentů 

ZČU v Plzni, 
• úspěšné studium studentů s postižením je univerzitou oceňováno mimořádným stipendiem po završení 

určité etapy studia - motivačním stipendiem bylo podpořeno 35 znevýhodněných studentů, 
• nově byla realizována spolupráce s Úřadem práce Plzeň–město na získání asistentského místa pro 

asistenta studenta s těžkým smyslovým postižením (doprovodná asistence). 
 

 Byly realizovány i příležitostné akce: slavnostní setkání s  rektorem – předávání motivačních stipendií 
na závěr LS, vánoční besídka na závěr ZS 2007.  

Činnost centra byla koordinována s ostatními poradenskými aktivitami realizovanými v Informačním 
a poradenském centru univerzity. Takto byly připraveny a realizovány kurzy zdravotní tělesné výchovy 
(2 třídenní kurzy,  účast studentů na základě doporučení lékaře, výuka je zaměřena na cílevědomé ovlivňování 
zdravotně oslabeného organismu z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního, účast celkem 
70 studentů všech fakult ZČU s výjimkou FPE). Byly vytvořeny a zprovozněny funkční webové stránky 
(viz http://www.ipc.zcu.cz). Uskutečnil se seminář pro studenty se speciálními potřebami. 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 4. 3 Podpora sociálně a kulturně znevýhodněných studentů 
Cílový stav: Neexistují bariéry pro studium sociálně a kulturně znevýhodněných osob. ZČU umožňuje 
a podporuje studium zdravotně znevýhodněných osob. – cíl je plněn jen částečně, zatím nebyla soustředěná 
pozornost podpoře sociálně a kulturně znevýhodněných osob (s výjimkou udělování sociálního stipendia 
a mimořádného stipendia v závažných sociálních případech). 
ad 4.4 Podpora studia zdravotně postižených 
Cílový stav:  Budovy ZČU jsou bezbariérové. Funguje stipendijní i asistenční podpora studia zdravotně 
znevýhodněných osob. Prostředí univerzity je všestranně vstřícné ke zdravotně postiženým osobám. – je postupně 
plněn. 

3.4 Mimořádně nadaní studenti  

Podpora mimořádně nadaných studentů byla  realizována: 
• jejich intenzivním zapojováním do řešení výzkumných projektů v rámci institucionálního výzkumu, 

výzkumného záměru, grantových projektů a dalších výzkumných aktivit kateder a fakult  (zejména 
FAV, FEL, FST – na těchto fakultách byly do studijních programů zavedeny speciální předměty, jejichž 
cílem je zapojit studenty do tvůrčí práce na katedrách), 

• organizováním soutěží SVUOČ (zejména FPE, FST, FAV, FEL), podporou účasti studentů 
v celostátním kole a oceněním jejich úspěchů mimořádným stipendiem, 

• podporou účasti studentů v mezinárodních odborných soutěžích  - studenti Fakulty právnické se zapojili 
do soutěží v simulovaných právních procesech v českém, anglickém a francouzském jazyce („Moot Court 
Competition“), 

• udělováním mimořádného stipendia autorům nejlepších bakalářských a diplomových prací (FAV, FEL, 
FST, FEK), 

• podporou aktivní účasti studentů na mezinárodních odborných konferencích (FAV, FEL, FST), 
• realizací zahraničních stáží (všechny fakulty). 
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Studenti Ústavu umění a designu se aktivně účastní prestižních projektů (Help me, akce Lavičky, tvorba 
grafických stránek Městské knihovny v Plzni) a dalších zakázek na ZČU či v rámci spolupráce s praxí. Za tyto 
reprezentativní akce jsou odměňováni mimořádným stipendiem, mají možnost vystavovat ve 2 galeriích ZČU 
i v jiných městech (Praha, Jihlava). 

Na Fakultě pedagogické byl v závěru roku 2007 zpracován systém finanční podpory studentských 
projektů, který bude uplatňován od roku 2008. 

Za významné aktivity, jimiž reprezentovali univerzitu, bylo na slavnostní vědecké radě sedmi 
studentům uděleno  stipendium města Plzně, osmi studentům stipendium  Plzeňského kraje.  

Činností Informačního a poradenského centra byly podpořeny aktivity nadaných studentů (např. 
studentská konference a jednorázové přednášky odborníků v rámci projektu Antropoweb na Fakultě filozofické,  
činnost Historické dílny na Fakultě pedagogické apod.). 

Podařilo se realizovat několik letních škol zaměřených na žáky základních a středních škol s cílem 
probudit jejich zájem o technické obory a získat je pro jejich studium. Velmi úspěšně proběhly: letní univerzita 
pro žáky základních škol Junior FEL (počet účastníků: 49), letní škola fyziky na Fakultě pedagogické (počet 
účastníků: 25), letní škola FST (počet účastníků: 21), TALENT 07 - týdenní soustředění pro nadané studenty 
matematiky z nižších tříd gymnázií (počet účastníků: 39), GIS DAY 2007 – seminář o vybraných aplikacích 
geomatiky pro 100 studentů středních škol. Univerzita se s velkým úspěchem zapojila do pořádání Dnů vědy 
a techniky v Plzni. 

Dále se rozvíjela podpora nadaných zahraničních studentů – řešení projektu INTERSTUD 07 umožnilo 
stipendijní podporu 40 studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů ze zemí 
procházejících transformací (zejména země bývalého Sovětského svazu),  kteří studují na FAV, FEK, FF, FPE, 
UUD ve  studijních programech vyučovaných v češtině. 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 

ad 4.5 Podpora mimořádně nadaných studentů 
Cílový stav: Rozvinutí stávajících aktivit. Širší nabídka soustředění a letních škol pro nadané žáky středních 
i základních škol. Zejména do navazujících magisterských a doktorských studijních programů ročně nastupuje 
alespoň 50 zahraničních studentů s vysokými studijními předpoklady. – plněno. 

3.5 Partnerství a spolupráce  

Jde o permanentní řešení a potvrzování vztahu pedagog – student, jehož vytvoření a neustálá inovace je 
základem úspěšného působení školy ve vzdělávací oblasti. Tento vztah je na jedné straně monitorován 
a hodnocen v rámci evaluačních anket, z nichž nejvýznamnější je projekt Kvalita výuky na ZČU, jehož se 
v tomto roce účastnilo vždy 12 - 20% studentů v každém ročníku studia. Na straně druhé jde o značné množství 
jak formálních (konzultace, prezentace atd.), tak i neformálních setkávání, která potvrzují a prohlubují potřebu 
a hloubku tohoto vztahu. Reakce studentů v anketách jsou pravidelně vyhodnocovány, probírány s vedoucími 
kateder i příslušnými vyučujícími a prakticky na všech fakultách jsou impulsem k motivačním či korekčním 
opatřením (odměna nejkvalitnějších vyučujících, odstranění problémů, zveřejnění odezvy pedagogů či vedení 
fakulty na výsledky hodnocení předmětů v daném semestru. 

Úroveň neformálních kontaktů je sice na jednotlivých fakultách odlišná, jak co do množství, tak 
i forem, ale v průměru lze říci, že četnost a kvalita těchto vztahů je nadstandardní v porovnání s českým 
průměrem. Zlepšit je třeba účast obou stran na některých pořádaných neformálních setkáních (plesy, pochody, 
sportovní a kulturní akce apod.). Na některých fakultách jsou mimořádně nadaní studenti zapojováni do 
řešitelských týmů, stávají se tak partnery a spolupracovníky, na tvůrčí kolektivy mají pozitivní vliv zvláště svým 
mladistvým elánem. Jistým odrazem uvedených skutečností je i procento studentů ZČU, kteří pokračují na své 
„alma mater“ ve studiu v doktorských studijních programech. 

Oblastí, v níž však ZČU stále nedosahuje potřebných parametrů, je spolupráce s absolventy, popř. i se 
seniory. Absolventská setkání bývalých studentů ZČU jsou sice konána, ale schází této oblasti systematičnost 
a další (zejména informační) podpora. Kluby absolventů zatím na ZČU prakticky neexistují. Setkání s bývalými 
zaměstnanci školy se konají pravidelně jen na FST a FEL, FPE, na ostatních fakultách a útvarech jsou spíše 
výjimkou, byť z části způsobenou krátkou existencí fakult. Na novou úroveň a kvalitu je třeba dosáhnout 
i v oblasti neformálních (ne-pracovních) setkávání různých fakult a útvarů univerzity, které přirozeným 
způsobem přispívají k vytváření vnitřní firemní kultury. 
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3.6 Ubytovací a stravovací služby VŠ  

Ubytovací zařízení vysoké školy 

Celková kapacita lůžek ve vysokoškolských kolejích Správy kolejí a menz (SKM) činila pro 
akademický rok 2007/2008 celkem 3 042 lůžek včetně koleje Cheb. V průběhu roku byla provedena obnova 
zařízení v některých vysokoškolských kolejích, např. lůžkovin, nábytku do pokojů studentů, byla provedena 
výměna podlah a výměna práhů, oprava střechy na VŠK Bolevecká  30 a Borská 53, malování pokojů, na 
vysokoškolských kolejích  Borská 53 a Máchova 14,16 výměna oken a další.  

Veškeré ubytovací kapacity byly koeficientem podílu fakulty stanoveny Radou kolejí, schváleny 
rektorem ZČU a přerozděleny jednotlivým fakultám. Po zavedení ubytovacích stipendií se zásadním způsobem 
snížilo napětí spojené s přidělování kapacit na kolejích. Přehled vysokoškolských kolejí  zahrnut v kap. 2.10 tab. 
č. 8c. 

 
Stravovací zařízení vysoké školy 

 
Stravování studentů zajišťují dvě vysokoškolské menzy, bufet Univerzitní 22 a 26 a na Klatovské 

200.Vysokoškolská menza Univerzitní 12 s plánovanou denní kapacitou výroby jídel 4 000, počet míst u stolu 
350. V roce 2007 bylo podáno v menze 428 906 hlavních teplých jídel, z toho 7 804 teplých večeří. Studených 
večeří bylo studentům vydáno 30 877. V menze je zaveden bezobjednávkový systém jídel s možností výběru 
z osmi teplých jídel, jedné večeře a  několika druhů minutek. Od září 2007 se připravují pro strávníky BIO jídla  
a saláty. 

Vysokoškolská  menza Kolárova 19 s plánovanou denní kapacitou výroby jídel 2 300, počet míst u stolu 
331. V roce 2007 bylo podáno v menze  136 337 hlavních teplých jídel a studených  8 523. Z celkového počtu  
hlavních teplých jídel bylo strávníkům v roce 2007 vydáno (pro malý zájem) pouze 359 večeří, které jsou 
vydávány formou balíčků při obědě. V menze je zaveden objednávkový i bezobjednávkový systém jídel 
s možností  výběru z  nabídky šesti hlavních jídel a jedné večeře. 

Oblast stravování zaznamenala na ZČU evidentně velice pozitivní vývoj a přispěla tak nejen ke 
spokojenosti studentů s prostředím univerzity, ale i k vytváření návyků souvisejících se zdravým životním 
stylem.   
 

 Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 3042 

 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0 

 Počet podaných žádostí o ubytování  
 k 31. 12. 2007 

3338 

 Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování  
 k 31. 12. 2007 

2768 

 Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování  
 v % 

82,92 

dotace na ubyt. a strav. 
studentů z kap. MŠMT 

prostředky 
z jiných zdrojů 

VŠ 

cena pro 
studenta 

cena pro 
zaměstnance 

cena pro 
ostatní  Skladba ceny  

 1 lůžka za 1 měsíc  
126,6 0 1936,60 4285,70 5199 

dotace na ubyt. a strav. 
studentů z kap. MŠMT 

prostředky 
z jiných zdrojů 

VŠ 

cena pro 
studenta 

cena pro 
zaměstnance 

cena pro 
ostatní  Skladba ceny  

 1 hlavního jídla  
10236,4 0 19,21 19,21 44,21 

Celkem  Počet hlavních jídel  
 vydaných  v roce  2007 
 565243 

z toho: 
studenti zaměst. VŠ ostatní 

  

490296 71435 3512 

  Tab. č.:10  Péče o studenty – ubytování a stravování v roce 2007 
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4 INTERNACIONALIZACE  

4.1 Strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti  

Strategie ZČU v oblasti mezinárodní spolupráce je založena na vhodné kombinaci postupů „zdola 
nahoru“ a „shora dolů“. Na úrovni vedení ZČU jsou rozvíjeny zejména institucionální kontakty, které podporují 
mobilitu studentů (Erasmus) a kontakty, v nichž je univerzita partnerem Plzeňského kraje (např. provincie 
v Číně, Vietnamu, země v Německu) a města Plzně (např. Jekatěrinburk, Regensburg a další partnerská města).  

Vzhledem k silné oborové heterogennosti ZČU je v oblasti výzkumu a vývoje dávána přednost 
kontaktům jednotlivých týmů s odpovídajícími partnery v zahraničí před institucionálním zastřešováním 
takových vztahů. Výjimkou jsou ale takové aktivity, kterých se účastní více součástí ZČU a partnerská instituce 
má zájem o obecnější smluvní vztah.  Na této úrovni je uzavřeno 36 smluv (dle významnosti: Německo (9), 
Rusko (7), USA (3), Francie (2), Indie (2), Ukrajina (2), Vietnam (2), Bulharsko (1), Izrael (1), Jižní Korea (1), 
Kanada (1), Nizozemí (1), Mexiko (1), Peru (1), Rakousko (1), Slovinsko (1), z toho v roce 2007 proběhla 
mobilita studentů na základě smluv s těmito univerzitami (institucemi terciárního vzdělávání): 

 
• Fachhochschule Regensburg (Německo) – 2/0 (výjezd/příjezd) 
• TU Chemnitz (Německo) – 7/1 
• Universitat Bayreuth (Německo) – 3/0  
• Moskevská státní univ. M.V. Lomonosova (Rusko) – 5/6 
• Volgogradská státní pedagogická univerzita (Rusko) – 2/1  
• Marquette University (USA) – 8/15 
• Universite de Limoges (Francie) – 1/0 
• Hogeschool Rotterdam (Nizozemí) – 14/25 
• Univerzita v Mariboru (Slovinsko) – 2/0  
• Cheronské odd. designu - Statni akademie věd. prac. kult.a uměni (Ukrajina) – 7/0  

 
Na základě bilaterálních smluv (kromě programu Erasmus) se v roce 2007 uskutečnilo celkem 

51 výjezdů a 48 příjezdů studentů. ZČU má rovněž uzavřenou smlouvu s GFPS-CZ, což je studentská 
organizace, která zajišťuje studijní pobyty v rámci ČR, SRN a Polska. 

4.2 Zapojení VŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu 
a vývoje  

ZČU se aktivně zapojuje do následujících mezinárodních vzdělávacích programů: LLP/Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Finanční mechanismy EHP/Norska, Lingua, Comenius a Ceepus, Tempus, Jean Monnet. 
Jako prioritní oblast s největší mobilitou je spatřován program Erasmus, který je mezi studenty i akademiky 
nejvíce oblíben a maximálně využíván. Zároveň jsme v roce 2007 studentům a absolventům nabídli větší 
množství odborných stáží (praxí) v zahraničí, které  přispěly k jejich lepší konkurenceschopnosti na trhu práce 
(Leonardo da Vinci, Comenius). Strategií ZČU je udržet stávající projekty, dále je rozvíjet a případně získat další 
projekty, zejména Erasmus/Mundus.  

Západočeská univerzita v Plzni dále rozvíjela mezinárodní spolupráci s podobnými institucemi 
v zahraničí na základě dlouhodobých kontaktů, bilaterálních meziuniverzitních smluv. Rozvojovými projekty 
MŠMT bylo podpořeno studium nadaných zahraničních studentů ze zemí procházejících transformací. Pro 
realizaci  těchto projektů byly získány prostředky z grantového programu města Plzně (Program rozvoje města 
Plzně-grant Plzeň-univerzitní město).  

Odbor zahraničních vztahů organizačně zajišťuje 2 programy mezinárodní spolupráce: 
Spolupráce s Hogeschool Rotterdam, Nizozemí. Tato vzájemná spolupráce probíhá již od roku 2000. 

Předmětem je výměna poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v obou zemích 
a v oboru sociální práce. Za ZČU je do tohoto projektu zapojena katedra pedagogiky FPE. Projekt funguje na 
základě týdenních recipročních stáží studentů a učitelů. V roce 2007 absolvovalo studijní pobyt 14 studentů ZČU 
a 25 studentů Hogeschool Rotterdam. 

Spolupráce s Marquette University, Milwaukee, USA. Obsahem projektu vzájemné spolupráce (již 
od roku 1997) je společný semestrální kurz určený studentům ekonomických oborů. Cílem programu je 
spolupráce studentů na případových studiích z praxe menších a středních podniků včetně poznání ekonomického 
a kulturního prostředí druhé země. Do projektu je zapojena FEK, desetidenní reciproční pobyty studenti 
absolvují během letního semestru. V roce 2007 absolvovalo studijní pobyt 8 studentů ZČU a 15 studentů 
Marquette University. 
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V roce 2007 vznikly nové kontakty zejména v rámci projektu Mateo (regionální spolupráce ve VaV 
a inovacích) a také při přípravě projektů 7. rámcového programu. Pracoviště ZČU se účastnila přípravy celkem 
13 projektů a ve dvou případech byla úspěšná (Ing. Hynčík – NTC, prof. Vlček - FAV). Poměrně příznivá 
bilance má ovšem negativní stránku v tom, že přípravu projektů provádějí téměř výhradně pracoviště, která jsou 
i jinak velice úspěšná (zejména NTC a FAV) a na ostatních pracovištích panuje i nadále pocit uspokojení 
i netečnosti. Ovšem vyhlašovaná témata jsou zaměřena v současné době podstatně více na obecné aspekty 
(bezpečnostní výzkum v širokém slova smyslu, vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozvoj tvořivosti apod.) 
a neexistuje žádný věcný důvod pro nízkou aktivitu řady fakult v této oblasti (zejména FPR, FPE, FEK).   

 ZČU se proto rozhodla připravit komplexní motivační systém, v němž je pamatováno i na podporu těch 
pracovišť, která připravují rozsáhlé projekty a např. při prvním kole výběru projektů nebyla úspěšná. 

Strategické cíle ZČU v oblasti mezinárodní spolupráce jsou v zásadě plněny, ale v oblasti výzkumu 
a vývoje je vývoj velmi pomalý a je charakterizován dalším „rozevírání nůžek“ mezi úspěšnými a neúspěšnými, 
aktivními a pasivními apod. 

4.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry)  

LLP (Socrates) 
Program Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva Leonardo Jean 

Monnet 
Erasmus 
Mundus 

Počet projektů 1 3 0 2 0 8 1 0 
Počet vyslaných 
studentů 266 0 0 0 0 31 0 0 
Počet přijatých 
studentů  156 0 0 0 0 1 0 0 
Počet vyslaných 
ak. pracovníků 67 4 0 3 0 27 0 0 
Počet přijatých 
ak. pracovníků. 23 6 0 0 0 0 0 0 
Dotace  
(v tis. Kč) 9943 113,8 0 180 0 4711,74 787 0 
Tab. č.:11a  Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání 

 

Program Ceepus Aktion Ostatní 
Počet projektů 0 0 3 
Počet vyslaných studentů 0 0 10 
Počet přijatých studentů 0 0 35 
Počet vyslaných akademických 
pracovníků 

0 0 52 

Počet přijatých akademických 
pracovníků 

0 0 75 

Dotace (v tis. Kč) 0 0 4306,7 
Tab. č.:11b  Ostatní programy 
 

Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho 
Rozvojové programy Program 

Vládní 
stipendia v Evropě/z toho 

Rozvoj. progr. 
mimo Evropu/z toho 

Rozvoj. progr. 
Počet vyslaných studentů 10 40 22 
Počet přijatých studentů 6 13 8 
Počet vyslaných akademických pracovníků 2 18 11 
Počet přijatých akademických pracovníků 0 45 7 
Tab. č.:11c  Další studijní pobyty v zahraničí 

 
Kromě uvedených údajů je třeba zdůraznit i další výjezdy pracovníků, 2 zaměstnanci Fakulty filozofické 

byli hostujícími profesory zahraničních VŠ - doc. Gojda na Varšavské univerzitě (několikaletý projekt pokračuje 
i letos), doc. Cabada na Hochschule Vechta (Gastprofessur rovněž získal na rok 2008). 
 



 

 43 

Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
ad 2. 1. 4 Otevřený přístup na vysokou školu 
Cílový stav: Předpokládáme, že v roce 2010 bude 70 % studentů doktorských studijních programů a 10 % 
magisterských studijních programů vyjíždět minimálně na semestrální studijní pobyty.  Významně se zvýší počet 
přijíždějících  studentů a studentů – cizinců studujících v českých studijních programech (150 ročně, zejména na 
fakultách technického a přírodovědného zaměření) – plněno zčásti, na studijní pobyt (včetně krátkodobých) 
vyjelo 30 doktorandů, tj. z celkového počtu 3 %, pokud bereme v úvahu jen studenty v prezenční formě studia je 
to 10 %. Strategický cíl je nereálný a při aktualizaci pro rok 2009 bude přehodnocen. 

4.4 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy  

V současnosti nabízí studium akreditovaných studijních programů  v anglickém jazyce tři fakulty ZČU na 
všech úrovních (FAV, FEL, FST). Zájem o toto studium je nízký, jednotliví zahraniční studenti studovali 
individuální formou (celkem 5 studentů na Fakultě strojní, 2 studenti na Fakultě elektrotechnické). 

Prioritou v této oblasti se stalo vytváření paralelních cizojazyčných modulů (zejména anglických), jejich 
začlenění do stávajících studijních programů a společná výuka českých a zahraničních studentů, kteří na ZČU 
absolvovali studijní pobyt zejména v rámci programu Erasmus.  Problematice se věnoval projekt STUDIUM 07, 
jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro zvyšování jazykových kompetencí studentů. 

Na Fakultě filozofické byla od zahájení akademického roku 2007/2008 nově koncipovaná výuka 
anglického jazyka v bakalářských  studijních oborech Humanistika, Politologie (v denní i kombinované formě 
studia) a Mezinárodní vztahy – Východoevropská studia (celkem se jedná o přibližně 600 studentů). Do výuky 
jsou zařazeny odborné předměty vyučované v cizím jazyce, výuka oboru se prolíná s výukou jazyka. 

Na Fakultě strojní byla jednak nově koncipována jazyková výuka v doktorských studijních programech, 
jednak byly systematicky podporovány výjezdy spojené s jazykovou výukou. Byla realizována výuka  studijních 
modulů v angličtině (22 studentů). Také Fakulta pedagogická připravila a ověřila novou  koncepci  výuky jazyků 
v doktorských studijních programech.  

Fakulta aplikovaných věd připravila předměty vyučované v anglickém jazyce (12) nabízené studentům 
jako volitelné. Potvrdilo se, že spíše než alternativa stávajících předmětů v cizím jazyce studenty osloví nabídka 
jiného zajímavého předmětu, i když je vyučován v angličtině.    

Podobně postupovala Fakulta elektrotechnická, která vedle nabídky studia v angličtině pro zahraniční 
studenty (akceptované zatím spíše zájemci, kteří v rámci stipendijní podpory absolvují studium pouze vybraných 
předmětů v průběhu obvykle jednoho semestru), zařadila do nabídky studijních plánů navazujícího 
magisterského studia FEL další tři odborné předměty s výukou pouze v angličtině. 

Na přípravu dalších předmětů pro výuku v angličtině se zaměřila Fakulta ekonomická. 
Celkově byl ve 36 % všech studijních programů /oborů  ZČU zařazen modul  cizojazyčně vyučovaných 

předmětů.  Problémem je nízká motivace studentů k jejich zápisu – ukázalo se, že tuto situaci neřeší ani vyšší 
počet kreditů, který je za úspěšné absolvování takového předmětu získán. Ve spolupráci se zahraničními 
univerzitami bylo realizováno doktorské studium pod dvojím vedením  dizertační práce (FAV, FEL, FPR, FST), 
přípravě společného studijního programu Scientific Computing v anglickém jazyce ve spolupráci se zahraniční 
univerzitou se věnovala Fakulta aplikovaných věd. Materiály byly zpracovány, prošly vnitřním akreditačním 
řízením na univerzitě, schváleny vědeckou radou a předloženy k akreditaci. 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
ad 3. 1. 5 Inovace již uskutečňovaných studijních programů  
Cílový stav: V navazujících magisterských studijních programech bude výuka probíhat i v cizím jazyce 
(nabídkou celých studijních programů zajišťovaných v cizím jazyce, ale i nabídkou modulů vyučovaných v cizím 
jazyce). – plněno, anglicky vyučované předměty jsou zařazovány i do bakalářských studijních programů, 
zásadním problémem zůstává malý zájem studentů. 
Aktualizace DZ pro rok 2007: 
Cílový stav: Došlo k úpravě studijních plánů s ohledem na zlepšení jazykových kompetencí absolventů. – 
splněno, ve všech studijních programech je zařazena jazyková výuka, i když různou formou. Byl přijat 
požadavek dosažení úrovně B2 při absolvování bakalářského studijního programu a C1 při absolvování 
navazujícího magisterského studijního programu.  
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5 ZAJIŠTOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA 
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

5.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení  

ZČU v souladu se strategickými dokumenty věnuje problematice zvyšování kvality trvalou pozornost. 
Cílem je dosáhnout nového stupně řízení kvality jak ve vzdělávací oblasti, tak také ve vědecko-výzkumných 
aktivitách a administrativně-správních činnostech. Systematické kroky, realizované v předešlých letech 
a zejména v roce 2007, jsou základem pro implementaci komplexního systému řízení kvality (SŘK). Navrženy 
jsou následující komponenty (dále v textu je uveden podrobnější popis): 
 

• studentské hodnocení vzdělávací činnosti (po každém semestru), 
• hodnocení externími aktéry z pohledu státních závěrečných zkoušek (jednou ročně), 
• autoevaluace pro potřeby mezinárodního hodnocení (podle možností jednou za tři roky), 
• hodnocení výzkumu a vývoje (jednou ročně na základě hodnocení Rady pro výzkum a vývoj - RVV), 
• hodnocení servisních činností (cíleně podle potřeby, hodnocení od studentů i pracovníků), 
• hodnocení naplňování strategických cílů (jednou ročně celkově, dílčí oblasti podle potřeby, hodnotí 

strategický tým za účasti správní rady). 
 

 Systém hodnocení kvality ve vzdělávání je upraven směrnicí rektora č. 16/R/2000 „Zavedení systému 
hodnocení a řízení kvality vzdělávacího procesu na ZČU“. Směrnice vymezuje systém řízení kvality a upravuje 
činnost orgánů zabezpečujících tento systém. Odpovědnost za kvalitu ve vzdělávacím procesu je rozdělena do 
několika úrovní (garant předmětu, vedoucí katedry, děkan fakulty, rektor, resp. prorektor pro studijní záležitosti).  
Pro řízení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu je ustanovena celouniverzitní Komise pro kvalitu výuky 
(vnitřní systém hodnocení kvality) a Akreditační komise (vnitřní akreditace). Obě komise jsou iniciačním 
a poradním orgánem rektora a jsou složeny ze zástupců fakult a zástupců studentské komory AS ZČU.  

Hodnocení kvality ve vzdělávání probíhá formou elektronické ankety studentského hodnocení výuky, 
která je podporována celouniverzitním informačním systémem IS STAG/modul KVALITA. IS umožňuje 
automatické generování a distribuci dotazníků, sběr dat od respondentů a jejich vyhodnocování.  Hodnotí se 
jednak všechny předměty v semestru nebo je možné zadat anketu na detailní hodnocení jednotlivých předmětů. 
Novinkami v systému hodnocení bylo v roce 2007 zlepšení vizualizace výsledků, on-line monitorování počtu 
respondentů v průběhu trvání ankety, grafické znázorňování výsledků, možnost exportu dat do dalších aplikací 
a zlepšení uživatelského prostředí. Vytvořené prostředky jsou využívány na dalších školách, které se orientují na 
IS STAG. Studentské hodnocení výuky probíhá pravidelně na konci každého semestru. Hodnocení je otevřeno 
po dobu dvanácti týdnů. Anketa je pro každého studenta individuálně generovaná podle předmětů, které má 
student zapsány v daném semestru v souladu se studijním programem. Cílem ankety je zjistit slabá a silná místa 
v celém vzdělávacím procesu na univerzitě. Za nejslabší místo celého systému hodnocení výuky studenty 
považujeme i nadále, a to přes dílčí zlepšení, práci vedoucích pracovníků a jednotlivých učitelů s výsledky 
hodnocení.  

5.2 Vnitřní hodnocení  
 

5.2.1 Formální charakteristika   

K zintenzivnění prací na systému vnitřního hodnocení přispěl projekt „KVALITA-07: Vnit řní a vnější 
hodnocení veškerých činností ZČU“ (dále jen KVALITA-07) řešený v rámci rozvojových programů MŠMT. 
SŘK je chápán jako významný strategický nástroj, který velkou měrou přispěje k identifikaci a co nejlepšímu 
uspokojení potřeb vnitřních a vnějších zákazníků univerzity (studenti, zaměstnanci, absolventi, externí partneři). 
Kroky vedoucí k zajišťování kvality probíhají na univerzitní i fakultní úrovni, přičemž obě úrovně se vzájemně 
prolínají. K řízení kvality jsou využívány zejména nástroje vnitřního hodnocení, ale v poslední době se zvyšuje 
intenzita využití i nástrojů vnějšího hodnocení. Odpovědnost za kvalitu je součástí základních dokumentů 
univerzity  - Statut, Studijní a zkušební řád apod.  

ZČU má mnoholeté zkušenosti s vnitřním hodnocením kvality vzdělávací činnosti, v němž rozhodující 
roli mají studenti. Systém je popsán v předešlé kapitole.   

Aktivity ZČU v oblasti vědy a výzkumu jsou hodnoceny na základě kvantitativní metody. Každoročně 
probíhá hodnocení řešených projektů (porovnání plánovaných a realizovaných výstupů) formou oponentních 
řízení. Grémia ZČU pravidelně projednávají analýzy výsledků VaV dle metodiky RVV (získané zdroje, 
koeficient SR, bodový zisk, impaktované výstupy, úroveň základního a aplikovaného výzkumu atd.).  
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Detailní analýzy jsou zpracovávány až na úroveň fakult. Na základě těchto analýz pak příslušná grémia 
formulují závěry a doporučení. Na základě hodnocení VaV za rok 2007 byly zpracovány závěry obsahující 
7 bodů, z nichž nejdůležitějším je zavedení  motivačního systému zahrnujícího 9 kritérií týkajících se výstupů 
VaV. Metodika systému bude rozpracována v roce 2008 a průběžně realizována.   

V rámci kvality řízení ZČU byl v tomto roce plně implementován systém řízení rizik a zároveň byl 
rozpracován tak, aby odrážel konkrétní potřeby jednotlivých součástí. V červnu  roku 2007 byl poprvé spuštěn 
systém včasného varování, což je nedílná součást systému umožňující okamžitou reakci na rizikovou událost, 
díky níž je možné hrozící riziko odvrátit, resp. minimalizovat hrozící škody. Využíván je přístup projektového 
řízení v hlavních činnostech univerzity. Zpracován byl metodický pokyn kvestora, ve kterém je stanoven postup 
při tvorbě procesního modelu a navržen tzv. Atlas procesů, který je rozdělen na 5 složek, tzv. kontinentů 
(vzdělávání, výzkum a vývoj, administrativa, lidské zdroje a komunikační a informační technologie). Aplikace 
dlouhodobého záměru jako dalšího nástroje k zajištění kvality řízení je demonstrována v jednotlivých kapitolách 
výroční zprávy. Jak již bylo zmíněno výše, započaty byly práce na vytvoření komplexního systému řízení 
kvality. Systém je navrhován tak, aby byla zajištěna jeho kompatibilita se strategií ZČU a s již existujícím 
systémem pro řízení rizik. Společnou podporu budou tvořit již zmíněné procesní modely. Systém vnitřního řízení 
kvality bude dále rozpracováván v dalších letech.  

V roce 2007 byl zahájen pilotní projekt „Systém řízení jakosti na Fakultě strojní“, který je zpracováván 
na základě požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 za pomoci ISO IWA 2. Cílem je příprava na certifikaci 
podle ISO 9000. Dosud proběhlo školení interních auditorů, recertifikace dvou manažerů jakosti (QM), 
provedena byla vstupní analýza a v souladu s normou jsou postupně zpracovány procesy a dokumentace, na 
jejichž základě bude zpracovávána příručka jakosti a zahájen zkušební provoz systému na Fakultě strojní. Po 
ukončení a analýze zkušebního provozu bude zvažováno využití systému nebo jeho částí na univerzitní úrovni.  

5.2.2 Vlastní hodnotící proces  

Hodnotící proces je založen na dvoufázovém modelu, ve kterém je kombinována metoda kvantitativní 
(první fáze), resp. kvantitativní metoda reprezentativního výzkumu nebo metoda kvalitativní (druhá fáze). 
V první fázi probíhá plošné hodnocení prostřednictvím ankety typu A (hodnocení semestru), přičemž anketa je 
distribuována elektronickou formou všem studentům. Studenti vyjadřují míru souhlasu (resp. nesouhlasu) 
s pozitivně formulovanými tvrzeními u šesti otázek, které se týkají srozumitelnosti a přínosu přednášek 
a cvičení. Ke každému předmětu mohou studenti přidat podrobné slovní hodnocení. V druhé fázi probíhá detailní 
hodnocení a toto hodnocení iniciuje garant předmětu (resp. osoba s vyšší odpovědností) zejména v případě, když 
dojde v daném předmětu k výskytu určitých problémů. V této fázi sestaví garant podrobnější dotazník typu B 
(hodnocení předmětu), který je distribuován pouze těm studentům, kteří měli předmět v daném semestru zapsán 
(reprezentativní vzorek studentů). Studenti hodnotí kvalitu výuky předmětu prostřednictvím deseti povinných  
a pěti volitelných otázek. V povinných otázkách se studenti vyjadřují k obsahu a k přínosu předmětu, přístupu 
vyučujícího, studijní literatuře apod., obsah volitelných otázek stanoví iniciátor ankety sám. 

Vlastní systém hodnocení kvality ve vzdělávání je ve většině podkritérií v oblasti 1 (Vnitřní hodnocení) 
v souladu s tzv. „Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area“ (dále jen 
„ESG“), podkritéria v oblasti 2 (Vnější hodnocení) jsou plněna v rámci vnějšího akreditačního řízení (resp. ta 
podkritéria, která odpovídají zákonným podmínkám vnější akreditace).  

 
Vnitřní hodnocení (oblast 1) zahrnuje tyto atributy: 

 
1.1  Politika a procedura pro zajištění kvality 

 
Na univerzitě je v platnosti směrnice č. 16R/ 2000, která stanoví odpovědnosti na úseku kvality, definuje 

koordinační orgány a stanoví jejich pravomoci a odpovědnosti. Je v ní popsán systém řízení kvality vzdělávacího 
procesu i proces kontrolních akcí. V souladu s jejími ustanoveními se uskutečňuje pravidelné studentské 
hodnocení výuky a hodnocení všech předmětů zařazovaných do databáze ZČU akreditační komisí ZČU. Jejím 
nedostatkem je především úzké zaměření na interní hodnocení vzdělávacího procesu. Proto předpokládáme 
v roce 2008 její přepracování.  Těžiště konkrétního využití získaných údajů  od hodnotitelů je na úrovni děkanů 
fakult. Standardním postupem je oficiální projednání výsledků s vedoucími kateder. Na ně je přenesena 
zodpovědnost za řešení případných problémů s garanty předmětů, respektive s jednotlivými vyučujícími. Na 
úroveň vedení fakult je také přenesena další analytická činnost – především sledování vývoje hodnocení 
jednotlivých předmětů v čase, sledování vztahu počtu respondentů a roku studia. Nejnižší, ale snad 
nejpodstatnější úrovní práce s výsledky, je úroveň garanta předmětu a vyučujících. Systém je připraven tak, že 
nabízí možnost písemně na hodnocení reagovat. Počet i obsah zveřejněných komentářů je sledován, učitelé této 
možnosti využívají spíše ojediněle.  
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1.2  Schvalování, monitorování a pravidelné hodnocení programů a kvalifikací 
 
Je zpracován proces vnitřní akreditace studijních programů, který je důsledně aplikován. Součástí je 

schválení studijního programu vědeckou radou příslušné fakulty a projednání na radě rektora.  Hodnocení 
úspěšnosti realizovaných studijních programů se děje na úrovni fakult , a to i ve spolupráci s odborníky z praxe. 

 
1.3  Hodnocení studujících 

 
   Hodnocení studujících probíhá podle zásad stanovených ve Studijním a zkušebním řádu, vyučující 

jsou povinni zveřejnit konkrétní požadavky pro úspěšné absolvování předmětu nejpozději do druhého týdne od 
začátku výuky v semestru. Administrativně je plnění této povinnosti sledováno v IS STAG a hodnoceno na 
jednání proděkanů pro studijní a pedagogickou činnost. Povinnost docházky je vyhlašována konkrétně na 
jednotlivé předměty rozhodnutím děkana fakulty. Ve Studijním a zkušebním řádu je stanovena i možnost 
náhrady za odůvodněnou absenci na výuce. Problematika  hodnotících metod bude řešena  v projektu ECTS-08. 

 
    1.4  Zajištění kvality vyučujících 

 
Odborná kvalita vyučujících je primárně sledována při vnitřní akreditaci předmětů – kritériem pro 

akreditaci a následné zařazení předmětu do studijních programů je odborná způsobilost garanta předmětu 
i garantujícího pracoviště.  Učitelé mají přístup k výsledkům studentského hodnocení výuky.  Tvorba systému 
rozvoje pedagogických dovedností učitelů spojeného s kariérním postupem byla začleněna do cílů projektu 
ECTS-08.  

 
1.5  Studijní zdroje a podpora studujících 

 
Tradiční studijní zdroje byly v roce 2007 významně rozšířeny díky projektu Courseware,                                   

tj. vytvořením centrálního prostředí pro zveřejnění elektronických opor studia, pro shromáždění všech 
elektronických informací a materiálů o předmětech vyučovaných na ZČU a pro jejich jednotnou prezentaci. 
Zásadní význam ale musí mít v budoucnu úroveň podpory při akreditaci předmětů a při hodnocení vyučujících.   
 

1.6 ICT  
 
Zaveden je celouniverzitní informační systém IS STAG, který pokrývá administraci studijní agendy od 

přijímacího řízení po absolvování studia. Analytický tým systému i systém samotný významně podporují 
zajištění relevantních dat a informací pro řízení univerzity. Prováděny jsou analýzy prostupnosti a ukončování 
studia a nezaměstnanost absolventů. Zajištění výukových softwarových licencí výrazně podporuje studium, 
zejména umožňuje samostatné a projektové práce studentů. (Další informace k ICT jsou uvedeny v kapitole 
2. 10 Infrastruktura VŠ.) 
 

1.7 Veřejná informovanost 
  

Informace jsou externím zákazníkům dostupné na webových  stránkách univerzity http://www.zcu.cz, 
4 x ročně vychází univerzitní periodikum Trojúhelník, jehož obsah je cíleně zaměřen na zvýšení informovanosti 
o ZČU vně univerzity.  

5.2.3 Výsledky hodnocení a jejich využití  

Základním principem, který ZČU uplatňuje v systému hodnocení, je snaha o zlepšení. Nejčastěji je 
používána forma pozitivní stimulace, a to morálním i finančním oceňováním nejlépe hodnocených osob a týmů 
(cena rektora, na fakultách „pedagogický Oscar“ apod.). Použito je multikriteriální hodnocení, v němž 
studentské hodnocení je významnou, ale nikoliv jedinou položkou (uvažuje se i reakce na hodnocení, výsledky 
VaV, schopnost získávat studenty pro další aktivity). 

Pro ZČU měl v roce 2007 zásadní význam výše zmíněný rozvojový projekt KVALITA-07, který 
pomohl k vytvoření týmu odborníků a analytiků, kteří se této oblasti věnují (v některých případech i jako 
součásti studijních plánů na technických fakultách).  
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  FAV FEK FEL FF FPE FPR FST UUD ZČU 
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 25,54 10,28 21,83 13,42 17,50 4,56 19,30 16,13 14,89 
ZS 2006/07 27,18 12,30 31,57 13,63 17,22 6,96 21,71 16,48 17,09 

LS 2006/07 27,30 27,84 32,51 11,38 16,21 5,09 22,85 5,88 17,77 
Tab. č. : 11d  Vývoj procentního podílu respondentů ve studentském hodnocení kvality výuky 

 
V rámci studentského hodnocení kvality jsou data vyhodnocována anonymně a využívány jsou 

propracované metody statistické analýzy, přičemž systém umožňuje také hodnocení v časových řadách. 
V současné době jsou k dispozici data z několika tisíc hodnocených předmětů. Zaveden je i režim zveřejňování 
výsledků hodnocení. Kompletní výsledky hodnocení jsou k dispozici pracovníkům s různým stupněm 
odpovědnosti (garant předmětu, vedoucí katedry, děkan fakulty, rektor, resp. prorektor pro studijní záležitosti), 
kteří jsou zároveň zodpovědní za závěry a implementaci doporučení vyplývající z hodnocení. Statisticky 
zpracované výsledky a závěry odpovědných pracovníků jsou zveřejňovány na webových stránkách univerzity, 
případně fakult a jednotlivých kateder.  

V roce 2007 se hodnocení účastnilo v průměru 17,5 % studentů (viz tab. č. 11 d). Přes veškeré apely na 
studenty i vyučující zůstává problémem rozdílná návratnost dotazníků na jednotlivých fakultách (27 % FAV, 
32 % FEL, 22 % FST, 10-20 % FF, FPE, UUD,  6 % FPR respondentů) a zpětná vazba pedagogů. Pro zvýšení 
vypovídací hodnoty výsledků hodnocení byl posílen institut studentských manažerů kvality (podařilo se pouze 
na některých fakultách). Náplní aktivit studentských manažerů je osvěta a marketing cílů hodnocení mezi 
ostatními studenty (tzv. peer marketing). Rozvinuty byly i další formy marketingu – nový design propagačních 
plakátů, při přihlášení do IS ZČU automaticky nabíhá dialogové okno ankety. V roce 2007 byla velká pozornost 
věnována odezvě učitelů na výsledky hodnocení.  

Pilotně byl zaveden motivační systém pro vyučující s cílem zvýšit míru využití systému hodnocení 
kvality vzdělávací činnosti pedagogy. Oceněno bylo 12 vyučujících, kteří byli studenty opakovaně a pozitivně 
hodnoceni a kteří na hodnocení studentů adekvátně reagovali. Získané poznatky byly využity v přípravě nové 
generace rozvojových projektů a projektů pro OP VK. Oba motivační systémy budou díky těmto projektům 
propracovávány a rozvíjeny tak, aby byl zájem studentů i vyučujících o hodnocení kvality výuky zvýšen, pokud 
možno nedirektivně. 

5.3 Vnější hodnocení (včetně mezinárodního)  

Při zabezpečování kvality ZČU využívá i vnějšího hodnocení. Akreditačním řízením prošlo 
34 programů/ 50 oborů atd., z toho 22 programů / 35 oborů úspěšně a 12 programů / 15 oborů neúspěšně. 

Velká pozornost je věnována potřebám té skupiny externích zákazníků, kterou tvoří budoucí 
zaměstnavatelé absolventů univerzity. V letošním roce pokračovalo dotazníkové šetření mezi externími členy 
zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací. Zástupci 
významných podniků v plzeňském regionu a akademičtí pracovníci ostatních vysokých škol hodnotí obsah 
studijního oboru, teoretické znalosti studentů, úroveň aplikačních dovedností studentů i jejich vystupování 
(prezentace výsledků). Hodnocení probíhá na pětibodové škále, přičemž respondent může ke každé otázce 
připojit slovní hodnocení. Slovní komentáře jsou využívány zejména děkany fakult, kteří s nimi dále pracují. 
V roce 2007 se hodnocení účastnilo 111 externích hodnotitelů. V této aktivitě vyniká zejména Fakulta 
elektrotechnická, naopak se zatím nepodařilo prosadit tuto metodu hodnocení na Fakultě právnické.  

V současné době jsou  k dispozici data za dva roky, srovnávat v časových řadách bude možné za další 
dva až tři roky. Zpracována byla statistická analýza hodnocení, která byla projednána v radě rektora, v rámci 
řešitelského týmu rozvojového projektu KVALITA-07 a zaslána děkanům fakult pro další využití výsledků.  

 Dokončen byl projekt účasti ZČU v mezinárodním programu ESMU (Evropské centrum pro 
strategický management univerzit) Benchmarking. V roce 2006/2007 byly v programu hodnoceny tyto oblasti: 
kvalita, marketing,  služby pro studenty a moderní metody vzdělávání. Metodika programu je založena na 
sebehodnocení a srovnání klíčových řídicích procesů zúčastněných univerzit. Ze závěrečné zprávy programu 
byla zpracována interní zpráva, která obsahovala hodnocení (konkrétní příklady dobré praxe a připomínky) ZČU 
ve výše jmenovaných oblastech, srovnání s dalšími zúčastněnými univerzitami a identifikaci silných a slabých 
stránek univerzity v konkrétní oblasti. Na základě závěrů a doporučení mezinárodních hodnotitelů byl stanoven 
harmonogram opatření (úkol, odpovědná osoba, termín). Opatření jsou realizována v rámci několika projektů 
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(např. rozvojový projekt KVALITA-07). Dokument byl projednán v radě rektora a dán k dispozici akademickému 
senátu a správní radě.  

Velký význam při diseminaci zkušeností s vnitřním řízením kvality mělo vystoupení zástupce ZČU na 
2. ročníku Evropského fóra pro zajišťování jakosti  konaného pod záštitou Evropské asociace univerzit ve dnech 
15. – 17. listopadu 2007 v Římě. Zapojení univerzity do mezinárodního hodnocení byla cennou zkušeností, proto 
byly realizovány kroky vedoucí k zapojení se do dalších projektů a uplatnění prvků vnějšího hodnocení 
v systému řízení kvality. V roce 2008/2009 se ZČU účastní projektu QAHECA (Quality Assurance for the 
Higher Education Change Agenda), který je iniciován Evropskou asociací univerzit (EUA). Cílem projektu je 
navrhnout metodiku pro zlepšování a inovaci vzdělávacích procesů a formu její implementace. Vzhledem 
k tomu, že do tohoto projektu byla ZČU vybrána jako jediná VŠ z ČR, počítáme se šířením získaných poznatků 
a dobré praxe ze zahraničních univerzit cestou seminářů a odborných skupin Rady vysokých škol.  

 
 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015) a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
ad kap. 3.1.1 Vnitřní systém zabezpečování kvality a ADZ ZČU 2007 - priorita P6-KVALITA-07: 

 – vytvořen první návrh komplexního systému řízení kvality (struktura, obsah) 
 – zpřesňování a plná implementace systému bude realizována v rámci dalších projektů  
    (operační programy, příp. rozvojové projekty)                                                                                            
 –  je rozhodnuto, že ZČU v nejbližší době o certifikaci systému řízení jakosti usilovat nebude 

   – v průměru 20 % studentů se pravidelně účastní hodnotících anket 
 – indikátor 30 % je plněn na technických fakultách (Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných   
    věd), zpřesněna byla datová základna (nezahrnutí studentů CŽV)  

ad kap. 3.1.2 Vnější hodnocení vysoké školy                                                                         
 – úspěšně akreditováno 22 studijních programů (z 34 podaných)                                  
 – proběhla příprava vytvoření předpokladů k získání ECTS/DS label)  

ADZ ZČU 2007: priorita P5-BENCHMARKING-07                                                             
          – univerzitní struktury jsou informovány o výsledku hodnocení                                               
     – je zpracován, projednán a přijat postup optimálního využití výsledků 
ADZ ZČU 2007: priorita P8-CERTIFIKACE-07                                                              

  – zvážení a případné zahájení certifikace podle ISO – aktivity nebyly realizovány z důvodu   
     negativního rozhodnutí v prioritě P6 

Pozn.: Pro hodnocení indikátorů plnění cílů dlouhodobého záměru zpracoval strategický tým univerzity 
nástroj, ve kterém je pro jedenáct strategických cílů definováno 27 ukazatelů. Ke každému ukazateli je 
přidělen datový zdroj, gesce, periodicita a úroveň sledování. V současné době dochází k naplňování dat 
o stavu indikátorů a jejich hodnocení. Tento nástroj bude použit při rozhodování o případné modifikaci 
našich strategických cílů. 

5.4 Údaje o finanční kontrole  

V rámci ZČU je v platnosti směrnice o implementaci vnitřního kontrolního systému na ZČU ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Nadále probíhá implementace systému řídící 
kontroly dle uvedené směrnice. V průběhu roku 2007 byla na ZČU v Plzni provedena externí finanční kontrola 
ze strany Finančního úřadu v Plzni zaměřená na kontrolu skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti 
odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

V průběhu roku 2007 byly na ZČU v Plzni provedeny následující externí kontroly podle zvláštních 
právních předpisů:  

• Odborová zdravotní pojišťovna – kontrola plnění povinností plátce pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění,  

• Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – kontrola dodržování povinností 
a právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních 
vztazích,  

• Okresní správa sociálního zabezpečení – kontrola odvodů pojistného, provádění nemocenského 
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, 

• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, 
• průběžné hodnocení výzkumných záměrů 2005 – 2006, 
• kontrola projektů FRVŠ za rok 2006.  
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Výsledky ukončených a kompletně provedených externích kontrol na ZČU v Plzni v roce 2007: 
• výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených dle § 44 zákona o rozpočtových 

pravidlech –  0 Kč,  
• výše sankcí (pokuty, penále) uložených podle zvláštních právních předpisů – 10 000,- Kč.  
 

V roce 2007 byl na ZČU zaveden integrovaný systém řízení rizik. V rámci tohoto systému je prováděna 
systematická a pravidelná identifikace rizik, jejich hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování, a to 
v souladu s platnou legislativou a pravidly řízení ZČU.  

Systém je též určen ke včasnému varování s možností iniciovat opatření ke zmírnění dopadů možných 
rizikových událostí (v roce 2007 došlo k jednomu případu spuštění systému včasného varování). Je provedena 
komplexní analýza rizik organizace a je zpracována mapa rizik, které byly vytvořeny v rámci spolupráce 
managementu ZČU, manažera rizik a útvaru IA. 

 

6 ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY  

6.1 Zapojení do Rozvojových programů pro VVŠ v roce 2007  

Rozvojové projekty představují pro ZČU zásadní nástroj pro strategické řízení instituce jako celku. Tak, 
jak rostl objem finančních prostředků alokovaných prostřednictvím těchto projektů (viz graf č. 3), roste i význam 
tohoto nástroje. Model využití rozvojových projektů je dnes již plně akceptován akademickou obcí a ukazuje se 
jako velmi efektivní, pružný a administrativně poměrně málo náročný. Oceňujeme možnost úprav rozpočtu 
projektů v průběhu roku. Uplatnění principu partnerství při vyhlašování rozvojových projektů (pracovní komise 
MŠMT, ČKR a RVŠ) se evidentně osvědčil. Zároveň se ale domníváme, že finanční prostředky alokované na 
ZČU z rozvojových programů neodpovídají významu této instituce i kvalitě řešení projektů, z nichž jsou 
získávány i příklady dobré praxe pro jiné vysoké školy. Zejména propad objemu financování pro rok 2007 jsme 
si nedokázali logicky vysvětlit. Pociťujeme zásadní rozpor mezi podílem studujících na ZČU v Plzni (5,33 %) 
a podílem alokovaných prostředků z rozvojových projektů na ZČU (cca 2 %). Jsme přesvědčeni, že kvalita 
podávaných projektů i způsob jejich realizace je v případě ZČU významně nadstandardní.  
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Graf. č.: 3  Rozvojové projekty MŠMT na ZČU 2001-2007 (v Kč) 
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V ročních aktualizacích je sestavena skladba rozvojových projektů vycházejících ze stanovených 
prioritních oblastí tak, aby systematicky docházelo k  naplňování strategických cílů stanovených v dlouhodobém 
záměru. Propojenost rozvojových programů na strategické cíle je znázorněna v níže uvedeném schématu. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Graf. č.: 4  Aktualizace Dlouhodobého záměru ZČU za rok 2007 
 

ZČU již druhým rokem zpracovává analýzu podpory cílů jednotlivými rozvojovými projekty. Pro 
shrnutí uvádíme stručně informace o rozvojových projektech, které byly nástrojem pro realizaci priorit 
stanovených v Aktualizaci DZ ZČU na rok 2007: 

 
• Priorita 1. – P1-FONDY-07 (cílový stav: ZČU má vytvořenu infrastrukturu pro přípravu a řízení 

velkých projektů, zejména ze strukturálních fondů. Výrazně se snížila rizika plynoucí z řešení projektů. 
Podávané projekty jsou v konkurenci ostatních subjektů nadprůměrně úspěšné. Je připravena nová 
výstavba v areálu ZČU a v prostoru Zelený trojúhelník – jih – viz indikátory). Prostřednictvím projektu              
č. 280 VaVpI byly např. stanoveny priority a parametry projektů v rámci OP VaVpI a zpracovány 
podklady pro aktualizaci generelu ZČU a generelu lokality „Zelený trojúhelník-jih“, zpracovány byly 
studie určených priorit programu VaVpI a podkladů pro územní rozhodnutí.  

• Priorita 3. – P3-FR7-07 (kvalitní příprava projektů do 7. rámcového programu EU). K realizaci priority 
napomohly rozvojové projekty č. 275 HABILITACE-07 a č. 281 POSTODOC-07, které vytváří 
podmínky pro kvalifikační rozvoj pracovníků podílejících se na výzkumné činnosti. 

• Priorita 4. – P4-STUDIUM-07 (cílový stav: Došlo k úpravě studijních plánů s ohledem na zlepšení 
jazykových kompetencí absolventů. Zejména v magisterských studijních programech jsou ve větší míře 
používány metody zaměřené na aktivní činnost studentů (praxe, projektové vyučování, týmová práce). 
Sledována je propadovost studentů a navrhovány jsou metody k jejímu snížení. Zároveň je realizován 
program podpory studia nadaných středoškoláků v technických a přírodovědných oborech 
a programech). V rámci projektu č. 285 STUDIUM-07 byly např. vytvořeny speciální jazykové kurzy 
pro studenty technických fakult (FAV, FST CJP), vytvořen a akreditován byl bakalářský studijní obor 
v anglickém jazyce na FAV, vypracován byl studijní plán oboru Elektrotechnika na základě analýzy 
neúspěšnosti ve stávajících oborech programu Elektrotechnika a informatika (realizace od ak. roku 
2007/2008). Řešení studijní neúspěšnosti v prvním roce studia v bakalářských studijních programech 
bylo zaměřeno na vytváření nástrojů, které přispějí ke zvýšení efektivity studia. Podpora zájmu 
o studium technických a přírodovědných oborů byla realizována formou exkurzí žáků SŠ na odborná 
pracoviště a do laboratoří, organizovány byly letní školy a byla podpořena akce Věda a technika 
v ulicích. 

• Priorita 5. – P5-BENCHMARKING-07  (cílový stav: univerzitní struktury jsou informovány o výsledku 
hodnocení. Je zpracován, projednán a přijat postup optimálního využití výsledků) – řešeno v rámci 
rozvojového projektu č. 279-KVALITA-07 (podrobněji v kapitole 5). 
Priorita 6. – P6-KVALITA-07 (viz tabulka Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015) 
a Aktualizace DZ ZČU 2007 v kapitole 5).  
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• Priorita 7. – P7-MARKETING-07 (cílový stav: Systematická spolupráce s regionálními i celoplošnými 
médii, spolupráce se středními školami, jejich zřizovateli a Českou školní inspekcí. Zainteresování 
vynikajících studentů středních škol na spolupráci se ZČU) prostřednictvím rozvojového projektu 
č. C 29/2 TALENT-07. Pro studenty středních a základních škol byl netradiční formou realizován 
intenzivní marketing zaměřený na atraktivnost technických oborů (exkurze do laboratoří, letní školy pro 
„malé vědce“, akce Věda a technika v ulicích, praktické experimenty apod.). 

• Priorita 8. – P8-CERTIFIKACE-07 (viz tabulka Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 
(2015) a Aktualizace DZ ZČU 2007 v kapitole 5). 

• Priorita 9. – P9-RLZ-07 (cílový stav: Stanovení personální strategie jednotlivých fakult. Funkční systém 
vzdělávání pracovníků ZČU: v oblasti jazykových kompetencí, v oblasti posilování odborné 
způsobilosti. Kariérní plány fakult a kateder ZČU s cílem dosáhnout zlepšení věkové struktury 
habilitovaných pracovníků dle dlouhodobého záměru. Vytvoření standardů znalostí a kompetencí 
u administrativních pracovníků a vybudování vzdělávacího a certifikačního systému pro jejich 
dosažení). Tato oblast je stále kritickou, podpora prostřednictvím rozvojových projektů                                     
č. 275 HABILIACE-07 a č. 281 POSTDOC-07. 

• Priorita 10. – P10-MOBILITA-07 (cílový stav: V roce 2007 získat minimálně čtyři nové projekty 
týkající se mezinárodních aktivit, zorganizovat 18. ročník MLJŠ. V oblasti mobilit je cílem zvýšení počtu 
vyjíždějících i přijíždějících studentů i učitelů. V průběhu roku je nutné systémově evidovat všechny 
výjezdy studentů i učitelů (např. do databáze INIS). Prostřednictvím rozvojového projektu                               
č. 274 MOBILITA-07 vysláno 10 studentů na základě mezinárodních smluv (kvóty a konkurzy MŠMT)                      
a 51 studentů v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“. Prostřednictvím projektu                         
č. 278 INTERSTUD-07 podpořeno 40 studentů z rozvojových a transformujících se zemí studujících na 
FAV, FEK, FF, FPE, UUD v českých studijních programech nebo absolvujících dlouhodobý studijní 
pobyt.  

• Priorita 13. – P13-INFORMATIKA-07 (cílový stav: Podle vypracovaného dvouletého projektu ESF 
byly do konce r. 2007 připraveny jednotné informační stránky pro cca 400 předmětů. Byl zahájen 
upgrade sítě, zejména byly nahrazeny páteřní přepínače v síti. Rozšiřování WiFi probíhalo podle 
aktuálních požadavků). Na konci roku 2007 se stal na FPE základním prostředím Orion. Systém STAG 
byl z velké části převeden do třívrstvé architektury a bylo zřízeno pracoviště pro výuku J2EE 
technologií.) – podpora z rozvojového projektu č. 283 ICT-07 (realizace přechodu na novou správu 
elektronických identit (IdM), výměna PC na FPE s následným přechodem z Novell Netware na 
jednotný výpočetní systém ZČU, Nákup SW licencí pro výuku (samostatné projekty studentů)                          
např. Microsoft Campus Agreement , Mathematica, Statistica, SAP/R3). 

• Priorita 14. – P14-PORADNA-07 (cílový stav: na univerzitě jsou rozvíjeny všechny druhy 
poradenských služeb včetně celouniverzitně koordinovaného profesního poradenství). Prostřednictvím 
projektu č. 277 PORADNA-07 je na ZČU plně implementován poradenský systém (studijní, sociální, 
psychologické, právní a kariérové poradenství). 

 
ZČU v roce 2007 řešila rozvojové projekty v celkové výši 45 406 tis. Kč, z toho bylo 25 251 tis. Kč 

neinvestičních finančních prostředků a 20 155 tis. Kč investičních prostředků. 
 
ZČU uplatňuje systematické řízení projektů – úsek prorektora pro strategii a rozvoj zpracoval vnitřní 

pravidla pro řešení rozvojových projektů, průběžně je kontrolováno a na poradách vedení diskutováno čerpání 
rozvojových prostředků (kromě MŠMT stanovenými požadavky na nepřečerpání mzdových a cestovních 
nákladů ZČU sleduje i průběh čerpání v čase, tj. do konce června vyčerpat 40 % prostředků a do konce září 60 % 
prostředků). Dále je k 31. 5. realizován monitoring projektů - písemná zpráva řešitelů na předepsaném formuláři, 
která je v souhrnné zprávě předána vedení. U projektů, kde se vyskytnou v září problémy, probíhá k 30. 9. druhý 
monitoring.  
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Poskytnuté fin. 
prostředky   v tis. 

Kč Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy 
Počet 

podaných 
projekt ů 

Počet 
přijatých 
projekt ů 

kapitá-
lové 

běžné 

Program na podporu rozvoje internacionalizace 2 2 0 3500 

Program na podporu zvýšení kvality a efektivity řízení 
veřejných vysokých škol 

5 1 1050 950 

Program na zlepšení zajištění kvality činností 
realizovaných na vysokých školách 

1 1 0 955 

Program na podporu rozvoje a inovace studijních 
programů 

4 2 0 1450 

Program na podporu rozvoje a inovace studijních 
programů v oblasti vzdělávání pedagogických 
pracovníků, zejména učitelů, a programů DVPP 

0 0 0 0 

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů 3 4 0 5475 

Program na podporu vytváření společných struktur mezi 
vysokými školami a odběratelskou sférou 

4 1 0 1170 

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních 
technologií 

8 3 17605 5200 

Program na podporu spolupráce vysokých škol 
s regionálním školstvím 

1 2 0 3 004 

Program na podporu rovných příležitostí pro vstup 
a studium na vysoké škole včetně rozvoje poradenských 
služeb 

2 1 0 2047 

Program na podporu odstranění slabých a posílení 
silných stránek vysoké školy 

1 1 1500 1500 

CELKEM 30 18 20155 25251 

  Tab. č.: 12  Zapojení  vysoké školy v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy na rok 2007 

 
Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
• Rozvojové projekty jsou strategickým nástrojem k plnění cílů univerzity. 
• Podrobná analýza konkrétních cílů je uvedena v textu a popsáno je i využití RP k naplnění priorit ADZ 

ZČU 2007. 
• Největší napětí mezi strategickými cíli a změnou stavu dosaženou pomocí RP je v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů, zejména ve zlepšení kvalifikační a věkové struktury. Dosud použité nástroje jsou 
poměrně málo účinné. ZČU je schopna čelit maximálně přirozenému stárnutí klíčových akademických 
pracovníků (docentů a profesorů). Pro rok 2008 je proto připraven výrazně jiný systém podpory 
kvalifikačního růstu (komplexní motivační systém pro oblast excelence ve VaV).  

• Výši podpory, kterou ZČU získává z rozvojových projektů, považujeme za relativně nízkou. 
Pociťujeme rozpor mezi hodnocením ZČU v oblasti strategického managementu z hlediska MŠMT 
a výší poskytnuté podpory. 
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6.2 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol  

Fond rozvoje vysokých škol představuje v podmínkách ZČU doplňující zdroj pro podporu vzdělávací 
činnosti, zejména pak v oblasti investic do laboratoří určených pro vzdělávací činnost. Počet připravovaných 
a realizovaných projektů trvale klesá a v řadě případů (tematický okruh F a G) je administrativní zátěž spojená 
s řešením projektu v rozporu s projektem. Naopak přínos projektů z tematického okruhu A je evidentní. ZČU 
vysoce oceňuje kvalitu podpory, kterou poskytuje systém ISAAR-F a vřele doporučuje, aby byl použit jako 
příklad dobré praxe pro jiné oblasti podpory činnosti vysokých škol (rozvojové projekty, projekty VaV). 

Podíl ZČU na získávaných prostředcích z FRVŠ (viz tab. č. 13) je podprůměrný, což je pravděpodobně 
(bohužel) dáno také velmi nízkou ochotou pracovníků ZČU působit v komisích FRVŠ. Vedení ZČU však 
z hlediska strategického považuje za zásadní zdroj podpory pro inovace v oblasti vzdělávání strukturální fondy 
(ESF) a rozvojové projekty. Podpora z prostředků FRVŠ je doplňková a není na ZČU součástí strategické 
rozvahy a řízení.  

 

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč Tematický 
okruh 

Počet přijatých 
projekt ů 

kapitálové běžné celkem 

A 11 13211      0 13211 
B  0        0      0        0 
C  0        0      0        0 
E  1        0   359     559 
F 17        0 1757   1757 
G  9        0 1035   1035 

Celkem 38 13211 3151 16362 
 Tab. č.: 13   Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol 

 

Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006-2010 (2015)  a Aktualizace DZ ZČU 2007 
 
• Strategické cíle v modernizaci vzdělávací činnosti jsou v zásadě plněny.  
• Za nedostatečně rozvinutý lze považovat vnitřní systém vzdělávání pracovníků. 
• ZČU zvažuje zavedení modulárního systému přípravy mladých akademických pracovníků, zejména pak 

z hlediska jejich identifikace se strategickými cíli a z hlediska zvládnutí základních pedagogických 
dovedností. 

• ZČU získává z FRVŠ stále menší podporu. Za úspěšné považujeme projekty, které v souladu 
s dlouhodobým záměrem rozvíjejí infrastrukturu pro vzdělávací činnost ZČU. 

6.3 Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU  

Pracovníci ZČU se podíleli jako řešitelé na řešení celkem 16 projektů (viz tab. č. 14), které ZČU získala 
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, přičemž celková dotace na zpracování těchto projektů 
v roce 2007 činila 29,446 mil. Kč. Většina – tj. celkem 13 projektů bylo tematicky zaměřeno do oblasti 
3.2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), jeden projekt byl zaměřen na oblast 3.3 (Rozvoj 
dalšího profesního vzdělávání) a dva (jeden v Plzeňském a jeden v Karlovarském kraji) byly orientovány do 
oblasti 4.1 (Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických 
podmínek, podpora konkurenceschopnosti). 

Řešení uvedených projektů probíhalo vesměs v souladu s jejich termínovým harmonogramem 
a stanovené indikátory byly rovněž vesměs naplňovány. Šest z těchto projektů bylo v roce 2007 řádně ukončeno, 
jeden z toho předčasně, neboť pominuly původní předpoklady naplnění stanovených indikátorů. Zbývajících 
deset bude ukončeno v průběhu roku 2008  a u všech z nich je předpoklad úspěšného zakončení.  

Zároveň začala na univerzitě příprava projektů, financovaných ze Strukturálních fondů EU v období 
2007 – 2013. Proběhla prvotní školení zaměřená jak na strukturu projektů v tomto období, tak zejména na 
zpracování projektů do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro 
inovace.  Řešitelé připravující své projekty se rovněž účastnili jak externích, tak interních screeningů k těmto 
projektům. Lze ale předpokládat i účast či spoluúčast akademických pracovníků ZČU v dalších Operačních 
programech, jako jsou např. Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, programy česko-bavorské, 
meziregionální či mezinárodní spolupráce apod. 
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Operační 
program 
(název) 

 

Opatření 
 

  

Projekt 
 

  

Doba realizace 
projektu 

 

Poskyt. 
částka 

(celkem 
schválená 

suma 
v tis. Kč) 

Poskyt. 
částka 
r. 2007 

(čerpáno  
v tis. 
Kč) 

  1. výzva    

Rozvoj 
lidských 
zdrojů (LZ) 

3.2. 
Inovace a realizace studijního oboru  
elektronika a aplikovaná informatika 
v kontextu potřeb automobilového průmyslu 

2.11.05 - 1.11.07 7806 3501 

Rozvoj LZ 3.2. Nová kvalita pedagogické práce  25.10.05 - 24.10.07 5772 2751 

Rozvoj LZ 3.2. 
Rozšíření sítě interuniverzitního studia o další 
univerzity v ČR  

25.10.05 - 24.10.07 4885 2253 

Rozvoj LZ 4.1. 
Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti 
podniků v Plzeňském kraji 

1.9.05 - 31.8.07 6050 157 

  2. výzva    

Rozvoj LZ 3.2. Inovace bakalářského studijního programu  15.6.06 - 14.6.08 6399 3223 

Rozvoj LZ 3.2. 

Mezioborový dialog a spolupráce jako základní 
předpoklad interdiscipl. vzdělanostního zázemí 
vědeckých, výzkumných a pedagogických 
pracovníků 

15.6.06 - 14.6.08 2901 1304 

Rozvoj LZ 3.2. 

Ověřené studijní programy pro další vzdělávání 
učitelů zaměřené na využití možností science 
center ve výuce přírodovědných a technických 
oborů 

23.6.06 - 22.6.08 3125 613 

Rozvoj LZ 4.1. Program růstu podniků v Karlovarském kraji 24.4.06 - 6.8.07 4361 0 

Rozvoj LZ 3.2. Projektové řízení ve veřejném sektoru 1.7.06 - 30.6.08 2501 543 

Rozvoj LZ 3.2. 
Rozšíření nabídky celoživot. vzdělávání 
v oblasti PC sítí na ZČU 

27.6.06 - 26.6.08 2699 1754 

Rozvoj LZ 3.3. 
Trainee program jako nástroj kariérového 
rozvoje vybraných technických profesí 

20.3.06 - 19.3.08 2949 1132 

Rozvoj LZ 3.2. 
Výuka předmětů Mechanika tekutin 
a Termomechanika  

30.6.06 - 29.6.08 8730 4538 

Rozvoj LZ 3.2. 
Zkvalitnění přístupu k elektron. studijním 
oporám (courseware) vybraných studijních 
programů na ZČU 

15.6.06 - 14.6.08 9332 3083 

Rozvoj LZ 3.2. 

Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 
1. a 2. stupně ZŠ nižších roč. gymnázií, kteří 
vyučují cizí jazyky, připravují se  na získání 
odborné jazykové způsobilosti  

27.6.06 - 26.11.07 1091 601 

Rozvoj LZ 3.2. 
Rozvoj multimediální výuky na UUD ZČU 
v Plzni  

20.10.06 - 19.2.08 4813 2327 

Rozvoj LZ 3.2. 
Redukce bariér při získávání učitelské   
kvalifikace  

19.12.06 - 30.6.08 4980 1666 

Celkem      78394 29446 

Tab. č.: 14  Zapojení vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU  
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7 ZÁVĚR  

Zpracování této výroční zprávy bylo doprovázeno rozborem stavu naplňování strategie ZČU. Jednotlivé 
strategické cíle pro rok 2010 byly konfrontovány se stavem na konci roku 2007. Zvláštní důraz byl tentokrát 
položen na vyhodnocení situace v oblasti výzkumu a vývoje a transferu poznatků do praxe. 

 
V následujících oblastech se daří naplňovat strategické cíle stanovené pro rok 2010, resp. existují reálné 

předpoklady k jejich naplnění: 
• příjmová struktura: cca 45 % prostředků ZČU získává jinak než z dotace na vzdělávací činnost 
       (cíl  50 %), 
• podíl na počtu studujících na vysokých školách:  5,33 % (cíl min. 6 %), 
• podíl studujících v distanční nebo kombinované formě: 16 % (cíl min. 25 %). 
 

Naopak největší problémy z hlediska naplňování strategických cílů má ZČU v těchto oblastech: 
• kvalifikační a věková struktura: s velkým úsilím se daří čelit jen přirozenému stárnutí, strategický cíl je 

nereálný a musí být přehodnocen – např. u profesorů je věkový průměr po tři roky prakticky konstantní, 
a to 64 let, ale strategický cíl byl přijat s indikátorem na úrovni 55 let, 

• ZČU zaujímá nelichotivé pozice z hlediska celkového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 
(19. pozice mezi vysokými školami z hlediska zhodnocení zdrojů pro VaV), 

• pouze na dvou součástech – NTC a FAV – je možné zaznamenat z hlediska hodnocení prováděného 
Radou pro výzkum a vývoj významnou finanční podporu této oblasti (konkurenceschopnost v oblasti 
VaV) a také odpovídající rozsah realizovaných výsledků VaV – viz graf č. 5 a č. 6. 

 
V souvislosti s provedenou analýzou přijalo vedení univerzity řadu konkrétních rozhodnutí ke změně 

situace. Jedním z takových opatření je zavedení motivačního systému pro pracovníky s důrazem na významné 
finanční ocenění v případě realizace prestižních výsledků VaV (impaktované práce, prestižní monografie, 
národní a mezinárodní patenty). 

 Součástí motivačního systému je také podpora kvalifikačního růstu. Jiná komponenta systému se 
zaměřuje na oceňování učitelů, kteří jsou velmi dobře hodnoceni studenty a navíc dbají na zapojení studentů do 
projektů realizovaných na katedrách. 

 

 

Graf. č.: 5  Podíl součástí na zdrojích pro VaV získaných ve volných soutěžích 
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 Graf. č.: 6 Podíl součástí na bodové hodnotě výsledků VaV vykázaných v databázi RIV 2002 – 2006 

 
 

Celkově lze konstatovat, že ZČU směřuje k naplnění strategických cílů, stanovených pro rok 2010, 
v několika málo případech však bude nutné přehodnotit reálnost těchto cílů. 

 
 


