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 PŘEDMLUVA

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která plní své poslání být 
centrem vzdělanosti zejména v Plzeňském kraji, ale její ambice jsou mnohem širší. Počtem 
studentů ve všech formách studia, portfoliem nabídky studijních programů patří mezi největší 
veřejné vysoké školy v České republice. Současně počtem svých zaměstnanců a obratem ve výši 
přes 1,9 miliardy Kč se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu.

V roce 2010 jsme pokračovali v plnění záměrů, které jsme si v našich strategických dokumentech 
vytkli. MŠMT byl předložen Dlouhodobý záměr univerzity včetně aktualizace pro rok 2011, který byl 
jím projednán a schválen. 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 zejména účastí našich 
zástupců v grémiích na úrovni města, kraje i celostátní. Také spolupráce s podniky se velmi dobře 
rozvíjí, zejména v souvislosti přípravy projektů univerzity do Operačního programu EU Výzkum 
a vývoj pro inovace.

Neustále se zvětšující počet studentů ZČU svědčí o zájmu studovat na naší vysoké škole 
(v absolutním počtu zájemců je ZČU trvale na 4. místě v České republice). Nejsme však 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 trvale věnujeme i dalším aktivitám, 
jako jsou veřejností pozitivně vnímané Dny vědy a techniky v ulicích, JuniorFEL nebo spolupráce 
s Techmania science centrem. 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 i školami samotnými.

Významnou zpětnou vazbou směřující ke zkvalitnění přípravy a struktury absolventů je sledování 
jejich zaměstnatelnosti. Trvale sledujeme podrobné údaje serveru MPSV o našich absolventech 
a akademická obec je s nimi konfrontována. Tato zpětná vazba působí spíše dlouhodobě, neboť 
cyklus na vysoké škole je minimálně tříletý. Záměry našich strategických dokumentů byly 
prakticky plněny, i když v některých oblastech to bylo velmi složité. Přes zlepšení kvalifikační 
a věkové struktury akademických pracovníků tato zůstává stále určitým problémem. Vedení 
univerzity i fakult si tento problém uvědomují a věnují se mu.

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, jejichž struktura je velmi různorodá, je v tomto smyslu nerovnoměrná a tomu 
odpovídají i jejich možnosti a také výsledky. Kromě vlastní přípravy a  řešení projektů VaV jsme 
věnovali patřičnou pozornost i podpůrné administrativě – zejména databázi RIV, která poskytuje 
i zdrojovou informaci pro stanovení výše institucionálního financování organizací podle stávající 
metodiky. Ta slouží také k hodnocení výzkumné výkonnosti pro akreditaci. O zvýšení respektování 
nové situace pracovníky ZČU svědčí i trvalý růst počtu bodů v RIV. Významný podíl na tomto růstu 
má i motivační systém, který jsme na ZČU zavedli.



Od r. 2005 se značná část našich spolupracovníků věnovala přípravě projektů do Operačních 
programů EU – Vzdělání pro konkurenceschopnost a zejména Výzkum a vývoj pro inovace.  
To, že jsme nepodlehli malomyslnosti z délky trvání přípravy na vyšších místech, přineslo své 
ovoce v počtu přijatých projektů. To je na jedné straně významný úspěch univerzity, na druhé 
straně také velký závazek. Zásluhu na tom má i Investiční plán rozvoje města, který byl na druhé 
straně také velký závazek. Zásluhu na tom má i Investiční plán rozvoje města, který byl na ZČU 
zpracován, vysoce hodnocen a vytváří určitou komparativní výhodu univerzity. 

Také v r. 2010 pracovníci univerzity získávali četná ohodnocení. Mezi nejvyšší patří stipendium 
Ĺ Óreal pro ženy ve vědě, udělení medaile Belgické královské akademie věd za matematiku, 
udělení ceny za nejlepší elektromobil v ČR , Cena primátora města Plzně za výzkum a řada dalších 
ve výzkumu, umění i sportu.

Zlepšování kvality a kultury akademického života je v centru zájmu univerzity, neboť na něm závisí 
i výkonnost ZČU. Pokračuje činnost poradenského centra. Situace ve vymáhání poplatků za delší 
a další studium se zlepšuje i díky najaté advokátní kanceláři. Trvale se věnujeme péči o studenty 
se zvláštními potřebami, pozornost 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 umožňujeme jejich prostřednictvím i sdílení naší dobré praxe 
ostatním vysokým školám a naopak.

Univerzita v r. 2010 řešila také vážný problém, který se objevil na Fakultě právnické ZČU. Tento 
problém zaměstnával nejen vedení univerzity, které působilo po celou tuto dobu jako „krizový 
štáb“, ale řadu dalších pracovníků včetně Akademického senátu univerzity. Při řešení došlo 
i k řadě personálních změn. Změny v chování fakulty, které byly nutné, přinášely řadu problémů. 
Dosud však není situace na fakultě zklidněna, i když příčiny byly nalezeny, pojmenovány a hlavní 
protagonisté problémů z univerzity odešli buď sami, nebo výpovědí. Tento problém nás ubezpečil 
v tom, že ani akademické svobody nejsou imunní vůči selhání jednotlivce nebo skupiny, a kontrolní 
dohled akademických senátů fakulty i univerzity a vedení univerzity je nutný i u „hospodaření“ 
s těmito svobodami.

V oblasti řízení univerzity se však stále 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 a ostatních studentských zájmových 
organizací. 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. 

Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
rektor ZČU do 28. 2. 2011
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1 ÚVOD

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

Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Tylova 57, 306 14 Plzeň

Názvy a adresy vysokoškolských ústavů:

Ústav umění a designu (UUD)
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Ústav jazykové přípravy (UJP)
Tylova 15, 306 14 Plzeň

Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu (NTC)
Teslova 9, 306 14 Plzeň
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NOVÉ TECHNOLOGIE

-Výzkumné centrum

v západočeském

regionu

ÚSTAV UMĚNÍ

A DESIGNU
ÚSTAV JAZYKOVÉ

PŘÍPRAVY

REKTOR

Prorektor
pro studijní

a
pedagogickou

činnost

Prorektor
pro strategii

a
výzkum

Prorektor
pro

informatiku

Prorektor
pro vnější

vztahy

Odbor
strazegie

a
výzkumu

Odbor
legislativní

a
právní

Vztahy
k

veřejnosti

Odbor
ochrany

duševního
vlastnictví

a
strukturální

fondy

Studijni
a

pedagogická
činnost

Informační
a

poradenské
centrum

Zahraniční
vztahy

Informační
systém

Vydavatelství

Centrum
informace

a
výpočetní
techniky

Univerzitní
knihovna

kancelář kvestorakancelář kvestorakancelář kvestora

KVESTOR

kancelář rektoraodbor
interního auditu

FAKULTA 

ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA 

EKONOMICKÁ

FAKULTA 

FILOZOFICKÁ

FAKULTA 

PEDAGOGICKÁ
FAKULTA 

PRÁVNICKÁ

FAKULTA STROJNÍ

FAKULTA 

ZDRAVOTNICKÝCH

STUDIÍ
FAKULTA 

APLIKOVANÝCH

VĚD

kancelář kvestora

kancelář kvestorakancelář kvestora

Rektorát

Jiná pracoviště

Účelová zařízení

Vysokoškolské ústavy

Fakulty

1.2 Organizační schéma VŠ

Organizační struktura Západočeské univerzity v Plzni k  31. 12. 2010
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1.3 Složení (včetně změn v roce 2010) vědecké rady, správní rady, akademického senátu 
a dalších orgánů dle vnitřních předpisů VVŠ 

1.3.1 Vědecká rada 

Interní členové

Doc. Ing. Josef Průša, CSc.   rektor
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. proděkan FF pro vědu
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF (do 30. června)
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.  děkanka FPE 
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. vedoucí katedry matematiky, FAV (do 7. září)
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš proděkan FPR pro vědu a výzkum
Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan FEL (od 1. července)
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy 
Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. děkan FEK (od 1. března) 
 katedra ekonomiky podniku a účetnictví, FEK (do 30. června)
Doc. RNDr. František Ježek, CSc. prorektor pro strategii a výzkum
Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. děkan FEL (od 1. března)
 proděkan FEL pro vzdělávací činnost (do 30. června)
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. katedra technických oborů, FZS
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.   děkan FAV (od 1. listopadu) katedra mechaniky, FAV 
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. děkanka FZS 
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.   proděkan FPE pro výzkum a vývoj a mezinárodní vztahy
Doc. ak. mal. Josef Mištera ředitel UUD
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.  katedra archeologie, FF
Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, FEL
Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný  děkan FEK (od 1. července)
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. zástupce ředitele NTC a katedra mechaniky, FAV
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. katedra matematiky, FAV 
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.  děkan FST
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.  vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky, FAV 
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.   proděkan FAV pro tvůrčí činnost (od 1. listopadu)
 katedra kybernetiky, FAV 
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.   děkan FF (od 1. července)
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. vedoucí katedry elektroenergetiky a ekologie, FEL 

Externí členové 

Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. UK, Fakulta sociálních věd
Ing. Aleš John, MBA Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. ČVUT, Fakulta elektrotechnická 
Ing. Václav Liška, CSc. Škoda Výzkum, s. r. o.
Doc. Ing. Petr Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
JUDr. et PhDr. Otakar Osmančík, CSc. Institut pro kriminologii a sociální prevenci
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.
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR
Prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. Ústav pro elektrotechniku AV ČR
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. ČVUT, Fakulta strojní
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1.3.2 Správní rada

Předseda Ing. Jiří Zapletal ŠKODA POWER a Doosan Company
Místopředsedové JUDr. Jiří Šilhavý Krajský soud v Plzni
 Ing. Petr Křenek, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Členové Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Fakultní nemocnice Plzeň
 Mgr. Michal Kraus Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 
 Ing. Karel Křížek, MBA ČEZ, a. s.
 Ing. Jaroslav Lobkowicz Zastupitelstvo Plzeňského kraje
  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (od 25. května)
 Ing. Zdeněk Novotný Úřad práce v Plzni
 Mons. František Radkovský Plzeňské biskupství 
 Jiří Struček Krajský úřad Plzeňského kraje
 Ing. Vladimír Ševela Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Ing. Jiří Šneberger Parlament ČR, Senát (do října) 
  Zastupitelstvo města Plzně (od 25. listopadu)
 Ing. Václav Tomandl Factoring KB, a. s.
 Ing. Pavla Volfová Ministerstvo financí 
Tajemník PhDr. Helena Hejdová Západočeská univerzita v Plzni

1.3.3 Akademický senát 

Zaměstnanci

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová FAV – KKY  místopředsedkyně
RNDr. Petr Tomiczek, CSc. FAV – KMA
Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc. FAV – KIV
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. FAV – KKY
Ing. Hana Kunešová  FEK – KEF  do 28. září
Ing. Bohuslav Šimek  FEK – KPM  od 29. září
Ing. Josef Červený, Ph.D.  FEK – KEU
PhDr. Věra Dvořáková  FEK – KIP
PaedDr. Dana Egerová  FEK – KIP
Ing. Jiří Basl, Ph.D. FEL – KAE
Doc. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. FEL – KEV  do 28. února
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. FEL – KET  od 1. března
Ing. Petr Řezáček, Ph.D. FEL – KEV
Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D. FEL – KEE
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. FF – KFI
PhDr. Mgr. Ladislav Šmejda, Ph.D. FF – KAR
RNDr. Vladimír Blažek, CSc. FF – KSA
Mgr. Radek Schuster FF – KFI
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. FPE – KOF
Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. FPE – KGE předseda
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. FPE – KCH
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Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. FPE – KAN
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. FPR – KPD  do 29. listopadu 
Mgr. Petr Škvain FPR – KTR  od 30. listopadu 
JUDr. Simona Stočesová FPR – KTR
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. FPR – KPO
JUDr. Tomáš Louda, CSc. FPR – KSR
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. FST – KPV
Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.  FST – KPV  do 31. srpna
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.  FST – KTO  od 1. září
Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. FST – KKS
Mgr. Tomáš Tománek  FST – KTS
Mgr. Lucie Kašová FZS – KOS
Doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.  FZS – KTB
Mgr. Monika Valešová FZS – KFE
Mgr. Štěpánka Bufková  FZS – KFE
PhDr. Jan Dufek MF – UJP  do 15. března
Mgr. Kateřina Strnadová MF – UJP  od 1. května
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. MF – NTC
Doc. akad. mal. Helena Krbcová MF – UUD
Prof. akad. soch. Jiří Beránek MF – UUD
Studenti
Bc. Kristýna Hadašová FAV
Bc. Martin Ptáček FAV
Daniel Vajda FEK
Zuzana Malá  FEK
Bc. Pavel Vondruška  FEL
Mgr. Tereza Outlá FEL
Bc. Petr Baierl FF
Vít Procházka FF
Martin Sadílek FPE
Jakub Svoboda FPE
Antonín Stanislav FPR  do 26. května
Gizela Andrejová FPR  od 27. května
Tomáš Hnetila FPR
Martin Šinal FST
Jan Trnka FST  od 25. února do 2. září
Karel Pečenka FST  od 3. září
Ondřej Prudel FZS
Ondřej Pešek FZS  do 15. listopadu
Aneta Švagrová FZS  od 16. listopadu 
BcA. Aliaksei Goubarev UUD  do 15. května
Jakub Hanzl UUD  od 16. května
Ing. Lukáš Bartoň – studium DSP FST tajemník
Ing. Antonín Předota – studium DSP FEL
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1.3.4 Vedení univerzity

Rektor Doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Prorektor pro strategii a výzkum Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Eva Pasáčková, CSc.

Prorektor pro informatiku Dr. Ing. Jan Rychlík 

Prorektor pro vnější vztahy Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.

Kvestor Ing. Antonín Bulín, M.B.A.

1.4 Zastoupení VŠ v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních 
organizacích, v profesních organizacích 

Organizace Stát Status
Česká konference rektorů ČR člen
Rada vysokých škol ČR člen předsednictva
European University Association EU člen 
International Federation for Information Processing (IFIP) mezinárodní organizace člen
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) mezinárodní organizace člen
Mezinárodní asociace pro trestní právo (AIDP) mezinárodní organizace člen
The European Power Electronics and Drivers Association (EPE) EU člen
European Society of Kriminology (ESC) EU člen
TEH Trans European Halley, Evropská asociace center alternativní kultury UNESCO přidružený člen
AITA/IATA mezinárodní federace amatérského divadla UNESCO člen
Evropská asociace právnických fakult (ELFA) Belgie člen
European Bussines Ethics Network (EBEN) Belgie člen
European Microscopy Society Belgie člen
Artemisia Association Nizozemí člen
The European Centre for Comparative, Commercial and Company Law Polsko člen představenstva
Towarzystvo Chemii i Inżynierii Ekologicznej Polsko člen
Applied Engineering Design Science (AEDS) UK předseda
Americká společnost pro hemodynamiku USA člen 
Asociace amerických geografů USA člen
ACET International (AIDS, Care, Education, Training) USA člen
iNEER global network of educators and researchers Preston King Station, 
Aarlington

USA člen

International Technology Education Association (ITEA) USA člen
New York Academy of Sciences USA člen 
Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR člen
Asociace institucí a odborníků transferu znalostí (AKTOP) ČR člen
Asociace výzkumných organizací ČR člen představenstva
AHUV – Asociace hudebních umělců a vědců ČR člen
Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR přidružený člen
Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR (AIVD) ČR člen 
Atestační komise MZ ČR pro TVL ČR člen 
Akreditační komise MZ ČR pro TVL ČR člen 
Akreditační komise MZ ČR pro obor AIM ČR člen 
ANB CZECH WELDING SOCIETY ČR člen
ČAPV Česká asociace pedagogického výzkumu ČR člen
Central Europe Centre for Women and Youth in Science ČR člen
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Organizace Stát Status
CZECHDIDAC ČR člen
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku ČR člen
Česká elektrotechnická společnost ČR člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČR člen
Česká společnost pro jakost ČR člen
Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ČR viceprezident
Česká technolog. platforma strojírenská výrobní technika ČR člen řídicí rady
Česká technologická platforma Strojírenství ČR viceprezident
Českomoravská společnost pro automatizaci ČR člen
Československá vědecká společnost pro nauku o kovech ČR člen
Česká ergonomická společnost ČR člen
Česká asociace geoinformatiky (ČAGI) ČR člen
Česká geografická společnost (ČGS) ČR předseda
Česká asociace geomorfologů ČR člen 
Česká kinantrologická společnost ČR člen
Česká psychologická asociace, sekce psychologie zdraví ČR
ČHS – Česká hudební společnost ČR člen
Česká konfederace porodních asistentek ČR člen
Česká kardiologická společnost ČR člen
Česká asociace sester (ČAS) ČR člen
Česká společnost tělovýchovného lékařství (TVL) ČR místopředseda
Česká asociace ergoterapeutů ČR člen 
Česká lékařská komora ČR člen 
Český lékařský svaz (JEP) ČR člen 
Inženýrská akademie ČR člen
INTERSKI ČR ČR člen
Lékařská společnost J. E. Purkyně ČR člen 
National Geographic Society, Praha ČR člen
Profesní odborná unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska 
(POUZP KEC)

ČR člen

Profesní organizace fyzioterapeutů (UNIFY) ČR člen
Společnost myoskeletální medicíny ČR člen 
Společnost fyzikální a rehabilitační medicíny ČR člen 
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČR člen 
Společnost radiologických asistentů ČR člen 
Membránová platforma (CZEMP) ČR člen
Česká technologická platforma Smart Grid ČR člen
Platforma informačních technologií ČR člen
Česká technologická platforma Udržitelná energetika ČR člen
Sdružení pro inženýrskou mechaniku ČR člen
Klastr ENWIVA ČR člen
Český IT klastr ČR člen

Pozn.: Status – postavení VŠ v organizaci
Tabulka č. 1: Zastoupení VŠ v reprezentaci českých vysokých škol, mezinárodních a profesních organizacích



13

1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, 
ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe

Fakulty Západočeské univerzity v Plzni nemají akreditovány studijní programy nebo jejich části 
mimo město, ve kterém má VŠ sídlo. Je zřízeno konzultační centrum v Plavně, kde v roce 2010  
probíhaly konzultace pro 30 studentů bakalářského studijního programu Ilustrace a grafika  
na ZČU (Ústav umění a designu), a konzultační centrum v Českých Budějovicích, kde probíhaly 
konzultace kombinovaného studia Fakulty strojní.

1.6 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy

•  Ve vědecké radě se během roku vystřídalo 42 členů, z toho 3 ženy.
•  V akademickém senátu vysoké školy se v průběhu roku vystřídalo 64 členů, z toho 18 žen.

2 KVALITA A ExCELENCE AKADEMICKÝCh ČINNOSTÍ

2.1 Počty akreditovaných studijních programů

ZČU v roce 2010 předložila k akreditaci resp. reakreditaci 26 studijních programů/oborů. Úspěšně 
akreditovala, respektive získala prodloužení akreditace 22 studijních programů/oborů. Nově byly 
akreditovány programy (příp. byla rozšířena akreditace o nový obor):

FEL N2612 Elektrotechnika a informatika (obory Jaderná elektrotechnika a Diagnostika 
 a design v elektrických zařízeních)

Vytvoření těchto studijních oborů bylo vyvoláno výraznou potřebou praxe získat vysokoškolsky 
kvalifikované odborníky v oblasti jaderné energetiky a v oblasti konstrukce a navrhování moder-
ních elektrotechnických zařízení.

Úspěšnou reakreditací prošly programy: 

FAV P3602 Geomatika (obor Geomatika)

 P3918 Aplikované vědy a informatika 
 (Aplikovaná mechanika, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, Kybernetika)

 P3902 Inženýrská informatika (Informatika a výpočetní technika)

 B3918 Aplikované vědy a informatika (Finanční informatika a statistika)

 P1101 Matematika (Aplikovaná matematika)

FEK B6208 Ekonomika a management (Podniková ekonomika a management)

FF B7105, N7105 Historické vědy (Archeologie)

FPE všechny obory bakalářského a navazujícího magisterského studia

 P7507 Specializace v pedagogice (Teorie vzdělávání v bohemistice) 

UUD N8208 Design (Ilustrace a grafický design, Keramický design)

 N8206 Výtvarná umění (Intermediální tvorba)
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Za obor Informační systémy získala FAV (katedra KIV) prestižní ocenění IBM Faculty Award.

Lze konstatovat, že v oblasti tvorby studijních programů došlo k určité stabilizaci, nové programy/
obory byly připraveny v podstatě výjimečně v souvislosti se zjištěnou společenskou potřebou. 
Zároveň došlo k útlumu některých studijních programů, a to z ekonomických důvodů:  
na FPE nebyli v roce 2010 přijímáni studenti do bakalářských oborů Zpěv, Sbormistrovství  
a Hra na nástroj, do bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů.

Ve studijní oblasti byla v souladu se strategií univerzity věnována pozornost rozvoji kombinované 
formy studia: ve všech akreditovaných studijních programech studovalo v kombinované formě 
studia 3 212 studentů, tj. 17,99 % z celkového počtu. V bakalářských a magisterských studijních 
programech to bylo 2 477 studentů, tj. 16,2 % z celkového počtu studentů těchto studijních pro-
gramů. Zvýšenou pozornost rozvoji kombinované formy studia věnují fakulty technické – FEL kon-
statuje nárůst počtu přijímaných studentů do kombinované formy programu Aplikovaná elektro-
technika. Srovnání s předchozími lety ukazuje, že původní strategický cíl nelze naplnit, zejména 
sledujeme-li kvalitu této formy studia.

Rozvoj kvality kombinovaného studia byl zajišťován vytvářením studijních opor – všechny fakulty 
významně využívají celouniverzitní systém Courseware; studijní materiály v něm vytvořené a ulo-
žené podporují zároveň  i studium v prezenční formě, což zvyšuje efektivitu prostředků vynalože-
ných na jejich tvorbu. Na řadě fakult (FAV, FEK, FF, FST, FPE) je řešení kvality studijních programů 
kombinované formy podporováno projekty programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dal-
ších evropských projektů.

Přetrvávajícím problémem je na některých fakultách počet studentů, kterým je děkanem fakulty 
povolena tzv. úprava prezenční formy studia (v souladu s čl. 32 Studijního a zkušebního řádu). 
Takto je nahrazováno studium v kombinované formě. Na základě analýzy zkušeností z vývoje na 
FPR se vedení fakult soustředilo na sledování organizace a kvality tohoto studia. Do připraveného 
návrhu nového Studijního a zkušebního řádu nebyla možnost této úpravy zařazena. 

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Studijní programy Celkem
studijních 
programů

bakalářské magisterské magisterské 
navazující

doktorandské

P K P K P K
přírodní vědy a nauky 4 2 1 0 2 1 2 9
technické vědy a nauky 9 6 3 0 7 5 5 24
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 4 1 0 0 0 0 0 4
společenské vědy, nauky a služby 8 3 0 0 7 1 3 18
ekonomie 2 2 1 0 2 1 1 7
právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 0 1 1 0 0 1 3
pedagogika, učitelství a sociál. péče 3 1 2 1 2 2 1 8
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 2 0 0 0 2 0 0 4
Celkem 33 15 8 2 22 10 13 77

Zdroj: INIS 
P – prezenční forma, K – kombinovaná forma 
Tabulka č. 2a: Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy
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2.2 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree), 
studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce 

Název programu 7. Program na podporu spolupráce českých a zahraničních vysokých škol při tvorbě  
a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu joint degree nebo double degree

Koordinátor Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
Partnerské organizace 
(Konsorcium projektu)

Ecole Centrale de Marseille – Olivier Boirone 
Universite de la Medittertanée – George Le Palac

Přidružené organizace ---
Počátek realizace programu 2008 
Druh programu Double degree
Délka studia Magisterské studium se prodlouží o 1–3 semestry (0.5 – 1.5 roku)
Typ programu Navazující magisterský
Počet kreditů Ecole Centrale Marseille požaduje od svých studentů získání 60 ECTS kreditů za jeden 

akademický rok. Stejný počet kreditů je zapotřebí pro absolvování jednoho akademického 
roku na ZČU v Plzni. 

Popis organizace studia,  
včetně příjímání studentů 
a ukončení

Zakončení studia bude probíhat podle zvyklostí té dané univerzity. Na FST ZČU v Plzni 
to bude vypracování diplomové práce a její obhájení při státní závěrečné zkoušce. 
Na francouzské straně tato procedura probíhá obdobně, jen v pozdějším termínu (září–říjen).

Jakým způsobem je vydáván 
diplom a dodatek k diplomu?

Obě strany po vzájemném uznání studijních aktivit na partnerské univerzitě  
a po složení státních závěrečných zkoušek předávají absolventovi diplom té dané organizace 
dle jejich zvyklostí. 

Jakým způsobem jsou 
realizovány výměny studentů?

Koordinátoři partnerských univerzit jsou napojeni na zahraniční oddělení partnerských 
univerzit. Studenti se tak oficiální cestou dozvídají o možnosti studia double master degree 
a v případě zájmu a úspěšného absolvování výběrového řízení jsou na studium přijati.

Jak probíhá spolupráce  
se státy EU, je uzavřena 
smlouva, popřípadě co je  
obsahem smlouvy?

Jsou uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci s partnerskými pracovišti.  
Obsahem smluv jsou následující činnosti:
– společné aktivity ve výzkumu,
– výměny univerzitních vyučujících,
– studentské výměny,
– výměny studentů pracujících na dizertační práci a společné vědecké vedení 

dizertačních prací,
– výměny studentů v rámci pracovních stáží na konci studia,
– vzájemné podávání informací týkajících se vyučování a výzkumných prací,
– výměna publikací vědecké a technické povahy,
– společné publikování vědeckých výsledků a pedagogických dokumentů,
– organizace kurzů vzájemného vyučování a společných seminářů.
Součástí smlouvy s ECM je příloha A, kde je vidět plán studia francouzského  
a českého studenta. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu pěti let.  
Jsou evidovány na zahraničním oddělení ZČU.

Tabulka č. 2b: Informace o joint/double degree programech

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Studijní programy Celkem
studijních 
programů

bakalářské magisterské magisterské 
navazující

doktorandské

P K P K P K
přírodní vědy a nauky 1 1 0 0 1 1 2 6
technické vědy a nauky 8 6 0 0 6 5 5 30
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 0 0 0 0 0
společenské vědy, nauky a služby 0 0 0 0 0 0 2 2
ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0
právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 0 0 0 0 0 0 0
pedagogika, učitelství a sociál. péče 0 0 0 0 0 0 0 0
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkem 10 7 0 0 7 6 9 39

Tabulka č. 2c: Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce
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Bakalářské a magisterské programy akreditované v anglickém jazyce (FAV, FEL, FST) nebyly 
realizovány, na studijním programu akreditovaném v němčině pro UUD Illustration und Grafik – 
Mediale und didaktische Illustration byl zapsán jeden student. Přetrvává situace, kdy se nedaří 
získat dostatečný počet kvalitních zahraničních studentů tak, aby výuka v  programech byla efek-
tivní. ZČU vyhodnotila tuto situaci a v souladu se strategií pro další období se fakulty orientovaly 
na předměty nebo moduly vyučované v cizím jazyce, které jsou zařazeny do českých studijních 
plánů a využívány českými studenty a zároveň zahraničními studenty v rámci krátkodobých studij-
ních pobytů (zejména FAV, FEK, FEL, FF, FPR). Kromě toho jsou podle zájmu zahraničních studentů 
vypisovány speciální předměty vyučované v cizím jazyce (zejména FEK, FPR).

Na FAV pokračoval doktorský studijní program realizovaný v rámci mezinárodní spolupráce vysokých 
škol se zahraničním pracovištěm (University of Sydney, Austrálie), zapsán jeden student.

Na FST je ve spolupráci s Ecole Centrale Marseille rozvíjen program double degree pod názvem 
Společný magisterský program typu double degree pro strojní inženýry. Rozvoj byl podpořen  
řešením rozvojového programu MŠMT. Výstupy v roce 2010: 
•  9 studentů z Ecole Centrale de Marseille absolvovalo letní tříměsíční stáž na ZČU,  
•  1 student FST ZČU splnil podmínky výběrového řízení pro akademický rok 2010/2011,  
 v současné době studuje na ECM a připravuje se na státní závěrečnou zkoušku  
 v programu double degree, 
•  1 student FST ZČU se připravuje na studium programu v akademickém roce 2011/2012.

2.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ

ZČU nemá studijní programy akreditované společně s VOŠ.

2.4 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Skupina studijních programů kurzy orientované 
na výkon povolání

kurzy zájmové

U
3V

Ce
lk

em

Z toho počet kurzů, 
jejichž účastníci 
byli přijímáni 
do akreditovaných 
studijních programů 
podle § 60 Zákona 
o vysokých školách

do
 1

5 
ho

di
n

do
 1

00
 h

od
in

ví
ce

do
 1

5 
ho

di
n.

do
 1

00
 h

od
in

.

ví
ce

přírodní vědy a nauky 2 5 7
technické vědy a nauky 11 5 3 16 35
zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 3 1 2 3 5 14
společenské vědy, nauky a služby 1 49 1 1 17 14 83
Ekonomie 5 4 4 1 14 4
právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 1 2
pedagogika, učitelství a sociál. péče 11 17 0 28
obory z oblasti psychologie 6 3 3 12
vědy a nauky o kultuře a umění 67 16 83 33
Celkem 26 68 30 1 88 3 61 277 39

Pozn.: U3V – Univerzita 3. věku
Tabulka č. 2d: Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole
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2.5 Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Skupina studijních programů kurzy orientované 
na výkon povolání

kurzy zájmové

U
3V

Ce
lk

em

Z toho počet 
účastníků,  
jež byli přijímáni 
do akreditovaných 
studijních programů 
podle § 60 zákona 
o vysokých školáchdo

 1
5 

ho
di

n

do
 1

00
 h

od
in

ví
ce

do
 1

5 
ho

di
n

do
 1

00
 h

od
in

ví
ce

přírodní vědy nauky 49 303 352
technické vědy a nauky 169 90 22 254 535
 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 263 17 57 338 158 833
společenské vědy, nauky a služby 643 30 14 269 820 1776
ekonomie 69 117 186 104
právo, právní a veřejnosprávní činnost 66 66 64
pedagogika, učitelství a sociál. péče 196 555 751
obory z oblasti psychologie 122 46 244 412
vědy a nauky o kultuře a umění 249 1108 1357 18
Celkem 1266 352 710 14 518 338 3070 6 268 186

Tabulka č. 2e: Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Aktivity celoživotního vzdělávání byly zajišťovány zejména Ústavem celoživotního vzdělávání, 
Centrem celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické, Fakultou pedagogickou, Ústavem umění 
a designu, Fakultou právnickou, Fakultou zdravotnických studií. Programy celoživotního vzdě-
lávání byly pravidelně akreditovány Radou celoživotního vzdělávání, kreditní hodnota předmětů 
odpovídá zásadám alokace kreditů na ZČU. Zároveň je sledována odborná garance těchto před-
mětů a realizace jejich výuky. Tím jsou vytvořeny podmínky pro možný přenos kreditů do pregra-
duálního studia. Této možnosti zatím ve zvýšené míře využívá Fakulta ekonomická (do kombino-
vané formy bakalářských studijních programů bylo přijato 89 úspěšných absolventů programu 
celoživotního vzdělávání, do navazujícího magisterského studijního programu 15 úspěšných absol-
ventů programu celoživotního vzdělávání), Ústav umění a designu (18 přijatým studentům byly 
uznány předměty absolvované v rámci celoživotního vzdělávání) a Fakulta právnická.

Zvýšená pozornost ze strany vedení univerzity a Rady celoživotního vzdělávání byla věnována 
realizaci těchto programů na FPR. V roce 2010 fakulta organizovala dva programy celoživot-
ního vzdělávání, a to Veřejná správa a Základy práva. Oba probíhaly standardním způsobem na 
základě pravidel schválených Radou celoživotního vzdělávání. Z pohledu budoucího vývoje se 
jeví jako využitelnější kurz Základy práva. Program Veřejná správa dosáhl svého naplnění v minu-
losti, o současném ústupu svědčí i počet nově podaných přihlášek (5). V probíhajících programech 
je zapsáno celkem 56 účastníků. V programu CŽV CZV01 – Právní specializace (Veřejná správa) 
ukončilo úspěšně druhý ročník 65 účastníků; 64 jich následně bylo přijato ke studiu bakalářského 
studijního programu Veřejná správa. Z prvního do druhého ročníku programu CŽV Veřejná správa 
postoupilo v minulém roce 49 účastníků (stav k 31. 12. 2010).

Výuka v programu CŽV CZV02 – Základy práva byla zahájena až v akademickém roce 2010/2011, 
v prvním ročníku k 31. 12. 2010 studovalo 22 studentů. 

Na dalších fakultách byl realizován přenos kreditů z programů CŽV pouze v  oblasti jazykové výuky 
– na základě individuální žádosti bylo studentům uznáno splnění jazykových kurzů realizovaných 
v rámci Mezinárodní letní jazykové školy ZČU nebo Letní školy arabštiny, ivritu, turečtiny  
(organizováno FF).
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Na FPE byly zahájeny kurzy CŽV, které představují ucelené části akreditovaných studijních  
programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 
Úspěšným absolventům těchto programů budou po přijetí do daných oborů uznány získané  
kredity. Realizace těchto programů je podpořena projektem OPVK. 

Činnost Ústavu celoživotního vzdělávání

Ústav celoživotního vzdělávání realizoval v roce 2010 86 programů celoživotního vzdělávání  
s celkovým počtem 3 352 programových účastníků. Tyto programy byly ze 33 % tvořeny programy 
podnikového vzdělávání, ze 14 % programy vzdělávání učitelů základních a středních škol a akade-
mických pracovníků univerzity, ze 48 % programy Univerzity třetího věku a z 5 % ostatními  
(programy pro studenty, rekvalifikační programy, programy zájmového vzdělávání).

V programech tzv. podnikového vzdělávání byly realizovány především modulární programy propo-
jované do ucelenějších sestav a dlouhodobějších programů typu podnikových akademií. V těchto 
programech převažovaly programy zaměřené na technické vědomosti a dovednosti a tzv. měkké 
dovednosti. V roce 2010 byli v programech podnikového vzdělávání proškoleni zaměstnanci  
17 většinou průmyslových podniků.

Vzdělávání učitelů základních a středních škol probíhalo z velké části jako další vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP) a bylo zaměřeno na vědomosti a dovednosti využívání moderních 
informačních technologií ve výuce. Mezi klíčová témata patřila metodika tvorby a využívání elek-
tronických studijních opor, možnosti využívání informačních technologií ve výuce konkrétních 
předmětů na školách a didaktické aspekty moderních vzdělávacích nástrojů a metod (motivace 
apod.). Realizace těchto programů probíhala z velké míry v rámci řešení projektů financovaných 
z ESF, např. Educa, Moderní učitel, Otevřená škola, Moderní lektor, Propojená škola. V roce 2010 
bylo také zahájeno řešení projektu Kompetentní učitel řízeného UCV, jehož hlavním cílem je posí-
lit kompetence učitelů základních a středních škol Plzeňského kraje týkající se využívání informač-
ních technologií ve výuce předmětů. Realizace programů tohoto projektu spadá do roku 2011.

Programy Univerzity třetího věku (U3V) byly ÚCV realizovány v  Plzni, Sokolově, Tachově 
a Klatovech. Celkem se uskutečnilo 42 programů (2 577 programových účastníků). Podle počtu 
účastníků programů byl největší objem činnosti uskutečněn v Plzni (77 %), dále ve středisku 
v Sokolově (12 %), v Klatovech (6 %) a v Tachově (5 %). Nejvíce programů U3V bylo zaměřeno 
na oblasti umění, společenských věd, počítačové gramotnosti (především na mimoplzeňských 
střediscích) a přírodních věd. Financování aktivit U3V je vícezdrojové: skládá se z dotačních zdrojů 
rozvojových programů MŠMT, účastnických poplatků, dotace města Sokolova a výnosů z dalších 
aktivit UCV. Západočeská univerzita v Plzni je členem Asociace univerzit třetího věku. V rámci této 
asociace byla v roce 2010 pověřena úkolem vytvořit centrální národní evidenční systém programů 
a výkonů univerzit třetího věku v ČR. V roce 2010 vydalo UCV 3 publikace zaměřené na podporu 
studia v programech U3V. 

14 % programů Ústavu celoživotního vzdělávání proběhlo kombinovanou formou pomocí e-lear-
ningu. V oblasti vzdělávání zaměstnanců ZČU získal Ústav celoživotního vzdělávání tři projekty 
OPVK, kterými podporuje jak rozvoj pedagogicko-psychologických způsobilostí akademických pra-
covníků, tak vzdělávání všech zaměstnanců ZČU v ostatních oblastech akademického života. 

Činnost dalších center celoživotního vzdělávání
FPE se soustředila na realizaci studijních programů v rámci DVPP (doplňující a rozšiřující studium), 
organizaci zajišťovalo fakultní oddělení CŽV. V převážné většině byly realizovány rozšiřující stu-
dijní programy vedoucí k získání kvalifikace, největší zájem byl opakovaně o rozšiřující studium 
anglického jazyka (243 účastníků). Celkem bylo na FPE do programů CŽV zapojeno 594 účastníků,  
z toho 248 v prvních ročnících.
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Výuka programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je financována projektem 
ESF Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odbor-
ného výcviku. Do projektu se přihlásilo celkem 29 uchazečů, přijato bylo 16. Ostatní nesplňovali 
podmínky pro přijetí. 

Vzdělávání učitelů probíhá také v projektu ICT koordinátoři (FPE je hlavním řešitelem).  
Cílem projektu je zvýšit úroveň využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách, 
a to prostřednictvím rozšíření a prohloubení kompetencí ICT koordinátorů na základních  
a středních školách.

Programy organizované UUD byly tradičně zaměřeny na výtvarné umění a design.  
Mezi nejúspěšnější programy patřily Fashion design, Design interiéru, Figurální kresba,  
Grafický design, Malba (celkem 249 účastníků).

FEK realizovala aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání prostřednictvím fakultního Centra  
celoživotního vzdělávání (CECEV). Zároveň byla Centrem celoživotního vzdělávání v Chebu organi-
zována Univerzita třetího věku. V letním semestru akademického roku 2009/10 bylo uskutečněno 
9 předmětů s 210 účastníky, v zimním semestru akademického roku 2010/11 bylo uskutečněno 
10 předmětů s 263 účastníky.

FZS se soustředila na dlouhodobé odborné kurzy zaměřené na získání certifikátu v souladu 
s § 61 Zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních (64 účastníků), na kurzy věnované pří-
pravě zdravotnických pracovníků pro vzdělávací činnost (25 účastníků), na zájmové kurzy s různou 
tematikou pro fyzioterapeuty (58) a na přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě zdra-
votnických studií (207 účastníků). Fakulta byla řešitelem rozvojového projektu MŠMT Aktivní 
senior (celkem 150 účastníků).

Ostatní fakulty organizovaly samostatně programy CŽV jen výjimečně: krátkodobý kurz CŽV na 
FEL (rozsah 25 hodin) pro podniky z oblasti aplikací elektrotepelné techniky a základů elektrotech-
niky, letní škola arabštiny, ivritu, turečtiny na FF.

2.6 Zájem o studium na VŠ

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Počet

1/ 2/ 3/ 3/ 5/

Celkem 23581 15145 15675 8055 6639
přírodní vědy a nauky 1538 1285 1264 771 434
technické vědy a nauky 6218 3712 6059 3105 2605
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 1926 1518 391 390 312
společenské vědy, nauky a služby 4294 3365 1862 1500 1187
ekonomie 2892 2460 805 1378 990
právo, právní a veřejnospr. činnost 2703 2460 2325 508 306
pedagogika, učitelství a sociál. péče 3362 2540 2757 801 637
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 648 565 212 204 168

Zdroj: INIS
Tabulka č. 3: Zájem uchazečů o studium na vysoké škole

Počet přihlášených uchazečů (přesněji přihlášek ke studiu) pro přijímací řízení konané v roce 
2010 dosáhl hodnoty 23 581. Ve srovnání s předchozím rokem byl nižší o 2 042. Pokles byl zazna-
menán ve všech sledovaných kategoriích s výjimkou počtu přijetí (zde ve srovnání s rokem 2009 

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 studentů, kteří se zapsali ke studiu
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nárůst o 2 836), což lze interpretovat jako důsledek zrušení přijímacích zkoušek na řadě oborů. 
Srovnáváme-li s minulým rokem údaj o počtu přihlášených, tj. o počtu uchazečů, kteří se zúčast-
nili přijímacího řízení, konstatujeme nárůst zájmu ve skupině programů zdravotnické, lékařské 
a farm. vědy a nauky (o 278), ve skupině pedagogika, učitelství a sociál. péče (o 190), ve skupině 
přírodní vědy a nauky (o 72). Naopak vysoký pokles zaznamenáváme ve skupině ekonomie (589), 
ale i ve skupině právo (o 504) a společenské vědy nauky a služby (o 458), klesající tendenci má 
opět vývoj ve skupině technické vědy a nauky (o 254).

Pro získání uchazečů o studium byly připraveny tradiční akce: dny otevřených dveří, a to i za 
aktivní účasti studentů, setkání zástupců fakult se studenty a jejich rodiči na školách, prů-
běžné zasílání informací a setkání s výchovnými poradci škol. Univerzita se zúčastnila výstav 
Gaudeamus v Brně a v Praze, Akadémia v Bratislavě a Škola Karlovy Vary. Kromě toho byla rea-
lizována řada aktivit směřujících k získání zájmu talentovaných středoškoláků o studium přírodo-
vědných a technických oborů, některé podporované projekty (např. SCICOM, TALENT-10). Byly to 
populárně vědecké přednášky o možnostech studia na FAV (s aktivní účastí studentů doktorského 
studia při následných diskuzích), GISDAY (aktivita FAV), přednášky na středních školách o nových 
trendech v elektrotechnice a elektronice, letní škola JuniorFEL, on-line sledování práce v labora-
tořích FEL na internetu (aktivity FEL), Den s fyzikou, Den s mikroskopem, Chemický kemp, projek-
tové dny na KOF (aktivity FPE). Na FST byl řešen projekt v rámci OP VK, osa podpory  
2.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, který je zaměřen na inovace odborného vzdělávání na střed-
ních školách se zaměřením na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad 
na životní prostředí.

K popularizaci techniky mezi mladou generací přispěla účast na akcích, jako jsou např. Dny vědy 
a techniky na ulici, účast FST na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, na Noci vědců apod.

Vyhledávání a přípravě talentovaných uchazečů o studium uměleckých oborů se systematicky 
věnoval UUD. Byly pořádány kurzy celoživotního vzdělávání, sloužící mj. jako příprava na přijí-
mací talentové zkoušky, soutěž pro žáky středních a vyšších odborných škol – Teendesign (v kate-
goriích: design, fashion design, grafický design), individuální konzultace domácích výtvarných 
prací uchazečů, poradenství při volbě vhodného ateliéru, profesionální intenzivní komunikace 
s uchazeči.

2.7 Studenti v akreditovaných studijních programech

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Studenti ve studijním programu Celkem
studentůbakalářský magisterský magisterský 

navazující
doktoktorandský

P K P K P K P K
přírodní vědy a nauky 715 115 95 6 0 0 24 14 969
technické vědy a nauky 2793 732 1037 238 0 0 311 309 5420
zemědělsko-lesnické a veterinářské vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 685 186 0 0 0 0 0 0 871
společenské vědy, nauky a služby 2157 394 440 108 0 0 83 43 3225
ekonomie 1492 359 382 93 0 0 7 29 2362
právo, právní a veřejnosprávní činnost 248 0 0 0 2026 0 11 110 2395
pedagogika, učitelství a sociál. péče 1022 114 423 1 381 131 20 42 2134
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře  
a umění 339 0 84 0 0 0 0 0 423

Celkem 9451 1900 2461 446 2407 131 456 547 17799

Zdroj: INIS
Tabulka č. 4: Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy
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Celkový počet studentů byl 17 799, z  toho v bakalářských studijních programech 11 351, v magis-
terských 2 907, v navazujících magisterských 2 538, v doktorských 1 003. Ve srovnání s předcho-
zím rokem to znamená celkový pokles o 1 245 studentů. Zdánlivý pozitivní trend v nárůstu počtu 
studentů v prezenční formě studia doktorských studijních programů je nutno korigovat faktem, 
že byla prodloužena standardní doba studia některých programů na 4 roky. Z hlediska oborové 
skladby nárůst v počtech studentů ve srovnání s předchozím rokem sledujeme ve skupině zdravot-
nické, lékařské a farm. vědy a nauky a ve skupině vědy a nauky o kultuře a umění. 

2.8 Absolventi VŠ, spolupráce VŠ s jejími absolventy, nezaměstnanost absolventů

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Absolventi ve studijním programu Celkem
absolventůbakalářský magisterský magisterský 

navazující
doktoktorandský

P K P K P K P K
přírodní vědy a nauky 159 29 31 1 0 0 1 2 223
technické vědy a nauky 479 49 350 48 2 0 15 27 970
zeměděl.-les. a veter. věd a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 109 54 0 0 0 0 0 0 163
společenské vědy, nauky a služby 416 69 175 30 0 0 9 12 711
ekonomie 283 84 118 30 1 0 1 2 519
právo, právní a veřejnosprávní činnost 142 0 0 0 306 0 0 3 451
pedagogika, učitelství a sociál. péče 213 0 86 0 385 1 0 0 685
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 47 0 11 0 0 0 0 0 58
Celkem 1848 285 771 109 694 1 26 46 3780

Zdroj: INIS
Tabulka č. 5: Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Ve srovnání s rokem 2009 došlo jen k nepatrnému poklesu – o 48 absolventů. Na některých fakul-
tách se pozitivně projevila organizační opatření omezující v souladu se zásadami Studijního a zku-
šebního řádu prodlužování studia v nadstandardní době.

ZČU věnuje otázkám zaměstnatelnosti absolventů dlouhodobou pozornost. Metodika sledování 
klíčových ukazatelů je založena na datech MPSV, která jsou publikována dvakrát ročně. Výpočet 
ukazatelů a trendů v nezaměstnanosti absolventů vychází z průměrných hodnot za čtyři po sobě 
jdoucí zjištění MPSV. Fakulty mají pak k dispozici podrobný rozbor nezaměstnanosti až do úrovně 
studijních programů. Metodika ZČU pracuje s veškerou nezaměstnaností absolventů, tedy i s krát-
kodobou registrací na úřadu práce. Domníváme se, že i tento jev lze považovat za problém, neboť 
v ideálním případě by absolvent vysoké školy mohl a měl již v době studia pracovat pro svého 
budoucího zaměstnavatele a tím se zcela vyhnout demotivujícímu využití služeb úřadu práce. 

Na obrázku je uveden graf nezaměstnanosti absolventů ZČU. Tento graf postihuje zjištění MPSV 
za období duben 2009 až říjen 2010. V tomto období došlo k poměrně rychlému růstu nezaměstna-
ných absolventů v oblasti ekonomiky a managementu. Významné problémy s uplatněním absol-
ventů lze pozorovat v humanitních vědách. Tradičně vysokou míru uplatnění na trhu práce vyka-
zují obory informačních technologií, matematiky, fyziky, práva a umění. Velmi dobře se uplat-
ňují i absolventi FZS v oblasti zdravotnického personálu. Probíhající hospodářské obtíže svě-
tového obchodu se zatím výrazněji neuplatnily na změnách v rozsahu nezaměstnanosti absol-
ventů. Plzeňský kraj a kraje přilehlé mají (na rozdíl od hlavních center jako je Praha a Brno) stále 
poměrně nízké procento obyvatel s vysokoškolskou kvalifikací. Události na FPR, které významně 
poškodily pověst ZČU jako celku, se v uplatnění absolventů zatím neprojevily.
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Získaná data o nezaměstnanosti absolventů využila ZČU při přípravě dlouhodobého záměru 
na období 2011 – 2015, zejména pak při stanovení limitů pro financování studia na jednotlivých 
fakultách.

Graf č. 1: Vývoj počtu absolventů na úřadech práce

Graf č. 2: Podíl absolventů ZČU registrovaných na úřadech práce (období 4. 2009 – 9. 2010, 4 měření)
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V roce 2010 uspořádala ZČU jako celek velice významnou a rozsáhlou akci pro absolventy 
– Festival absolventů. Kromě odborných přednášek významných absolventů se konala řada kul-
turních akcí a zejména slavnostní galavečer. Celkem se do celého programu Festivalu absolventů 
zapojilo více než 1 000 osob. ZČU zároveň vytvořila databázi zájemců o další spolupráci a na jed-
notlivých fakultách jsou ustaveny kluby absolventů. Veškeré akce s absolventy se těšily velkému 
zájmu a byly velmi dobře hodnoceny jako potřebné a důležité.

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

Skupiny akreditovaných  
studijních programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem
studentůbakalářský magisterský magisterský 

navazující
doktorandský

P K P K P K P K
přírodní vědy a nauky 234 50 13 4 0 0 3 1 305
technické vědy a nauky 1201 411 98 83 4 0 9 52 1858
zemědělsko-lesnické a veterinářské vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 56 11 0 0 0 0 0 0 67
společenské vědy, nauky a služby 357 127 56 18 0 0 9 8 575
ekonomie 406 92 59 32 0 0 2 8 599
právo, právní a veřejnosprávní činnost 50 0 0 0 346 0 6 110 512
pedagogika, učitelství a sociální péče 164 4 35 2 46 28 0 12 293
obory z oblasti psychologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vědy a nauky o kultuře a umění 45 0 12 0 0 0 0 0 57
Celkem 2513 695 273 139 396 28 29 191 4266

Zdroj: INIS
Tabulka č. 6:  Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech 
 vysoké školy v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

Celkový počet neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech ve srovnání  
s rokem 2009 vzrostl o 552 studentů. Tento dramatický nárůst byl do značné míry způsoben 
nárůstem počtu neúspěšných studentů na Fakultě právnické (ve skupině studijních programů 
právo, právní a veřejnosprávní činnost se počet neúspěšných studentů meziročně zvýšil o 361). 
Uvedenou skutečnost lze vysvětlit jako důsledek provedení kontroly studijních výsledků podle 
zásad kreditního systému, které fakulta v akademickém roce 2009/2010 začala plně uplatňovat  
pro studenty všech ročníků studia. V dalších skupinách studijních programů nejsou změny tak 
výrazné, opět se projevila vyšší neúspěšnost ve skupině programů technických věd a nauk. 
Proto se především fakulty s těmito akreditovanými programy soustavně věnovaly hledání řešení.

FST provedla postupně v letech 2007 až 2009 analýzu všech studijních programů akreditovaných 
na FST. Studijní plány byly upraveny tak, aby studenti měli v závěru studia dostatečný časový  
prostor na jeho dokončení (snížení počtu zkoušek v závěrečném semestru, jeho zkrácení, prodlou-
žení zkouškového období) a aby měli v rámci svého studijního plánu minimálně pětiprocentní kre-
ditní volitelnost. V bakalářském studijním programu B2341 Strojírenství byla ponížena teoretická 
průprava ve prospěch praktické s tím, že studenti tohoto programu v případě pokračování studia 
v navazujícím magisterském programu musí absolvovat předepsané vyrovnávací zkoušky. Děkan 
předepsal povinnou účast na cvičeních předmětů, které byly analýzou studijních výsledků vyhod-
noceny jako náročné, výuka těchto předmětů je doplňována nabídkou volitelných seminářů. Byla 
podpořena tvorba elektronických studijních opor. Vedení fakulty soustavně sledovalo vzdělávací 
činnost, průběžně hledalo další cesty ke snížení studijní neúspěšnosti bez snižování kvality.
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FAV inovovala obsah studijních předmětů s cílem diferencovat přístup ke studentům v prvním roce 
studia a minimalizovat neúspěšnost ve fázi přechodu ze střední na vysokou školu. Řešením pro-
jektů byly podpořeny aktualizace a inovace studijních programů a tvorba interaktivních studijních 
materiálů (rozvojový projekt Service science ve výuce, OPVK, projekty FRVŠ).

FEL inovovala studijní plány bakalářského studia přesunem teoretických předmětů a matematicko 
– fyzikálního základu do vyšších ročníků a zařazením oborově orientovaných předmětů do úvodu 
studia. Zároveň byl zvýšen počet cvičení v poměru k přednáškám. Cílem je zvýšit zájem studentů 
o obor, vytvořit lepší fyzikální a aplikační představivost a snížit mimořádně velkou náročnost 
začátku studia. Opatření by měla pomoci studentům lépe se adaptovat na vysokoškolské studium. 
Tyto inovované studijní plány jsou realizovány postupně od akad. roku 2010 – 2011. V jednotlivých 
předmětech především 1. a 2. ročníku bakalářského studia jsou používány metody vedoucí stu-
denta alespoň částečně k průběžnému studiu (samostatné individuální práce, kontrolní testy,  
konzultace, projektové úlohy apod.). Efektivitu opatření zatím nelze seriozně vyhodnotit. 

Ostatní fakulty provedly úpravy studijních plánů směřující k rovnoměrnému rozložení studijní 
zátěže, rozšířily studijní poradenskou činnost, zvýšily rozsah konzultačních hodin a posílily indivi-
duální přístup vyučujících ke studentům. 

2.10 Využívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label 

Kreditový systém plně kompatibilní s  ECTS je využíván na všech fakultách ZČU. V souvislosti 
s reformními postupy na FPR byla plně uplatněna pravidla hodnocení studijních výsledků podle 
zásad kreditového systému, a to pro všechny studenty na FPR. Důsledkem bylo ukončení studia 
řady studentů pro nesplnění požadavku podle platného Studijního a zkušebního řádu (zejména 
nedostatečný počet získaných kreditů, překročení maximální doby studia, vyšší vážený studijní 
průměr).

Byl úspěšně vyřešen rozvojový projekt ECTS-10, kterým byla dovršena několikaletá příprava 
pro podání žádosti o ECTS Label. V závěru roku byl zveřejněn na www stránkách univerzity infor-
mační balíček a v IS/STAG inovované popisy všech studijních předmětů a popisy studijních pro-
gramů a oborů zařazených do studijních plánů pro akademický rok 2010/11. Zároveň byla podle 
stejné metodiky připravována verze studijních plánů a předmětů pro akademický rok 2011/12, 
která bude zveřejněna v dubnu 2011 a která se stane podkladem pro hodnocení ECTS Label. 
Veškerá související dokumentace byla přeložena do angličtiny, byla vytvořena odpovídající pod-
pora IS/STAG, byl připraven návrh nového Studijního a zkušebního řádu (v české a z větší části 
i v anglické verzi). Jeho projednávání se zkomplikovalo, předpokládaný termín jeho schválení je 
nejpozději v dubnu 2011. Zároveň byl vytvořen a ve dvou bězích realizován program celoživotního 
vzdělávání pro akademické pracovníky zaměřený na metodiku ECTS a vysokoškolskou didaktiku.

Diploma Supplement je zcela standardně vydáván absolventům všech typů studijních programů 
od roku 2005. V roce 2009 univerzita získala certifikaci DS Label  
(žádost byla podána k 15. lednu 2009). 
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2.11 Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce 
s odběratelskou sférou 

Odborná spolupráce ZČU s hlavními partnery v regionu dnes již představuje mnohovrstevnatý 
soubor aktivit, který se neustále systematicky rozvíjí. V oblasti státní a veřejné správy je dnes 
ZČU strategickým partnerem jak Plzeňského kraje i jeho hlavních institucí, tak i Magistrátu města 
Plzně a jeho podřízených organizací. Pracovníci ZČU (počínaje členy vrcholného vedení až po spe-
cialisty v nejrůznějších oborech) jsou součástí různých pracovních a poradních orgánů, kde pomá-
hají v rozvoji jejich činnosti a získávají potřebné informace pro činnost ZČU. Plzeňský kraj a město 
Plzeň naopak podporují (i finančně) různé společné či prioritní aktivity ZČU (Dny vědy a techniky, 
sportovní a kulturní akce, různá stipendia apod.).

O obdobnou spolupráci (i když pochopitelně v menším rozsahu) usiluje ZČU i v rámci regionu 
NUTS II Jihozápad, tj. zejména v Jihočeském a v  Karlovarském kraji, kde funguje velmi dobře spo-
lupráce zejména s krajskými orgány a organizacemi Regionální rozvojové agentury, Hospodářské 
komory apod., ale i spolupráce s vybranými městy (České Budějovice, Tachov, Klatovy, Sokolov 
atd.) a některými středními školami v tomto teritoriu. 

Tato spolupráce je většinou podložena i vzájemnými dohodami. Univerzita má uzavřenu celou řadu 
smluv s rozhodujícími strategickými partnery univerzity i fakult. Těmito strategickými partnery 
jsou zejména významné podniky a instituce regionu (včetně mezinárodních podniků se zahraniční 
účastí), ZČU si však programově ponechává i prostor pro podporu činnosti  malých a středních 
podniků a institucí, které jsou často přirozeným zdrojem nejrůznějších iniciativ a inovací. 

V případě technických fakult (FAV, FEL, FST) a ústavu NTC je spolupráce směrována především  
k velkým podnikům regionu Jihozápad, jako jsou např. podniky ŠKODA POWER s.r.o., Linet spol. 
s r.o., ČEZ, a.s., Panasonic AVC Network Czech, s.r.o., WIKOV Gear s.r.o. BRUSH SEM s.r.o. 
apod., odběratelskými společnostmi jsou však i ŠKODA Auto a.s., ČEPS a.s., ČKD NOVÉ ENERGO, 
a.s., HV SYS a.s., realizovala se i významná přeshraniční spolupráce s firmami Volkswagen AG 
ve Wolfsburgu a Areva NP GmbH v Erlangenu. FAV dále spolupracuje zejména s podniky, zabývají-
cími se tvorbou a nasazováním špičkových informačních technologií (AIMTEC, Kerio, Cisco apod.), 
tvorbou a nasazováním řídících a automatizačních systémů. Fakulta má i velmi ceněnou spolupráci 
v oblasti geomatematiky, řečových technologií, technických výpočtů, simulace a modelování. 
Další technické fakulty a NTC spolupracují jak s významnými průmyslovými podniky (ŠKODA Auto, 
Witte Nejdek, GRAMMER Tachov, Bosch, Motor České Budějovice, ZF Engineering, MB Academy, 
Continental Automotive atd.), tak i s výzkumnými podniky a institucemi (Výzkumný a zkušební 
ústav,Plzeň s.r.o., COMTES FHT, VÚKV, ÚJV Řež, SVÚM apod.). V posledních letech se sice zvětšil 
i objem netradiční spolupráce (např. s pražským zdravotnickým zařízením IKEM, FN Plzeň apod.), 
celkově však další růst této spolupráce, která zahrnuje nejrůznější formy i obsah, tj. spolupráci 
v oblasti vzdělávací (další vzdělávání), v oblasti vědecko-výzkumné (společné projekty, granty, 
společná pracoviště), tak i v oblasti aplikační, dosáhl již hranic kapacitních možností těchto fakult. 

Výkony dalších fakult či pracovišť ZČU jsou spíše orientovány do pořádání společných akcí  
či na oblast celoživotního vzdělávání. Hlavním poskytovatelem dalšího vzdělávání jsou tři praco-
viště – Ústav celoživotního vzdělávání, jehož nabídka je komplexní a nabízí výkony většiny fakult, 
dále chebské pracoviště ekonomické fakulty – CECEV (Centrum celoživotního vzdělávání), které 
spolupracuje jak přímo s průmyslovými podniky v karlovarském regionu, tak i s okresními hospo-
dářskými komorami v Chebu a v Chomutově, a rovněž i pracoviště dalšího vzdělávání Fakulty  
zdravotnických studií, které již má poměrně stabilizovanou klientelu svých výkonů. 
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Tradiční je i nabídka dalšího vzdělávání Fakulty pedagogické, které je směrováno do oblasti 
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů na střed-
ních školách, i do dalších výběrových oblastí (praktická psychologie, andragogika apod.).  
V souvislosti s mediálně probíranými událostmi na právnické fakultě poněkud poklesla její tradičně 
poměrně silná aktivita v této oblasti, která byla orientována zejména na spolupracující státní  
instituce či organizace.

Rovněž Fakulta filozofická nabízí poměrně široké spektrum vzdělávacích či pořadatelských aktivit 
v této oblasti (např. v rámci spolupráce se Západočeským muzeem i s některými okresními muzei 
při přednáškové činnosti, pořádání společných konferencí a výstav apod.). Nesmírně bohatá je 
spolupráce Fakulty zdravotnických studií, která má uzavřeny smlouvy s různými veřejnými a pri-
vátními zdravotnickými zařízeními v ČR, z toho zhruba dvě třetiny tvoří zařízení plzeňského, jiho-
českého či karlovarského regionu, část spolupráce je tradičně zaměřena i na naplňování zdravot-
nických opatření v příhraničních oblastech Česka a Německa (zejména podpora v oblasti rychlé 
pomoci). Fakulta spolupracuje rovněž na Dlouhodobém programu zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve městech a obcích Plzeňského kraje společně s Centrem prevence kardiovaskulár-
ních chorob při II. interní klinice LF UK a Fakultní nemocnicí v Plzni.

Široké spektrum spolupráce s regionem má i Ústav umění a designu (např. spolupráce 
s TECHMANIA Science Centre, s Magistrátem města Plzně apod.), a to jak samostatně (nejrůz-
nější výstavy, performance či obdobné akce), tak i v rámci činnosti interfakultních týmů, zejména 
v oblasti průmyslového designu, kdy týmy studentů UUD a technických fakult získaly nejrůznější 
uznání i ocenění z řad odborníků a průmyslových podniků (MBtech, SKODA Auto a.s, LINET s.r.o.) 
i u laické veřejnosti.

Celkově lze hodnotit spolupráci fakult a pracovišť ZČU se sférou správních institucí i s  průmys-
lovou sférou v regionu jako značně rozvinutou, vzájemně výhodnou a externími partnery vesměs 
oceňovanou. Je třeba doladit pouze rovnoměrnost rozložení této spolupráce mezi jednotlivé 
fakulty či pracoviště univerzity v rovině jejích ekonomických efektů i jejího využití v dalších akti-
vitách fakult. Možným limitem této spolupráce, k němuž se ZČU již viditelně blíží, jsou kapacitní 
možnosti těch fakult, které se podílejí na řešení evropských či jiných projektů.

2.12 Akademičtí pracovníci VŠ, přepočtené počty a fyzické počty 

Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci

celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři

828,44 70,52 141,12 488,48 80,42 47,90 168,99

Zdroj: Statistický výkaz dle funkcí od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Tabulka č. 7a: Akademičtí pracovníci vysokých škol – přepočtené počty 

(podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového 
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu)

Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci

celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři

971 95 166 566 98 46 246

Zdroj: Statistický výkaz dle funkcí od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Tabulka č. 7b: Akademičtí pracovníci vysokých škol – fyzické počty
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Počet akademických pracovníků na ZČU nevykazuje meziročně významné změny. K dílčím 
změnám došlo v roce 2010 na pracovištích, která měla dlouhodobě problémy v oblasti financování 
(šlo zejména o FPE a FPR). Růst počtu pracovníků na některých pracovištích je spojen s nebýva-
lým nárůstem projektových aktivit. V roce 2010 šlo zejména o realizaci projektů z  OP VK a v dal-
ších letech se nepochybně projeví i významné projekty z OP VaVpI. ZČU v roce 2010 inovovala 
metodiku rozpočtování. Tato metodika, kterou více než půl roku zpracovával tým 35 odborníků, 
je založena na výkonovém a kvalitativním přístupu s uplatněním principu „full cost“. Odpovědnost 
za rentabilitu a za kvalitní zajištění všech činností mají zpravidla vedoucí pracovišť (kateder). 
Ukázalo se, že pokud fakulta tento mechanismus nevyužije, dostává se v důsledku nesprávně 
nastavených motivačních faktorů jako celek do vážných ekonomických problémů. Univerzita 
nepoužívá u akademických pracovníků žádné prvky regulace z hlediska jejich počtu a struktury. 
V rámci strategických projektů univerzity je ale realizován motivační systém a systém vzdělávání, 
které postupně vedou ke zvyšování kompetencí členů akademické obce.

2.13 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků

Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracovníciprofesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
do 29 let  0  0  0  0  46  19  39  17  9  9  105  16
30 – 39 let  0  0  22  3  242  68  41  14  15  12  106  12
40 – 49 let  4  1  19  6  103  46  8  4  7  5  14  1
50 – 59 let  23  3  47  14  114  43  9  8  11  10  8  1
60 – 69 let  28  3  48  8  55  14  1  1  4  3  8  0
nad 70 let  40  4  30  3  6  0  0  0  0  0  5  0
Celkem  95  11  166  34  566  190  98  44  46  39  246  30

Zdroj: INIS
Tabulka č. 7c: Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

Personální zabezpečení celkem profesoři docenti ostatní DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
Rozsahy úvazků akademických pracovníků
do 30 % 350 21 45 284 198
do 50 % 670 50 87 533 365
do 70 % 719 56 89 574 386
do 100 % 1217 95 166 956 679

Zdroj: INIS  Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul. Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof., 
  pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc. 
Tabulka č. 7d: Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole

V kvalifikační a věkové struktuře jsou změny na ZČU sice pozitivní, ale jejich průběh je velmi 
pomalý. ZČU využívá řady motivačních nástrojů (podpora přípravy k habilitacím, oceňování pres-
tižních výsledků VaVaI, podpora postdoktorandů), ale výsledkem je v zásadě jen schopnost čelit 
přirozenému stárnutí akademické obce. Stávající systém habilitačního a jmenovacího řízení již 
neodpovídá potřebám vysokého školství a může mít v některých případech i rysy nekorektních 
prvků v konkurenčním prostředí vysokých škol, zejména v případě, když vysoká škola nemá akre-
ditována příslušná práva v některých oborech. Proto ZČU vítá záměr, aby v souvislosti s novou 
legislativní úpravou vysokého školství byl modernizován systém kvalifikačních stupňů akademic-
kých pracovníků do podoby slučitelné s evropským prostorem terciárního vzdělávání.
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2.14 Vzdělávání zaměstnanců vysoké školy (akademických i ostatních) 

V oblasti vzdělávání zaměstnanců ZČU, které je zajišťováno ÚCV, došlo v roce 2010 k významnému 
posunu aktivit. Získanými projekty OPVK je podporován jak rozvoj pedagogicko-psychologických 
způsobilostí akademických pracovníků, tak vzdělávání v ostatních oblastech akademického života 
(mimo výuky jazyků), a to všech zaměstnanců ZČU. 

V rámci projektu Konstruktivismus v praxi vysokých škol byl vytvořen vzdělávací program, v němž 
bylo v roce 2010 úspěšně proškoleno 41 mladých akademických pracovníků ZČU. Program získal 
1. cenu sdružení EU-NIS na soutěži eLearning v Hradci Králové.

Metodičky Ústavu celoživotního vzdělávání participovaly aktivně také na rozvojovém projektu 
ECTS-10, v jehož rámci připravily on-line kurz Vyučovací metody na VŠ. V roce 2010 byl k tomuto 
kurzu vydán studijní text a byl uskutečněn úspěšný pilotní běh pro 15 akademických pracovníků.

Další dva získané projekty – Modulární vzdělávání pedagogických pracovníků, Zvýšení kvality 
a rozšíření nabídky ÚCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání – byly v roce 2010 v úvodní fázi 
řešení, v roce 2011 bude v jejich rámci vytvořeno a následně realizováno několik desítek nových 
kurzů vzdělávání zaměstnanců.

Tradičně bylo univerzitou podpořeno jazykové vzdělávání pracovníků. Ústav jazykové přípravy 
vytvořil nabídku 3 jazykových kurzů pro zaměstnance, kterých se zúčastnilo 31 pracovníků.  
Kromě toho byla podpořena účast 28 zaměstnanců ZČU na jazykových kurzech Mezinárodní letní 
jazykové školy. 

Uvedené aktivity a podpora získanými projekty vytvořily předpoklady pro rozvoj uceleného  
a zároveň otevřeného systému vzdělávání zaměstnanců ZČU. Efektivita jeho fungování musí být 
v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity na další období podpořena přijetím kariérního řádu 
zaměstnanců ZČU, jehož součástí se stane celoživotní vzdělávání. 

2.15 Nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků 
(vč. počtu absolventů v jednotlivých kurzech) 

kurzy orientované  
na pedagogické dovednosti 1/ 

kurzy orientované  
na obecné dovednosti 2/ 

kurzy odborné 3/ Celkem

4 47 1 52
Pozn.:
1/ pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod, např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení, prezentace 

předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly 
apod.)

2/ obecné dovednosti (komunikační dovednosti – např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, 
komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních 
médií; prezentace – využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení;  
manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.)

3/ odborné kurzy – kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření
Tabulka č. 7e: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

kurzy orientované  
na pedagogické dovednosti 

kurzy orientované  
na obecné dovednosti 

kurzy odborné Celkem

74 573 37 684

Tabulka č. 7f: Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy
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2.16 Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010

V roce 2010 pokračovala ZČU v zajištění habilitačního a jmenovacího řízení v těch oborech, pro 
něž v minulosti získala akreditaci. Podmínky ke konání těchto řízení jsou naprosto stejné pro pří-
padné uchazeče z prostředí ZČU i mimo ně (ZČU nevyžaduje žádné poplatky a netrvá ani na peda-
gogickém působení v rámci ZČU). V řadě oborů (pedagogika, zdravotnictví) nejsou v prostředí 
České republiky vytvořeny standardní podmínky pro habilitace a jmenovací řízení. Proto i nadále 
v některých případech využívají pracovníci ZČU možnosti habilitací a jmenovacího řízení na 
Slovensku.

počet věkový průměr
Profesoři jmenovaní v roce 2010 3 56
Docenti jmenovaní v roce 2010 7 40,2

Tabulka č. 7g: Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010

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

ZČU v roce 2010 pokračovala v nastoupeném trendu, totiž intenzivní podpoře rozvoje výzkumu, 
vývoje a inovací. Významně se zvýšil rozsah podpory, kterou ZČU pro výzkumnou činnost získává 
(za 5 let došlo téměř ke zdvojnásobení této podpory). Zásadní podíl na tomto vývoji mají přede-
vším technicky zaměřené fakulty, ale v posledním roce lze pozorovat změny na ostatních součás-
tech, nejmarkantněji na FF a FPR. Většina pracovišť sleduje v globálních číslech hodnocení podle 
RIV bodů a lze konstatovat, že kombinace tohoto hodnocení spolu s rozsahem podpory, získá-
vané z veřejných, soukromých a mezinárodních zdrojů, velmi dobře charakterizuje aktivitu, pres-
tiž a výkonnost jednotlivých součástí univerzity. Nesporný kvantitativní rozvoj VaVaI by podle 
našeho názoru neměl vést k rozmělňování vědeckého potenciálu. Proto se motivační systém ZČU 
zaměřuje na prestižní výstupy, tedy na publikace v  časopisech s  nenulovým impakt-faktorem, na 
monografie vydané v zahraničí a na udělení patentů národními nebo mezinárodními organizacemi. 
V období 2008 – 2010 vzrostl počet (a kvalita) prestižních výstupů na dvojnásobek a ZČU v roce 
2010 rozdělila autorům těchto prestižních výstupů cca 3,7 mil. Kč.

Aktivity ZČU v oblasti VaVaI vyústily v řízenou přípravu několika zásadních projektů do OP VaVpI. 
Všechny podané projekty získaly podporu, což je vynikající úspěch, ale zároveň velký závazek. 
ZČU tedy bude v nejbližších letech investorem na úrovni 3 – 4 mld. Kč do vytvoření evropských 
a regionálních center výzkumu v oblasti informačních technologií, materiálového inženýrství, elek-
trotechniky, strojírenství a energetiky. Zásadní otázkou je samozřejmě získání mladé generace pro 
oblast výzkumu a vývoje. Proto ZČU věnuje zvýšenou pozornost propagaci výzkumu. Z tohoto hle-
diska jsou významným přínosem projekty OP VK, např. projekt SCICOM – Science Communication, 
a účast na IPn Podpora technických a přírodovědných oborů. ZČU úzce spolupracuje s Techmanií 
Science centrem v Plzni. Řada společných projektů přispívá k propojování činnosti v oblasti VaVaI 
se vzděláváním na všech stupních vzdělávací soustavy.



30

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční 
podpora

BRISEIDE A 1302
COMPANIONS – Intelligent, Persistent, Personalised Multimodal Interfaces to the Internet A 6103
Česko-saská iniciativa A 761
Česko-bavorská škola umění a designu A 2963
Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities – 
THOMO A 667

Flexible Production Technologies and Equipment Based on Atmospheric Pressure Plasma 
Processing for 3D Nano Structured Surfaces – N2P A 1095

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008 A 530
MYMOSA – MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety A 182
Odmalička A 66
Plan4all – European Network of Best Practices for Interoperability  
of Spatial Planning Information A 2488

Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet A 176
RESPECT – Směrem k topografii tolerance a rovnému respektu. Srovnávací studie politik 
distribuce veřejných prostor v kulturně diverzifikovaných společnostech. A 1106

Scholarship for Mr. Anatoliy Klyuchkovych A 78
Selected Aspects of Prohibition of Discrimination A 2253
Sousedé se stávají přáteli A 78
Společný semestrální kurs českých a německých studentů A 247
VPHOP – The Osteoporotic Virtual Physiological Human – Enlarged European Union A 9
Adaptace a etablování neinstitucionalizovaných náboženských společenstev ve veřejném 
prostoru B 208

Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.  
Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky B 118

Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti 
ve viskoelastickém kotouči B 202

Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí B 161
Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních strukturách povrchových vrstev 
elektrických kontaktů B 159

Analýza a vizualizace proteinových struktur B 356
Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti B 238
Anglická a americká dramatická tvorba na plzeňských divadelních scénách v kontextu 
společenských událostí dvacátého století B 129

Arbíl – archeologie městského centra v severní Mezopotámii B 133
Barevnost a toky v grafech: strukturální aspekty a aplikace B 201
Biografie a prospografie saského národa pražské právnické univerzity 1372-1419 B 320
Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti B 735
Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací 
pravěku střední Evropy: biomechanická analýza B 164

Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů B 1168
Experimentální a teoretický výzkum nestacionárního přestupu tepla při dvoufázovém 
proudění B 282

Francouzská epistemologie B 134
Hledání konkrétních archeologických struktur B 1588
Homosexualita v romských osadách slovenského venkova B 192
Hudebně liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století B 169
Idea „nového člověka“ v ruské literatuře 20. a počátku 30. let 20. století B 73
Identifikace nelineárních systémů neuronovými sítěmi a její využití v návrhu adaptivního 
řízení a detekce změn B 498

Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety B 546
Interakce výkonových polovodičových měničů s okolím B 1074
Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity B 388
Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované 
na moderní českou společnost B 455
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Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční 
podpora

Metody a modely pro ověřování konzistence aplikací založených na pokročilých 
komponentových modelech B 473

Metody modelování zemského tíhového pole z heterogenních dat B 196
Metternich a Východní otázka 1821-1841 B 326
Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení 
CT perfúzního vyšetření B 856

Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, 
nelineárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků B 519

Návrh robustních regulátorů nízkého řádu pro novou třídu systémů neceločíselného řádu B 371
Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny B 860
Nové topologie a algoritmy řízení a regulace trakčního měniče proudového typu B 594
Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci B 230
Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních 
firem B 1746

Pasivní a aktivní řízení proudu v kanálech odstředivého stupně s dopředu zahnutými 
lopatkami B 370

Pastýři černohlavých – Vládnoucí a ovládaní na starověkém Blízkém Východě B 1159
Poškozující napětí pod mezí únavy určená změnami magnetické permeability B 260
Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového  
3-D snímkování (LIDAR) B 484

Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti B 125
Použití hypermédií a programů pro pojmové mapování a tvorbu storyboardů k analýze 
a rekonstrukci audiovizuálního sdělení v mediální výchově B 135

Prameny evropské matematiky B 660
Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace B 200
Predikce poškození a zbytkové pevnosti kompozitivních materiálů s využitím 
piezoelektrických senzorů a aktuátorů B 203

Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu B 515
Příprava a vlastnosti struktur kov/polymer B 357
Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách B 450
Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení B 662
Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy B 259
Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika B 236
Studium nestacionárního přestupu tepla na experimentálním zařízení B 254
Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách 
a mikrokanálech B 551

Triangularizované modely pro haptiku a virtuální realitu B 678
Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků B 140
Tvorba softwaru s uživatelským prostředím pro vyhodnocování mechanických měření 
měkkých tkání B 186

Vliv geometrie výměníku na součinitele přestupu tepla B 243
Vliv konceptualizace bezpečnosti na praxi postkonfliktní rekonstrukci B 124
Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické 
vlastnosti živých tkání B 888

Vliv návrhu nového občanského zákoníku na použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího 
soudu B 687

Výpočtová ekonomie – analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických 
struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů B 198

Vývoj nového typu vysokopevných nízkolegovaných ocelí se zvýšenou tažností B 570
Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními 
vazbami a materiály o vysokém útlumu B 394

Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových 
vláken a nanočásticemi modifikované matrice B 614

Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním 
chováním B 411

Zpřesnění řízení a animace v úloze syntézy znakové řeči z textu B 619
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Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční 
podpora

Zrychlená sferoidizace karbidů a zjemnění zrna ocelí B 655
Aktivity v rámci ACM SIGGRAPH a IEEE Computer Society – IEEE-ACM C 290
Aktivity v rámci Eurographics Association a Computer Graphics Society – EURO C 204
Aktivní uzavřené filtry pevných částic pro dieselové motory s elektrickým systémem 
regenerace C 1440

Analýza negativních vlivů na pozornosti řidičů C 290
Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních 
článků C 1250

Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin C 577
Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty C 1510
Barevnost, cykly a uzávěry C 41
Centrum aplikované kybernetiky (CAK) C 5257
Centrum počítačové grafiky (CPG) C 2712
Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE) C 656
Cesta k rovným příležitostem – možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných 
osob C 1729

Data, algoritmy, rozhodování –Výzkumné centrum DAR C 2375
Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice C 10021
Efektivní metody algebraické geometrie pro geometrické modelování a průmyslové aplikace C 48
Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize (ELJABR) C 3464
Energetické fórum C 1229
Geopolymerní kompozity s vysokými technickými parametry C 1860
Heat treatment of solid and liquid metals by electromagnetic field and advanced methods 
of its numerical simulation C 3

IHISTUD – Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup 
a interkulturní dialog C 908

Inovace jazykového vzdělávání na ZČU C 397
Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických 
zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí C 1246

Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce C 769
Inovace technologie nástřiku materiálu plamenem C 230
Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické 
a počítačové podpory C 5402

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku C 3195
INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce C 1674
Institut teoretické informatiky (ITI) C 4495
Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka (CKL) C 2991
Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru 
energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence. C 975

Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu C 563
Inteligentní telefonní asistentka C 999
Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi – INTEX C 1301
Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje C 2046
Konkurenceschopnost malých měst v České republice C 1809
Konkurenceschopnost malých měst v České republice – rozšíření C 634
Konstruktivismus v praxi vysokých škol C 496
Kvalitativní a kvantitativní analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic typu 
p-Laplacián C 717

Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí 
digitálního podniku C 4641

LINDAT-Clarin C 1671
Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí  
(ZČU – OZP) C 13583

MegaWord.cz C 1015
Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů C 540
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Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS C 143
Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, 
výzkumu a vývoji C 3252

Modelování přírodních jevů s užitím výpočetní geometrie MONA C 98
Moderní zpracování nástrojových ocelí C 270
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy C 743
Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni C 128
Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin C 650
Nová generace kolových vozidel městské hromadné dopravy s vysokou energetickou 
účinností a minimalizovanými enviromentálními vlivy C 1855

Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických 
procesů ve strojních zařízeních C 2141

Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů C 346
Okrajové úlohy se skákajícími nelinearitami: Fučíkovo spektrum spojitých a diskrétních 
operátorů C 553

Opomíjená archeologie C 6926
Optimalizace návrhu průmyslových pecí středních a velkých výkonů C 1259
ORGANON – Learning Management System (LMS) pro výuku logiky C 2617
Partnerství v elektrotechnice a strojírenství C 1717
Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU C 2026
Podnikatelské dovednosti C 226
Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel C 1062
Pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety C 860
Pokročilé algoritmy průmyslové regulace a sekvenčního řízení  
a jejich implementace do řídicího systému ZAT-Plant Suite MP C 905

Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického 
zpracování jazyka C 0

Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických 
systémů C 12783

Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi C 13510
Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE) C 0
Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury  
a děl literární vědy a kritiky C 3

Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem 
v přirozeném jazyce (COT-SEWing) C 5137

Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze  
slitin na bázi Ni a Cu C 1340

Překlenutí jazykové bariéry komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné 
finanční kriminality C 347

Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj  
reaktorů IV. generace C 2555

Regionální kontaktní organizace Západní Čechy RKO-ZČ C 1256
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování 
a odborného výcviku C 1424

ROZVOJ – Rozvojová studia C 349
Růst a analýza tenkých vrstev na bázi ZnO C 33
SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy C 996
Signálový procesor pro zpracování radarových dat C 38
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT C 1087
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání C 22417
SYPROM – Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové 
řízení C 1019

Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách C 4138
Universal learning design – inovace interpretačních a komunikačních služeb C 84
Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové grafiky a vizualizace dat (VIRTUAL) C 2389
Visual HCI: Human Computer Interaction C 0
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Visual HCI: Interakce člověka s počítačem – česko-čínská spolupráce C 291
Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU C 3597
Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání C 0
Vývoj a optimalizace povrchových úprav nástrojů C 600
Vývoj integrálního multimodálního pomocného systému DIMAS-CZ C 590
Vývoj modelů pro numerickou simulaci a optimalizaci procesů nekonvenčního zpracování 
materiálů v polotuhém stavu C 48

Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových 
systémů složitých technologických celků C 1085

Vývoj postprocesoru pro pětiosé broušení C 63
Vývoj velkých kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou  
100 – 200 MN C 800

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní  
a přesnou výrobu kruhových otvorů C 150

Vývoj, zhotovení a ověření prototypu svislého kovacího lisu se jmenovitou silou 5000 tun 
připraveného pro nové technologické postupy, řídícího a expertního systému C 1331

Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových 
hřídelů při obrábění C 2121

Výzkum a vývoj bateriově napájených indukčních průtokoměrů kapalin C 865
Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů 
na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín a vybraných zařízení C 2476

Výzkum a vývoj nanokompozitních biologicky rozložitelných materiálů s vysokou přidanou 
hodnotou C 708

Výzkum a vývoj nových konstrukčních řešení pro zvyšování účinnosti a spolehlivosti 
energetických zařízení použitím technologie žárového nástřiku C 300

Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování C 1100
Výzkum a vývoj pokročilého systému pro řízení a ovládání jevištní a scénické techniky C 1862
Výzkum a vývoj pokročilých testovacích systémů pro automobilový průmysl C 1745
Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů C 2960
Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci  
a lokalizaci rubbingu na parních turbínách C 2320

Výzkum a vývoj systému „Wide Area Monitoring“ pro oblast distribuční energetiky C 2061
Výzkum a vývoj univerzálního modulárního robotického manipulátoru pro nasazení 
v odmašťovacích a odlakovacích linkách C 1806

Výzkum a vývoj vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin C 800
Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace C 2042
Výzkum a vývoj zařízení a technologie nanouhlíkového prachu detonační metodou C 800
Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni C 300
Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních motorů C 112
Výzkum průtokoměrů kapalin se sníženým vlivem hydraulických poruch na přesnost měření C 870
Výzkum spojení kompozitních a kovových částí strojů C 763
Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie C 3171
Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV) C 7725
Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH) C 8870
Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů C 452
Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů 
financovaných z evropských zdrojů C 504

Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory (HSS) C 6003
Zeměpisná olympiáda 2010 C 105
Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných 
technologii C 1401

Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA C 2941
Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání C 354
Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí. C 610
Zvyšování pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy C 836
Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku C 126
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Bezpečné zpřístupnění knihovnického systému ALEPH Cesnet, z.s.p.o. 89
Inovace IS COURSEWARE – elektronického průvodce studiem Cesnet, z.s.p.o. 312
Integrace aplikací do České národní akademické federace eduID.cz Cesnet, z.s.p.o. 174
Integrace studijní agendy IS/STAG a systému Theses. cz Cesnet, z.s.p.o. 0
Možnosti nasazení operačního systému MacOS v univerzitním prostředí Cesnet, z.s.p.o. 0
Nasazení softwarového vybavení Českého národního registru dárců dřeně do akademické 
sítě a jeho další rozvoj Cesnet, z.s.p.o. 420

Ověření modelu OSD pro AFS Cesnet, z.s.p.o. 52
Prezentace stavu IT služeb pro uživatele Cesnet, z.s.p.o. 0
Sběr a zpracování provozních dat pro vyhledávání systémových anomálií Cesnet, z.s.p.o. 252
Svobodná implementace groupwarové služby Cesnet, z.s.p.o. 142
Systém pro sběr a zobrazení provozních dat na uživatelské úrovni Cesnet, z.s.p.o. 204
Upgrade a správa IBM WebSphere Portal Server Cesnet, z.s.p.o. 100
Vyškolení zaměstnanců ZČU v oblasti počítačových sítí Cesnet, z.s.p.o. 78
Zabezpečený elektronický dokument v prostředí VŠ Cesnet, z.s.p.o. 80
Zkvalitnění procesu řešení bezpečnostních incidentů v síti WEBnet Cesnet, z.s.p.o. 0

České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? Grantová agentura 
Akad. věd ČR 618

Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před globální 
krizí způsobenou klimatickými změnami: záznam z králodvorského souvrs. Barrandienu

Grantová agentura 
Akad. věd ČR 149

Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály Grantová agentura 
Akad. věd ČR 221

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu  
(se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody)

Grantová agentura 
Akad. věd ČR 48

Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech Grantová agentura 
Akad. věd ČR 417

Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech Grantová agentura 
Akad. věd ČR 257

Realizace kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji
Krajský úřad 
Karlovarského 
kraje

248

Dny vědy a techniky 2010 Krajský úřad 
Plzeňského kraje 500

Festival absolventů Západočeské univerzity v Plzni Krajský úřad 
Plzeňského kraje 200

Mezinárodní letní jazyková škola Krajský úřad 
Plzeňského kraje 300

Elektrochemie 2 MŠMT 149
Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie  
přístupný prostřednictvím internetu MŠMT 171

Inovace a propojení předmětů v oblasti konstrukce, technologie  
a aplikace moderních řezných nástrojů MŠMT 58

Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů MŠMT 1043
Inovace laboratoře pro praktickou výuku v oblasti perspektivních materiálů a technologií 
pro elektroniku MŠMT 1674

Inovace laboratoře pro výuku archeologie na bázi průniku humanitních a přírodních věd MŠMT 1663
Inovace předmětu „Didaktika psychologie C“ MŠMT 115
Inovace předmětu „Elektrodynamika pro energetiku“ MŠMT 125
Inovace předmětu Ochrana životního prostředí MŠMT 75
Inovace předmětu Periferní zařízení MŠMT 100
Inovace předmětu „Tělesná výchova 1“ na Fakultě pedagogické  
Západočeské univerzity v Plzni MŠMT 118

Inovace přístupových prvků počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni MŠMT 1478
Inovace výuky a tvorba studijních podkladů s multimediální podporou k předmětu  
Propočty nákladů ve strojírenství pro prezenční a kombinované studium MŠMT 86

Inovace výuky tvorby počítačových her a multimédií MŠMT 181
Laboratoř virtuálních technologických procesů pro inovaci výuky MŠMT 1841
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Matematické a počítačové modelování čerpadel elektricky vodivých tekutin MŠMT 85
Modernizace laboratorních úloh předmětu Chvění a hluk MŠMT 196
Multimediální podpora výuky v laboratorních cvičeních MŠMT 119
Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce MŠMT 92
Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie MŠMT 97
Rekonstrukce fakultních počítačových učeben MŠMT 1545
Robotická a mechatronická laboratoř MŠMT 1385
Rozšíření výuky informatiky o programování hardwarových modulů MŠMT 146
Rozvoj, inovace a zkvalitnění výuky materiálových a technologických disciplín technické 
výchovy na FPE v Plzni prostřednictvím nových forem učebních materiálů MŠMT 127

Rozvoj interaktivních metod v hudebním vzdělávání MŠMT 162
Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 
4 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni MŠMT 113

Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management MŠMT 103
Učebna pro multimediální přenosy a výuku MŠMT 1946
Vybudování výukového pracoviště řízení maticového měniče MŠMT 222
Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru „Analytická filozofie 
a filozofie vědy“ MŠMT 69

Vytvoření nového předmětu pro bakalářský studijní obor sociální práce – Metodologie 
a konceptualizace bakalářské práce MŠMT 102

Výukové modely moderních polovodičových měničů  
s optimalizovaným odběrem elektrické energie MŠMT 271

Výukový model solární mikroelektrárny MŠMT 293
Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů MŠMT 70
Zajištění demonstračního materiálu k výuce nonartificiální hudby a improvizace na katedře 
hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni MŠMT 111

Zavedení nového předmětu Mechatronika pro učitele na Fakultě pedagogické. MŠMT 150
Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního 
kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací

Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 639

Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie Nadace Duhová 
energie ČEZ 455

Akcelerátor ASP Nadace VIA 58
POZOR: podpora začleňování a osobnostního rozvoje (Internetový portál a e-learning 
zaměřený na rozvoj sociálních, osobnostních a komunikačních dovedností 

Nadace Vodafone 
Česká republika 324

Dohledový systém serverovny FEL a náhrada webcam.fel
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

14

Inovace laboratoře Radioelektron. systémů a Radioelektron. konstrukcí a měření v souladu 
s moderními trendy v oblasti elektroniky pro radiokomunikační účely

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

16

Objektiv ke stereomikroskopu Olympus SZX10
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

32

Přesné ustavování obrobků v pracovním prostoru stroje
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

15

Příprava praktické úlohy „Měření doby dozvuku“
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

10

Publikace k 60. výročí zahájení výuky elektrotechniky v Plzni
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

20

Realizace rozvodů a přepojovače multimediálních signálů v poslechové místnosti  
a multimediální učebně EK708

Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

25

Rozšíření laboratorního a výukového zařízení laboratoře dielektrik
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

14
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Rozšíření možnosti měření na infračerveném spektrometru NICOLET 380
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

22

Rozšíření pracoviště o odpájecí stanici
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

37

Rozšíření vybavení pro předmět KAE/EZO
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

5

Ruční pájecí stanoviště
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

24

Vývojové prostředky pro embedded aplikace
Panasonic AVC 
Networks Czech, 
s.r.o.

16

Celoroční houbařská poradna a celostátní výstava hub Plzeň, statutární 
město 40

Dny vědy a techniky 2010 – smlouva o spolupráci s Městem Plzeň Plzeň, statutární 
město 80

Konstrukce zdravotnické techniky Plzeň, statutární 
město 147

Letní prázdninová univerzita – JuniorFEL Plzeň, statutární 
město 100

MLJŠ 2010 – dětské představení v AJ Plzeň, statutární 
město 3

Olympiáda techniky Plzeň 2010_1 Plzeň, statutární 
město 10

Podpora pořádání foneticko-kybernetického workshopu Plzeň, statutární 
město 20

Podpora účasti akademických pracovníků z českých a zahraničních univerzit na 
mezinárodní konferenci DisCo

Plzeň, statutární 
město 48

Spolupráce plzeňské a regensburgské hudební mládeže i hudebních pedagogů v roce 2010 Plzeň, statutární 
město 50

Dny vědy a techniky 2010 – propagace Plzeňská 
energetika a.s. 80

Historická dílna 2010 Vzdělávací nadace 
Jana Husa 60

Pozn.: A=mezinárodní a zahraniční granty 
 B=granty GAČR 
 C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ) 
 Finanční podpora uvedena v tisících.
Tabulka č. 8: Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy
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2.18 Infrastruktura VŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních 
zdrojů a rozvoj informační infrastruktury

2.18.1 Informační technologie – infrastruktura

V roce 2010 byla dále rozvíjena ICT infrastruktura v souladu se strategickým dokumentem 
Strategie ICT na ZČU pro roky 2010 – 2014. Hlavním strategickým elementem určujícím další vývoj 
jsou bezesporu VaVpI projekty. Příprava realizace těchto projektů probíhala intenzivně celý rok 
a to včetně návrhu jejich informační infrastruktury (NTIS, RTI, RICE, RIPO, rekonstrukce TY57, 
CENTEM) a spolupráce na projektu nové budovy UUD. Rozvoj centrální ICT infrastruktury na 
základě klíčových úkolů identifikovaných ve Strategii ICT je součástí projektu RIPO. Zde byla při-
pravena a vyprojektována zásadní rekonstrukce fyzické infrastruktury IT (serverovna, chlazení, 
ochrana proti výpadku napájení, energetické zefektivnění provozu), infrastruktury pro ukládání dat 
a databázové vrstvy. Součástí aktualizace strategie byla i podrobná analýza nových trendů v IT, 
požadavků klíčových VaV týmů a záměrů fakult.

V roce 2010 bylo v souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU udržováno vybavení pracovišť informač-
ního systému ZČU a celouniverzitních počítačových učeben na velmi dobré úrovni a v souladu se 
strategií IT optimalizován počet učeben. Zrušila se počítačová učebna HJ301 a místnost se dala 
k využití FEK. Výpočetní technika z uvolněné učebny (10 ks PC) nahradila některé dosluhující počí-
tače v UU406, dalších 26 dosluhujících strojů v této učebně bylo ve spolupráci s KIV nahrazeno 
nově zakoupenými. Dále byla zakoupena multifunkční barevná tiskárna pro objekt EP a byla připo-
jena do stávající infrastruktury SafeQ. Na konci roku byla z důvodu dislokačního rozhodnutí zru-
šena počítačová učebna UI312.

Nové služby

Byly zprovozněny následující nové služby:

•  V roce 2010 pokračoval rozvoj VoIP subsystému ZČU formou rozšiřování implementace v dal-
ších lokalitách, takže všechny nově zaváděné telefonní linky již byly realizovány na bázi VoIP. 
Tak se podařilo převést do VoIP subsystému i celou budovu Sedláčkova 38.

•  Optimalizace připojení telefonního subsystému ZČU do veřejné telefonní sítě (minimalizace 
nákladů na volání, zjednodušení systému a jeho správy), zavedení služby VoIP linky se SW tele-
fonem, zjednodušení  a formalizace procesů (provozní řád telefonie).

•  Optimalizace služeb bezpečné logické konektivity do sítě WEBnet pomocí implementace vzdá-
lené L3 VPN protokolem IPSec nad komerčním internetem pro vzdálená pracoviště FZS  
a UUD v detašované lokalitě Tylova 57. 

•  Rozvoj transparentního bezpečného vzdáleného přístupu oprávněných uživatelů do univerzit-
ního intranetu pomocí služby SSL VPN využívající Cisco AnyConnect klienta.

•  Rozšíření podpory protokolu IPv6 pro další univerzitní pracoviště.

•  Implementace nových technologií pro zvyšování síťové bezpečnosti připojení koncových 
stanic, výběrové řízení, z něhož vzešel nový antivir pro domácí pracovní stanice studentů 
a zaměstnanců.

•  Unifikace a centralizace bezpečného logického připojení všech lokalit kolejní sítě do Internetu.

•  Nová služba všeobecně dostupného sdíleného kalendáře (groupware) se osvědčila v praxi 
projektových týmů a při řízení pracovních skupin. V průběhu roku získala velkou oblibu a byla 
nadále předmětem dalšího vylepšování a implementace nových funkcionalit (lepší synchroni-
zace s mobilními zařízeními apod.). 



39

•  Rozšíření služeb samoobslužného tisku a kopírování, podpora samoobslužného scanování 
dokumentů. Instalováno nové samoobslužné multifunkční zařízení v atriu budovy FEL (EP) 
a nové zařízení schopné A3 barevných tisků v místě HelpDesku CIV Bory (budova UI).

•  Spolupráce s PMDP vyústila v projekt elektronického potvrzení o studiu pro účely prokázání 
slevy na časové kupony MHD. Projekt byl úspěšně uveden do provozu a představuje zvýšení 
efektivity nejen pro studijní oddělení ZČU a pro pokladnu PMDP, ale zejména pro studenty.

•  Bylo zavedeno Jednotné univerzitní konto (JUK). Jedná se o jednotný kreditní systém pro stu-
denty nahrazující samostatné „účty“ (menza, tisky, knihovna).

•  Do běžného provozu byla nasazena podpora kategorizované koncové stanice informačního 
systému pro notebooky.

•  Během roku 2010 probíhal projekt přípravy přechodu systému koncové stanice Orion XP  
založené na MS Windows XP na systém založený na Windows 7.

•  Byla nasazena nová verze informačního systému pasportizace.

•  Během roku CIV uspořádal 16 odborných seminářů pro uživatele a zájemce o novinky  
v ICT infrastruktuře ZČU.

•  E-learningový systém Moodle byl plně převeden do běžného provozu v centrální správě CIV.

Nové prvky infrastruktury

•  Modernizace a restrukturalizace komunikační infrastruktury LAN (aktivní síťové prvky) lokalit 
Univerzitní 26 (FEL), Klatovská 51 (FPE) a Husova 11 (FEK). 

•  Vytvoření LAN pro nové pracoviště FZS v lokalitě Tylova 57.

•  Komunikační infrastruktura LAN budovy sady Pětatřicátníků 27 (FPR), včetně zavedení ploš-
ného bezdrátového pokrytí WiFi signálem. Instalace informační tabule v této lokalitě.

•  Průběžné rozšiřování pokrytí bezdrátové WiFi sítě eduroam v lokalitách ZČU Plzeň a Cheb.

•  Realizace vysokorychlostního bezdrátového spoje Alcoma pro připojení koleje Dyleňská 24 
Cheb do sítě WEBnet v lokalitě Hradební 22 Cheb.

•  V roce 2010 byla ukončena výměna identifikačních JIS karet za nové. Tato výměna probíhala 
několik let a její dokončení představuje důležitý krok pro další rozvoj i snížení nákladů na provoz.

•  Dalším pokrokem v nasazování jednotného systému přihlašování uživatelů k aplikacím bylo 
začlenění knihovního systému Aleph.

Informační systémy

•  Nasadili jsme nový komplexní systém pro podporu přípravy rozpočtu ZČU. Tento systém byl 
vyvinut na zakázku jako součást informačního systému INIS na základě lety prověřené meto-
diky. Nahradil tak technicky nevyhovující aplikaci na bázi excelu, která sloužila posledních 10 let.

•  V průběhu roku 2010 probíhal projekt elektronizace spisové služby.

•  Pokračoval projekt jednotného komplexu Internetové prezentace ZČU. Nové stránky www.zcu.
cz v sobě spojují nový vzhled i novou technologii (napojení na centrální datové zdroje). 

•  Informační systém STAG, vyvíjený na ZČU a používaný více než deseti VŠ, byl rozšířen o nové 
moduly, zejména modifikace e-přihlášky vyvinuté již ZČU a grafický předzápis studenta.
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Zapojení do národních a mezinárodních projektů v rámci sdružení CESNET

V roce 2010 byla ZČU prostřednictvím pracovníků CIV (Centrum informatizace a výpočetní  
techniky) zapojena do výzkumného záměru (VZ) Optická síť národního výzkumu a její nové apli-
kace, jehož nositelem byl CESNET, z. s. p. o. K nejvýznamnějším aktivitám, na kterých se CIV 
v rámci sdružení CESNET podílí, patří projekt MetaCentrum (budování prostředí pro náročné 
výpočty), EGEE III, respektive EGI –InSPIRE (provoz a rozvoj velmi rozsáhlé mezinárodní výpo-
četní a datové infrastruktury), EMI (middleware pro výpočetní prostředí), rozvoj sítě národ-
ního výzkumu a vzdělávání, optické sítě, nástroje pro spolupráci, IP telefonie a aktivní zapojení 
do skupiny CERT (řešení bezpečnostních incidentů). Podrobnější informace o zapojení pracov-
níků ZČU/CIV v těchto aktivitách a jejich výsledcích lze nalézt v průběžné zprávě o řešení výzkum-
ného záměru MSM6383917201 „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“ za rok 2010. 
Rok 2010 byl pro CESNET rokem přípravy nových projektů, na které se pracovníci ZČU také podí-
leli. Díky této spolupráci bude v případě přijetí připravených projektů na ZČU mimo jiné zbudován 
významný uzel plánované velké infrastruktury CESNET (výpočetní a úložné technologie  
v hodnotě přes 40 mil. Kč).

ZČU uspořádala mezinárodní konferenci European AFS & Kerberos Conference – pravidelné 
setkání vývojářů a klíčových uživatelů distribuovaného souborového systému OpenAFS a autenti-
začního systému Kerberos. Obě tyto technologie jsou základem výpočetního prostředí ZČU Orion.

2.18.2 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok 18 816
Knihovní fond celkem 447 746
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)1

477

Pozn.:  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
Tabulka č. 9a: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Doplňování knihovního fondu 

Přírůstky knihovního fondu za rok 2010 činily 18 816 sv. V tomto počtu je zahrnuto 8 764 knih.  
Další velkou část přírůstku tvoří 4 960 diplomových a bakalářských prací. Univerzitní knihovna  
eviduje ve svém fondu i publikační činnost pracovníků ZČU a v roce 2010 tvořil tento přírůstek 
1 856 příspěvků. Skript bylo v roce 2010 pořízeno 1 534 exemplářů. Zbývající část celkového  
přírůstku tvořily audio-video dokumenty (1 195), vázaná periodika (436), výzkumné a závěrečné 
zprávy (70) a 1 norma.

Odepsáno bylo z důvodu fyzické či obsahové zastaralosti 8 412 sv.  
Celkový fond Univerzitní knihovny tak tvoří celkem 447 746 sv.

Univerzitní knihovna odebírala 477 titulů periodik, z toho 120 zahraničních, přístup k dalším  
časopisům je zajištěn formou přístupu z elektronických informačních zdrojů.
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Přístup k informačním zdrojům na ZČU

V roce 2010 pokračoval přístup uživatelů ZČU k odborným elektronickým informačním  
zdrojům – Web f Knowledge, Scopus, Ebsco, Science Direct, Springer Link, Proquest Central,  
IEEE Xplore, ACM Digital Library, GeoRef, GeoBase, Literature online. Byl zajištěn přístup  
do dalších oborově důležitých databází JSTOR I.-IV., Periodicals Archive Online, Cambridge 
Journals, Oxford Journals, Literature Resource Center, ATLA, EconLit a OECD. Pro možnost  
přístupu k elektronickým informačním zdrojům z počítačů i mimo univerzitní síť je vyřešen  
zabezpečený vzdálený přístup. 

Informační výchova

V roce 2010 UK pokračovala v informační výchově studentů – zajišťovala výuku předmětu 
Vědecké informace (dotace 2 hod. přednáška, zápočet) a další přednášky a exkurze  
pro posluchače bakalářského, magisterského a doktorandského studia.

Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb

Počet výpůjček včetně prolongací za rok 2010 činí 237 154 svazků. Na tomto čísle se jednotlivé 
knihovny podílely následovně:

Knihovna Výpůjčky + prolongace

Pedagogická knihovna 79 434
Právnická knihovna 29 758
Knihovna Bory 94 436
Ekonomická knihovna 16 098
Knihovna zdrav. studií 17 428
Celkem 237 154

Tabulka č. 9b: Výpůjčky v jednotlivých knihovnách ZČU

Výpůjčky za rok 2010

Všechny knihovny využívaly pro zajištění služeb svým uživatelům meziknihovní výpůjční službu 
– celkem bylo realizováno 905 výpůjček z  jiných (českých i zahraničních) knihoven a naopak 
z  Univerzitní knihovny bylo jiným knihovnám půjčeno 409 knih. 

Pracovníci knihovny zpracovali celkem 35 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 178 809 svazků  a 533 studijních míst. 

V průběhu roku 2010 došlo ke snížení počtu zaměstnanců na konečných 48,13 přepočtených 
zaměstnanců, z  toho je 16,5 s vysokoškolským vzděláním a 31,63 se středoškolským vzděláním.
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Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006–2010 (2015)  
a Aktualizace DZ ZČU 2010 v oblasti kvality a excelence akademických činností:

Cílový stav : V oblasti výstupů výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti dosáhnout takového 
stavu, že bodová hodnota (ve smyslu Metodiky hodnocení Rady pro výzkum a vývoj) prestižních výstupů, 
tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásadních děl (technických, literárních a uměleckých), 
by v každém roce (2009, 2010) vzrostla alespoň o 15 %.
Splnění cíle: Cíl byl splněn, dokonce významně překročen (za tři roky došlo ke zvýšení prestižních výsledků 
VaVaI téměř na trojnásobek), ale změna pravidel na úrovni RVVI nevedla k efektům, které jsme očekávali 
zejména ve finanční oblasti. Pravidla RVVI totiž umožnila získávání bodů za jiné kategorie výsledků, které 
nemají prestižní rysy. 

Cílový stav : Podíl na trhu vzdělávání. Kvantifikační ukazatel: vzdělávat 6 – 8 % terciárně vzdělávaného 
obyvatelstva v ČR, meze růstu ZČU jsou na hranici 20 tis. studujících, z toho cca 25 % v kombinované 
a distanční formě.
Splnění cíle: Cíl kvantitativního rozvoje je splněn a ZČU v souladu se změnou politiky MŠMT již po dva 
roky nepokračuje v  kvantitativním rozvoji, byť spádová oblast ZČU patří k  regionům s  velmi nízkou mírou 
vysokoškolské kvalifikace (Tachovsko, Karlovarsko). Rozvoj kombinované formy je zajištěn, vznikají nové 
důležité projekty (pomoc učitelů mateřských, základních a středních škol v rozšiřování kvalifikace).

Cílový stav : Trvale sledovat uplatnění absolventů na trhu práce a dosáhnout stavu, kdy počet absolventů 
zaregistrovaných v průběhu dvou let po absolvování nepřekračuje průměrnou míru nezaměstnanosti 
v České republice.
Splnění cíle: Úkol je průběžně plněn a postupně je zajištěno i uplatnění výsledků analýz v rozhodovacích 
procesech univerzity. 

Cílový stav : Podíl uznávaných osobností (pozvání do projektů, oponentury, expertízy, členství 
ve vědeckých radách …) pracujících na univerzitě: 25 % z akademických pracovníků.
Splnění cíle: Cíl je plněn částečně a s velkými problémy. ZČU pravděpodobně ztrácí řadu pozic, neboť 
Česká republika přijala pod vlivem událostí na Fakultě právnické nespravedlivě globální negativní postoj 
k osobám působícím v Plzni, resp. na ZČU.

Cílový stav : Podíl výzkumných špičkových pracovišť na univerzitě: 
musí být o něco větší než počet fakult. Alespoň polovina fakult je v oblasti výzkumu a vývoje hodnocena 
v nejvyšší (zelené) skupině národního hodnocení (nebo obdobné jiné agentury). Alespoň jedno pracoviště 
získalo označení centrum excelence EU nebo podobné označení.
Splnění cíle: Je možné konstatovat, že cíl je plněn, a to zejména cestou přípravy a úspěšného obhájení 
projektů OP VaVpI v rámci negociace.

Cílový stav: ZČU je nejvýznamnějším subjektem v regionu v oblasti celoživotního vzdělávání, 
např. v oblasti jazykové přípravy, informačních technologií a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Podílí se zásadním způsobem na strategickém řízení oblasti lidských zdrojů a je schopna získávat 
a úspěšně řešit velké projekty mezinárodního významu, které se věnují oblasti celoživotního vzdělávání. 
Funguje systém marketingu a klíčoví akademičtí pracovníci realizují aktivity celoživotního vzdělávání 
prostřednictvím univerzity. 
Splnění cíle: Cíl je splněn jen částečně. Podařilo se získat řadu evropských projektů pro rozvoj CŽV, 
řešením bude vytvořen komplexní systém vzdělávání pracovníků univerzity. Vnější konkurence nedovoluje 
univerzitě naplnit cíl stát se nejvýznamnějším subjektem v  CŽV, v řadě oblastí je však významným subjektem. 
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3 KVALITA a kultura akademického života

3.1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 

Sociální záležitosti studentů byly na celouniverzitní úrovni řešeny v  Informačním a poradenském  
centru. Významnou složkou jeho činnosti v oblasti sociálních záležitostí studentů bylo vyplácení  
sociálních a ubytovacích stipendií a řešení problémů spojených s uplatňováním nároků na tyto 
platby. Celkem bylo na sociální stipendia vyplaceno 1 748 080,00 Kč na ubytovací stipendia 
54 910 979,00 Kč. Šestnáct studentů podalo žádost o přezkum v souvislosti s nepřiznaným  
ubytovacím či sociálním stipendiem. 

V souladu s § 58 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. byly studentům vyměřeny poplatky  
za studium v celkové výši 44 783 443,00 Kč, (poplatky byly vyměřeny celkem 2 970 studentům, 
z  toho 1 030 studentů podalo žádost o přezkum rozhodnutí). Poplatky byly vyměřovány pravidelně 
na konci každého měsíce s výjimkou měsíců února a července. 

Také v  roce 2010 byly vymáhány dlužné částky – k soudnímu vymáhání bylo během roku předáno 
216 dlužných částek v celkové výši 3 586 607,00 Kč.

V této oblasti je studentům poskytována poradenská služba, soustřeďuje se především na  
prevenci vzniku finančních problémů, tj. na rozvoj informovanosti o zákonné povinnosti platby  
za studium a na posilování právního vědomí studentů.

Na všech fakultách byla studentům vyplácena mimořádná stipendia. Byly jimi oceňovány vyni-
kající studijní výsledky, vynikající úroveň bakalářských či diplomových prací, spoluúčast stu-
dentů při řešení projektů, publikační aktivity studentů, reprezentace fakulty a univerzity (zejména 
na vědeckých konferencích v rámci ČR a v zahraničí), úspěšná účast na nejrůznějších soutěžích. 
Mimořádným stipendiem byl oceňován také podíl studentů na organizační činnosti kateder, fakult 
či ostatních součástí univerzity. Podpora byla udělována také studentům, kteří se aktivně zapojili 
do činnosti různých studentských organizací. Zapojením studentů do nejrůznějších oblastí univer-
zitního života se zvyšoval jejich pocit sounáležitosti s fakultou a univerzitou. Řada fakult podpořila 
mimořádným stipendiem studijní mobilitu studentů a pomáhala řešit naléhavé sociální problémy 
některých studentů. 

3.2 Poradenství (popis poradenského pracoviště, rozsah a typ poradenských služeb, 
popř. další aktivity), zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb 

Informační a poradenské centrum ZČU poskytuje komplexní služby v  oblasti studijního,  
psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství. Rozvoj těchto činností byl 
v  roce 2010 podpořen řešením projektů, zejména projektem zaměřeným na kariérové poradenství: 
Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji. 

Cíle projektu:

•  podpořit a rozvíjet metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství,

•  vytvořit systém dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, 
panelových diskuzí a workshopů zaměřených na znalosti a dovednosti vyžadované pracovním 
trhem (profesně – personální příprava studentů), v rámci projektu bude vytvořeno  
minimálně 24 seminářů v rámci uvedených modulů,
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•  zajistit praxe, stáže a krátkodobé pracovní příležitosti,

•  aktivně spolupracovat s potenciálními zaměstnavateli, vyhledávat pracovní místa,

•  vytvořit aktivní databázi a využít aktualizace stávajících databází (databáze firem, odborných 
praxí, nabídky práce atd.),

•  pořádat konference pro zaměstnavatele a studenty VŠ – potenciální zaměstnance,

•  podporovat další vzdělávání pedagogů a poradenských pracovníků na všech fakultách,  zajistit 
3 výjezdy na partnerské zahraniční univerzity s cílem přenosu znalostí a zkušeností,

•  analytická práce.

Veškeré cíle a výstupy projektu stanovené pro rok 2010 byly splněny v plné šíři.

Další řešený projekt Poradna-10 byl primárně zaměřen na rozvoj poradenství pro znevýhodněné 
uchazeče o studium a studenty.

Rozvoj poradenských služeb Informačního a poradenského centra se dlouhodobě orientuje také 
na uchazeče o studium – byl navázán a rozvíjen kontakt s výchovnými poradci středních škol 
a jejich prostřednictvím s potenciálními uchazeči o studium, pracovníci Informačního a poraden-
ského centra ZČU se v průběhu měsíce září 2010 zúčastnili informačních dnů pro nově přijaté stu-
denty na FAV, FEL, FF, FZS a UUD. Dále pracovníci Informačního a poradenského centra obsahově 
zajistili účast univerzity na celostátních a regionálních veletrzích vzdělávání: Gaudeamus Praha 
a Brno, Akadémia Bratislava, Škola Karlovy Vary. V průběhu roku pracovalo v Informačním a pora-
denském centru celkem 17 studentů z různých fakult ZČU. Zajišťovali především pomoc při  posky-
tování služeb v rámci základního studijního poradenství, poradenství k poplatkům a sociálním 
a ubytovacím stipendiím a poradenství pro uchazeče o studium. Byl vyškolen pracovní tým slo-
žený ze 6 studentů, kteří spolupracovali při účasti ZČU na zmíněných veletrzích. 

Studijní poradenství je studentům primárně poskytováno pracovníky studijních oddělení fakult. 
Významná pozornost byla i v roce 2010 věnována pomoci studentům nastupujícím do prvních roč-
níků bakalářského studia. Na většině fakult byly uspořádány informační dny před zahájením výuky 
v zimním semestru akademického roku, některé fakulty (FAV, FPE, FEL) do poradenské činnosti pro 
nové studenty zapojily také studenty vyšších ročníků. Informovanost byla podpořena publikacemi 
(např. První krůčky).

3.3 Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysoké škole 
(sociálně, zdravotně, ekonomicky) 

V roce 2010 bylo na ZČU zapsáno celkem 79 studentů se specifickými potřebami, z tohoto počtu 
má 32 studentů osobní asistenty z řad spolužáků a 1 student má doprovodného asistenta. Výše 
uvedený počet zahrnuje pouze studenty se specifickými potřebami, kteří v průběhu roku proje-
vili zájem o služby Informačního a poradenského centra ZČU. Klientům (tj. uchazečům a studen-
tům se specifickými potřebami) byly poskytovány služby studijního, psychologického, právního, 
sociálního a kariérového poradenství. Specifická pozornost zdravotně znevýhodněným uchaze-
čům o studium byla věnována v případě, že poskytli informaci o svém znevýhodnění. Systematické 
vyhledávání těchto uchazečů nebylo na univerzitě dosud realizováno. 
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V roce 2010 ZČU zkvalitnila:

•  testování studentů se specifickými poruchami učení (na základě výsledků jsou ve spolupráci 
s vyučujícími vytvářeny pro tyto studenty specifické studijní podmínky), 

•  studijní prostředí (např. zlepšila se komunikace zdravotně znevýhodněných studentů s vyučují-
cím, je nabízeno prodloužení času na přípravu a samotný test nebo zkoušení, pravidelně probí-
haly mimořádné konzultace pro studenty – dyslektiky, a to zejména v jazykové výuce), 

•  asistenční služby (např. vzdělávání asistentů, prostorová orientace apod.), 

•  technické zajištění podpory (rozšíření kabinetu technických kompenzačních pomůcek,  
byl zahájen proces digitalizace skript nebo příprava samostatné studovny pro studenty  
se specifickými potřebami),

•  podporu studentů mimo výuku (ubytování pro tělesně postižené studenty na kolejích,  
doprovod v univerzitní knihovně apod.),

•  opakovaně byly organizovány zimní a letní kurz zdravotní tělesné výchovy. 

Rozvoj poradenských služeb pro znevýhodněné studenty byl v roce 2010 podpořen rozvojovým 
projektem MŠMT PORADNA–10.

Cíle projektu:

•  pokračovat v realizaci poradenských služeb pro znevýhodněné uchazeče a studenty,

•  vytvořit a implementovat Metodický pokyn k přístupu k znevýhodněným studentům na všech 
fakultách ZČU,

•  zkvalitnit současné nastavení inovovaného systému přípravy asistentů,

•  podpořit znevýhodněné studenty formou motivačního stipendia,

•  rozšířit vzdělávací možnosti studentů s poruchami učení.

Cíle byly splněny. 

Podpora ekonomicky a sociálně znevýhodněných studentů probíhala na fakultách formou přiznání 
mimořádných stipendií.

Poradenství Počet zaměstnanců/ 
přepočtený počet 
úvazků

Počet 
konzultačních 
hodin za týden

Počet konzultací
osobně telefonicky e-mailem

Studijní 2 31 692 * 497

Poradenství k ubytova cím a sociálním  
stipen diím a poplatkům 2 13 1 208 * 1 129

Psychologické 5 2 82 * 0

Sociální 2 na objednávku 13 * 0

Právní 1 2 192 * 0

Kariérové 6 2 64 * 0

Poradenství pro ssp 2 2 63 * 74

Ostatní

*) IPC nesleduje
Tabulka č. 10: Poskytování poradenských služeb
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3.4 Mimořádně nadaní studenti 

Podpora talentovaných a mimořádně nadaných studentů se na celouniverzitní úrovni soustře-
dila do projektu TALENT-10, jehož řešení znamenalo podporu 91 studenta celkovou částkou vypla-
cenou formou mimořádného stipendia ve výši 566 800 Kč. Podpora byla udělena za mimořádné 
výsledky v odborné nebo umělecké oblasti studentům magisterského nebo doktorského studia 
(významné publikace, vystoupení na národních a zejména mezinárodních přehlídkách soutěžích, 
kongresech a sympoziích). 

Na úrovni fakult, kde je těžiště vyhledávání a podpory talentovaných a mimořádně nadaných stu-
dentů, byly především organizovány soutěže SVOČ či studentské vědecké konference (FAV, FEL, 
FPE, FPR, FST, FZS). Bylo dosaženo řady úspěchů na národních a mezinárodních konferencích a 
přehlídkách (především studenti FAV, FEL, UUD). Jmenovitě k nejvýznamnějším úspěchům patří:

Mgr. František Seifert (FAV) získal Cenu Siemens za doktorskou dizertační práci,

Lenka Marková (UUD – ateliér Fashion design) získala Cenu Jerome Dreyfusse – tříměsíční stáž 
v Paříži u designérů Perrin a Jerome Dreyfuss pracujících pro firmu Hermes – Celosvětová soutěž 
Arts of Fashion Competition 2010, San Francisco.

Děkani fakult ocenili významné výsledky svých studentů cenou děkana (zejména FAV, FEL, FF), 
vynikající studenti byli na návrh vedení fakult oceněni cenou rektora, cenou a stipendiem města 
Plzně         a Plzeňského kraje. Významná pozornost byla věnována studentům doktorských stu-
dijních programů (pořádání letní školy pro doktorandy nebo dvoudenního soustředění katedrami 
FAV).

Zásadní význam pro rozvoj talentovaných studentů mělo jejich zapojení do vědeckých týmů fakult 
(např. studenti FST do projektu stavby elektromobilu EHR10 a formule SAE). Bylo dosaženo řady 
sportovních úspěchů:

Jitka Moudrá (FPE) obsadila 2. místo na Mistrovství ČR v atletice, 

Jan Zahradník (FPE) obsadil 2. místo na Mistrovství ČR v boxu, 

Klára Brzková (FPE) obsadila 1. místo na Mistrovství Evropy v Rakousku (závody psích spřežení),

Patrik Davídek (FPE) obsadil 2. a 3. místo na Mistrovství ČR v plavání.

3.5 Partnerství a spolupráce, spolupráce VŠ se zaměstnavateli při tvorbě a uskutečňování 
studijních programů 

ZČU důsledně uplatňuje jako jednu z hlavních zásad potřebu kvalitního partnerství a vytváření sítí 
odborné spolupráce, prospěšné pro rozvoj vzdělávacích, tvůrčích i aplikačních aktivit univerzity. 
V mnoha z těchto sítí má ZČU úlohu leadera či garanta celého seskupení. Pracovníci ZČU však 
působí aktivně i u ostatních partnerství, ostatně většinou smluvně podložených. Tato partnerství 
jsou velmi častá a silná ve vazbě na výzkumně-vývojovou či produkční oblast, postupně se však 
vytvářejí i v dalších oblastech (služby, státní správy apod.).

Spolupráce s průmyslovými či jinými podniky má mnoho podob, počínaje výzkumnými či aplikač-
ními úlohami, přes činnost společných pracovišť či řešení společných projektů, dále jde o vzdě-
lávací aktivity, pořádání společných odborných konferencí či seminářů až po spolupráci při zajiš-
ťování výuky, a to jak personální, tak i materiální. Z impulzu partnerských organizací i z hlediska 
potřeb studijních programů se stále více zapojují do těchto aktivit i studenti ZČU, a to zejména 
z navazujících magisterských a doktorských studijních programů. 



47

Toto zapojování má jednak podobu zpracovávání kvalifikačních prací (semestrální, bakalářské, 
magisterské, doktorské) na základě zadání partnerských podniků, jednak i podobu aktivního zapo-
jení studentů do různých výzkumně-vývojových aktivit. Stále častější je vypisování finančně doto-
vaných soutěží pro studenty velkými společnostmi (např. Ceny SIEMENS, ŠKODA, ABB-absolvent 
apod.) i menšími inovativními firmami (LINET, GRAMMER Tachov, Witte Nejdek apod.). Stále čas-
těji se začíná využívat účasti špičkových podnikových odborníků na studentských workshopech, 
kde studenti (zejména technických fakult) představují a obhajují před tímto odborným grémiem 
výsledky svých projektů, za něž jsou pak následně oceňováni. V poslední době se objevily a byly 
i oceněny výsledky intenzivní spolupráce studentů (příp. i pracovníků) ZČU s jinými firmami při 
účasti v různých vypsaných soutěžích (např. získání 1. ceny sdružení Future Age za první český 
elektromobil ve stylu retro EHR-10 ve spolupráci s firmou Auto Projekt Centrum).

Prohlubuje se a zkvalitňuje i absolvování nejrůznějších odborných exkurzí a praxí. Např. studenti 
FEL absolvují týdenní výuku v elektrárenském provozu, stále častější jsou praxe studentů ZČU 
v zahraničí (v roce 2010 vyjelo 21 studentů v rámci projektu Leonardo da Vinci). Na FZS mají velmi 
dobrou tradici tzv. pracovní konference studentů (pořádané dle oborů), na kterých si studenti vzá-
jemně předávají zkušenosti z odborných praxí. Na těchto konferencích jsou velmi často hosty 
zástupci organizací, kde praxe probíhají. Tato fakulta pořádá dále i stáže či exkurze v SRN (např. 
návštěva výrobní divize firmy SIEMENS – Lékařská technika v Erlangenu).

Postupně se prosazuje i spolupráce ZČU se zaměstnavateli při tvorbě a uskutečňování studijních  
programů. Většina fakult konzultuje s představiteli praxe, zda takto navržený program vytváří 
potřebné kompetence absolventů příslušné fakulty. Technické fakulty tradičně dominují v zapo-
jování pracovníků externích partnerů do výuky, do činnosti státních zkušebních a jiných hodnotí-
cích komisí, i při přípravě a hodnocení nabízených studijních programů. Účast odborníků z praxe 
ve státnicových komisích je na ZČU tradičně vyhodnocována pomocí ankety zapojených odbor-
níků (vyplnění formulářů je honorováno) a výstupy z této ankety jsou využívány k případné korekci 
navrhovaných programů.

3.6 Ubytovací a stravovací služby VŠ 

Západočeská univerzita věnuje oblasti stravování a ubytování trvale vysokou pozornost. 
Nepříznivě se projevují stagnace, v posledním období dokonce pokles, příspěvku na stravování  
ze strany rozpočtu MŠMT. Přesto se daří, díky brutálnímu tlaku na efektivitu všech činností, 
zachovávat stabilní cenu za lůžko pro studenty na kolejích. Cena kolejného se pohybuje v rozmezí  
1 900 – 2 590 Kč, včetně DPH.

ZČU disponuje 3 002 lůžky pro ubytování studentů, z toho 204 lůžek je na kolejích v Chebu pro  
studenty Fakulty ekonomické. Každoročně dochází k dohadovacímu řízení o přidělení ubytovací 
kvóty pro jednotlivé fakulty, je zpracován podrobný harmonogram proces přidělování lůžek a uby-
tování. Přesto dochází k ekonomicky nepříznivé situaci, když nemalý počet studentů, kterým bylo 
lůžko přiděleno (týká se zejména prvních ročníků), nenastoupí ke studiu. V akademickém roce 
2010/11 se jednalo o 600 lůžek, která zůstala v zářijovém termínu neobsazena. 
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MŠMT ve svých strategiích neplánuje podporovat budování či rekonstrukce kolejního fondu. ZČU 
se proto trvale snaží zkvalitňovat infrastrukturu a vybavení kolejí z vlastních zdrojů, každoročně 
dochází k rekonstrukci několika výtahů, v roce 2010 byla zahájena investiční akce – posílení vodo-
vodní přípojky na kolejích Borská 53. Na kolejích v Chebu došlo k rekonstrukci nevyhovujícího  
připojení k internetu, přechodem do kvalitnějšího přenosového pásma. Průběžně dochází 
k výměně inventáře. 

V návaznosti na Kolejní řád dochází k úzké spolupráci vedení Správy kolejí a menz se studentskými 
samosprávami na kolejích, byly podpořeny volnočasové aktivity studentů, zejména podporou  
zkušebny studentských kapel.

Stravování studentů a zaměstnanců je zajišťováno především prostřednictvím dvou menz.  
Byly vybudovány dvě dislokované výdejny menz, do kterých se obědy dováží. Příznivý ohlas  
od studentů bydlících na kolejích zaznamenal prodej zachlazených večeří.

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 3 002

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2010 –

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2010 3 002

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování v % 93,5 %

Počet lůžkodnů v roce 2010 767 142

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2010 Celkem

758 898

Z toho:

studenti zaměstnanci VŠ ostatní

664 067 83 202 11 629

Zdroj: ISKaM
Tabulka č. 11: Péče o studenty – ubytování, stravování

Pro ubytování zaměstnanců univerzita spravuje 67 bytových jednotek a 14 místností typu  
ubytovna. Ubytování zaměstnanců se řídí příslušnou směrnicí rektora. Je poskytováno na dva 
roky s možností maximálně jednoho prodloužení o další dva roky. Tato strategie, poskytovat  
bytový fond jako „startovací“ byty, se osvědčila a dochází k plynulé obměně ubytovaných, 
zejména mladších zaměstnanců ZČU. Problémem je historická zátěž v této oblasti, kdy 12 smluv 
o ubytování bylo uzavřeno na dobu neurčitou, byty jsou dnes obývány osobami, které již nejsou 
v zaměstnaneckém poměru, nicméně neexistuje jednoduchá a ekonomicky schůdná cesta 
k nápravě této situace.
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 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006–2010 (2015)  
a Aktualizace DZ ZČU 2010 v oblasti kvality a kultury akademického života:

Cílový stav : Je vytvořena hierarchizovaná síť poradenských služeb, jsou vytvořeny podmínky 
pro profesionální fungování všech jejich 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. 
Splnění cíle: Cíl je plněn – na univerzitě vznikla hierarchizovaná síť poradenských služeb, 
standardně a na odpovídající profesionální úrovni funguje psychologické, právní a sociální pora-
denství (centralizováno v IPC)  a studijní poradenství (především péčí fakult). Postupně se rozvíjí  
kariérové poradenství. Rezervy jsou především v profesionalizaci všech poradenských služeb 
(v účinném profesním vzdělávání poradenských pracovníků včetně studijních referentek). 
Jen postupně jsou nacházeny efektivní způsoby komunikace s uchazeči a pedagogickými  
poradci na středních školách.

Cílový stav: Existuje široká nabídka aktivit studentů na ZČU (práce na projektech, brigády 
v rámci univerzity, kulturní a sportovní aktivity), v rámci níž je možné podpořit aktivity znevý-
hodněných studentů. Zásadní odpovědnost za podporu znevýhodněných osob však jednoznačně 
zůstává na sociálním systému státu. Široká je nabídka stipendijní podpory z regionálních zdrojů 
a od budoucích zaměstnavatelů. 
Splnění cíle: Cíl je splněn – studenti jsou zapojováni do nejrůznějších aktivit všech součástí  
univerzity, do činnosti jsou zapojováni i znevýhodnění studenti, pokud projeví zájem. Nepodařilo 
se ve spolupráci s potenciálními zaměstnavateli vytvořit systém stipendijní podpory, pozitivní roli 
sehrálo město Plzeň a Plzeňský kraj – byl vyhlášen stipendijní program pro mimořádně nadané  
studenty všech fakult.

Cílový stav: Budovy ZČU jsou bezbariérové. Funguje stipendijní i asistenční podpora studia 
zdravotně znevýhodněných osob. Prostředí univerzity je všestranně vstřícné ke zdravotně  
postiženým osobám. 
Splnění cíle: Cíl je splněn částečně – univerzitní budovy jsou v podstatě bezbariérové, přístup 
do některých objektů však neodpovídá požadované kultuře. Byl zaveden systém asistentské pod-
pory, byl zahájen proces přípravy kodifikace dokumentu upravujícího přístup všech zaměstnanců 
univerzity k uchazečům a studentům se speciálními potřebami.

Cílový stav: Vztah student – učitel je založen na principu otevřeného řešení problémů. Snižování 
rozsahu kontaktních hodin a posilování elektronické formy komunikace je kompenzováno účastí 
studentů v projektových týmech. 
Splnění cíle: Naplnění cíle je rozdílné na jednotlivých fakultách respektive katedrách. V univerzit-
ních orgánech jsou studenti plně respektovanými partnery. Studenti jsou v různé míře zapojováni 
do projektových týmů – jednoznačně to platí pro studenty doktorských studijních programů, v menší 
míře pro studenty magisterských nebo bakalářských studijních programů.
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Cílový stav: Imatrikulační slib a slib absolventa je upraven na základě konsensu v akademické 
obci a je jedním z nástrojů ke zvýšení osobní odpovědnosti studenta za jeho studium. Podvodné 
jednání studenta během studia je negativně přijímáno nejen učiteli, ale i studenty. Přijat je etický 
kodex akademického pracovníka. 
Splnění cíle: Nebyl naplněn záměr upravit slib. Připomínky studentského hodnocení kvality  
vzdělávacího procesu ale dokládají rostoucí tendenci studentů kriticky upozorňovat na negativní 
jevy v jednání členů akademické obce včetně samých studentů. Etický kodex akademického pra-
covníka byl přijat, v souvislosti s reflexí zneužití akademických svobod na Fakultě právnické zasedal 
etický panel, který formuloval podíl odpovědnosti všech součástí univerzity.

Cílový stav: Předpokládáme vytvoření účinného systému práce s absolventy 
a jejich zaměstnavateli. 
Splnění cíle: Zatím nefunguje účinný systém práce s absolventy, ale vytvořením a každoroční 
aktualizací databáze absolventů a uspořádáním Festivalu absolventů v roce 2010 byly dány  
předpoklady pro fungování systému klubů absolventů fakult.

Cílový stav: Ubytování přestalo být limitujícím faktorem pro studium v Plzni. Do podpory 
ubytovacích služeb jsou zapojeny další finanční zdroje. Alespoň 40 % studentů ZČU se pravidelně 
stravuje v menze. Campus je dostupný veřejnou dopravou za standardních podmínek.  
Pro studenty je zajištěna široká nabídka služeb. 
Splnění cíle: Ubytování přestalo být limitujícím faktorem, kapacita kolejí a nabídky soukromých 
ubytovatelů saturují poptávku. Dopravní obslužnost campusu se zlepšila po zásadní reorganizaci 
autobusových linek a otevření nové trolejbusové trati do lokality Borská pole. Stále ovšem trvá 
snaha ZČU o vybudování nové tramvajové linky ke campusu, zejména v souvislosti s novou výstav-
bou v rámci projektů OP VaVpI. ZČU každoročně investuje do zlepšení infrastruktury kolejí a menz. 
V roce 2010 se jednalo zejména o rekonstrukci výtahů na koleji Borská 53 a budování vodovodní 
přípojky tamtéž. V menze Kollárova byly rekonstruovány výtahy menzy a došlo k obměně zařízení 
kuchyně. Významná pozornost je věnována volnočasovým aktivitám studentů – provozu multifunkč-
ních hřišť a zkušebny studentských kapel. Byla provedena komplexní rekonstrukce připojení  
k internetové síti pro koleje v Chebu.

Cílový stav: ZČU dále podporuje zařazení tělesné výchovy do studijních plánů alespoň v prvním 
roce studia. Těžiště aktivit je ale v zájmové sportovní činnosti. V rámci campusu jsou vybudována 
sportoviště a budova Ústavu umění a designu. Využity jsou výstavní plochy a studentská zájmová 
činnost využívá i přírodního amfiteátru campusu souvisejícího s budovou Ústavu umění a designu. 
Splnění cíle: Cíl byl splněn částečně, tělesná výchova není stabilní součástí studijních plánů 
všech fakult, vzhledem k ekonomickým problémům je naopak možnost volby těchto předmětů 
omezována. Je podporován rozvoj zájmové tělesné výchovy. Budování sportovišť a budovy 
Ústavu umění a designu bylo z vnějších objektivních důvodů odsunuto.



51

4 INTERNACIONALIZACE

4.1 Strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti 

ZČU je univerzitou s vysokým stupněm diverzifikace oborů a jejich cílů, což obecně považujeme 
za výhodu i povinnost univerzity sídlící mimo hlavní centrum vzdělávání a vědy. Z toho ale plyne 
i snížení významu mezinárodní spolupráce na úrovni univerzitních smluv. Univerzita má sice něko-
lik strategických partnerů na mezinárodním poli (Bavorsko, Horní Rakousko), ale základním prin-
cipem mezinárodní spolupráce je účast v projektech a mezinárodních týmech. Rozvoj takové spo-
lupráce je přínosný zejména v návaznosti na rámcové a další programy EU. Za ocenění konkrétní 
spolupráce považujeme přiznání projektu evropského centra excelence „NTIS – Nové technologie 
pro informační společnost“ v rámci OP VaVpI. Obecně ale platí, že rozsah mezinárodní spolupráce 
neodpovídá potřebám a potenciálu ZČU. V novém strategickém dokumentu je proto této oblasti 
věnována velká pozornost. 

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

ZČU byla zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů: LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Aktion, Visegrádský fond, Česko-německý fond budoucnosti, DAAD, Tempus a Jean 
Monnet. Prioritní postavení měl program Erasmus. V roce 2010 byl studentům nabízen vyšší 
počet odborných stáží (praxí) v zahraničí (projekty Erasmus, Comenius). Absolventi měli možnost 
zúčastnit se absolventských odborných praxí v rámci projektu Podnikové praxe absolventů pro-
gramu Leonardo da Vinci. V programu Erasmus se ZČU ve vysoké míře zapojila do  oblasti školení  
svých zaměstnanců v zahraničí. Strategií ZČU bylo udržet stávající projekty, dále je rozvíjet 
a získat další projekty, zejména Erasmus/Mundus, což se nepodařilo. 

Západočeská univerzita v Plzni dále rozvíjela mezinárodní spolupráci s vysokoškolskými institu-
cemi v zahraničí na základě dlouhodobých kontaktů, bilaterálních smluv. Rozvojovými projekty 
MŠMT bylo podpořeno studium nadaných zahraničních studentů ze zemí procházejících transfor-
mací (INTERSTUD–10) a výjezdy studentů ZČU na zahraniční studijní pobyty (MOBILITA–10). 

Odbor Zahraniční vztahy v roce 2010 organizačně zajišťoval 2 programy  
úzké 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. Obsahem projektu jsou týdenní reciproční stáže studentů a učitelů. V roce 2010 absolvovalo 
studijní pobyt 8 studentů ZČU a 16 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 2010 absolvovalo 
studijní pobyt 8 studentů ZČU a 17 studentů Marquette University.
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4.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) 

Úroveň mobilit studentů byla při hodnocení výsledků dlouhodobého záměru univerzity hodnocena 
jako nedostatečná. Situace se významně nezměnila ani v roce 2010 – v rámci projektu Erasmus 
vyjelo celkem 416 studentů (počet ve srovnání s předchozím rokem nezaznamenal významný 
nárůst), bylo přijato celkem 162 zahraničních studentů (ve srovnání s rokem 2009 o 61 studenta 
více). Pozitivní vývoj lze konstatovat v mobilitách podporovaných rozvojovými projekty MŠMT 
a dalšími zdroji – zde byl uskutečněn výjezd celkem 138 studentů (proti 100 v roce 2009) a přijato 
139 studentů (45 studentů v roce 2009). Zásadní význam pro rozvoj mobilit má vypracovaná meto-
dika uzavírání studijních smluv před výjezdem a uznávání splněných studijních výsledků podle  
této smlouvy po návratu.

Program LLP
Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo Jean  

Monnet
Erasmus 
Mundus

Tempus

Počet projektů 2 0 1 5 3 0 0
Počet vyslaných studentů 416 0 0 22 0 0 0
Počet přijatých studentů 199 0 0 0 0 0 0
Počet vyslaných ak. pracovníků 136 0 1 0 0 0 0
Počet přijatých ak. pracovníků. 14 0 0 0 0 0 0
Počet vyslaných pracovníků ostatních 36 -- -- -- -- -- --
Počet přijatých pracovníků ostatních 1 -- -- -- -- -- --
Dotace (v tis. Kč) 24 267 0 33 3 886 453 0 0

Pozn.: Vyjíždějící/přijíždějící studenti – v tabulkách jsou uváděny i výjezdy kratší než výjezdy v délce trvání více než 4 týdny. 
Minimální délka výjezdu je 1 týden.
Tabulka č. 12a: Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Ostatní programy

Program Ceepus Aktion Rozvojové programy MŠMT Ostatní
Počet projektů 0 0 1 3
Počet vyslaných studentů 3 0 94 41
Počet přijatých studentů 0 2 7 130
Počet vyslaných akademických pracovníků 0 0 0 110
Počet přijatých akademických pracovníků 0 0 0 9
Dotace (v tis. Kč) 0 0 2 300 3 205 

Pozn.: Vyjíždějící/přijíždějící studenti – v tabulkách jsou uváděny i výjezdy kratší než výjezdy v délce trvání více než 4 týdny. 
Minimální délka výjezdu je 1 týden.
Tabulka č. 12b: Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

4.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí 

země počet vyslaných 
studentů

počet přijatých 
studentů

počet vyslaných 
akademických 
pracovníků

počet přijatých 
akademických 
pracovníků

Argentinská republika 1  0  1 0
Austrálie 0  0  1 0
Belgické království 10  0  4 1
Bulharská republika 0  3  0 0
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země počet vyslaných 
studentů

počet přijatých 
studentů

počet vyslaných 
akademických 
pracovníků

počet přijatých 
akademických 
pracovníků

Bývalá jugoslávská republika Makedonie 0  0  0 0
Česká republika 0  0  0 0
Čínská lidová republika 0  0  1 0
Dánské království 25  0  1 0
Egyptská arabská republika 1  0  0 0
Estonská republika 0  0  1 0
Filipínská republika 2  0  0 0
Finská republika 7  1  2 0
Francouzská republika 88  30  39 4
Indická republika 0  0  2 1
Indonéská republika 0  0  1 0
Irácká republika 0  0  1 0
Irsko 0  0  3 0
Islandská republika 1  0  1 0
Italská republika 17  4  7 0
Izraelský stát 6  0  0 0
Japonsko 0  0  5 0
Jihoafrická republika 1  0  0 0
Kanada 1  0  0 0
Korejská lidově demokratická republika 0  0  1 0
Korejská republika 0  0  1 0
Kyperská republika 0  0  2 0
Litevská republika 0  3  0 0
Lotyšská republika 0  1  1 0
Lucemburské velkovévodství 1  0  0 0
Maďarská republika 0  2  0 0
Maltská republika 0  0  47 0
Nizozemské království 24  16  6 0
Norské království 0  0  0 0
Polská republika 15  28  5 1
Portugalská republika 13  8  0 1
Rakouská republika 4  3  11 2
Rumunsko 0  0  3 0
Ruská federace 20  22  2 0
Řecká republika 20  18  4 1
Slovenská republika 5  1  8 3
Slovinská republika 16  3  1 1
Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska 69  74  48 2

Spojené státy americké 8  19  19 2
Spojené státy mexické 1  5  0 0
Spolková republika Německo 136  20  37 3
Syrská arabská republika 7  0  1 0
Španělské království 56  44  12 0
Švédské království 10  0  0 0
Švýcarská konfederace 2  0  1 0
Tchaj-wan, čínská provincie 3  0  1 0
Tuniská republika 2  0  0 0
Turecká republika 15  29  2 2
Ukrajina 1  12  0 0

Zdroj: INIS
Tabulka č. 12 c: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
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 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006–2010 (2015)  
a Aktualizace DZ ZČU 2010 v oblasti internacionalizace:

Cílový stav : Ve všech studijních programech je zajištěna kvalitní jazyková příprava a v každém 
studijním oboru je alespoň jeden modul nabízen v cizím jazyce, zpravidla v angličtině. 
Splnění cíle: ZČU zkoncentrovala jazykovou přípravu do celouniverzitního Ústavu jazykové  
přípravy (vysokoškolský ústav). Tím se zlepšila nabídka a flexibilita pro studenty. Pracovníci ústavu 
významně postoupili i v modernizaci metod výuky apod. Cíl je splněn ale velmi slabě, a to i přes 
maximální snahu zainteresovaných pracovišť. Jazykové kompetence studentů se lepší jen velmi 
pomalu. Byla provedena řada analýz a byl připraven zásadní projekt z této oblasti pro OP VK.

Cílový stav : Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 70 % studentů část studia 
(nejlépe alespoň jeden semestr) na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských studijních 
programech absolvuje alespoň 20 % studentů část studia (nejlépe alespoň jeden semestr). 
Splnění cíle: Cíl je plněn jen částečně. Nepodařilo se prosadit tento trend do strategických úvah 
fakult a do jejich každodenní činnosti. Zlepšení je zřejmé, ale cíl nebyl dosažen. Příčiny jsou uve-
deny v DZ na období 2011 až 2015 a jsou stanoveny i nové strategické cíle i cesty k jejich dosažení.
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5 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCh NA VYSOKÝCh ŠKOLÁCh

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

Institucionální mechanizmus vnitřního hodnocení kvality je zakotven ve směrnici rektora 
č. 16R/2000 Zavedení systému hodnocení a řízení kvality vzdělávacího procesu na ZČU. V systému 
jsou jasně stanoveny odpovědnosti (vyplývající z organizační struktury a vnitřního vzdělávacího  
mechanizmu: rektor – děkan – vedoucí katedry – garant předmětu – vyučující), vymezeny základní 
pojmy a prvky systému řízení kvality vzdělávací činnosti a je popsán proces hodnocení a řízení 
kvality výuky. Proces kontroly, řízení a zvyšování kvality vzdělávacího procesu je na úrovni 
ZČU v rámci rektorem svěřených pravomocí řízen a koordinován Komisí pro kvalitu výuky ZČU 
s celouniverzitní působností. Ani v roce 2010 nedošlo ke shodě nad obsahem novely uvedené 
směrnice: komisí pro řízení kvality vzdělávacího procesu byly formulovány podněty pro změnu, 
jako základní se ukázala otázka vztahu vnitřních mechanizmů k vnějším kritériím hodnocení  
(ukazatel kvality v rozpočtových pravidlech MŠMT), přístupy akreditační komise v návaznosti 
na připravované popisy rámců kvalifikací terciárního vzdělávání, potřeba začlenit do systému 
všechny oblasti činnosti univerzity. 

5.2 Vnitřní hodnocení 

5.2.1 Vlastní hodnoticí proces

Studentské hodnocení kvality výuky je realizováno pravidelně na závěr každého semestru. 
Probíhá elektronicky na portálu ZČU.

Hodnocení kvality výuky za ZS 2009/2010 (hodnocení bylo uzavřeno v  únoru 2010) se zúčastnilo 
24,56 % studentů, v LS 2009/10 (hodnocení bylo uzavřeno v říjnu 2010) se zúčastnilo 16,41 % stu-
dentů. V obou semestrech byl ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán pokles účasti respon-
dentů. Výsledky hodnocení byly projednány v příslušných grémiích (rada rektora, vedení fakult), 
děkanům fakult bylo uloženo reagovat na zjištěné připomínky. Ke zveřejnění reakcí odpovědných 
pracovníků nebyly vždy využity připravené webové stránky v systému kvality. Řada učitelů na při-
pomínky studentů veřejně nereagovala. Tato skutečnost byla opakovaně vyhodnocena jako jeden 
z možných důvodů relativně malého zájmu studentů (prokazatelně je zájem vyšší na fakultách, 
jejichž vedení na podněty reaguje). Proto při přípravě dlouhodobého záměru na 2011 – 2015 byla 
jako cíl stanovena povinnost učitelů prokazatelně v připraveném systému na výsledky student-
ského hodnocení reagovat.

Dílčí systémy hodnocení a řízení kvality ostatních činností na univerzitě nebyly ustaveny. 
Hodnocení výstupní úrovně absolventů šetřením mezi externími členy komisí pro státní závěrečné 
zkoušky bylo v roce 2010 přeneseno na úroveň fakult (nebylo centrálně podpořeno řešením rozvo-
jového projektu). 
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5.2.2 Porovnání vnitřního mechanizmu zajišťování kvality se Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in European higher Education Area

Na ZČU lze konstatovat následující rozsah implementace evropských standardů pro vnitřní 
zajištění kvality:

1 Politika a procedury pro zajištění kvality 

Na ZČU je zpracována strategie, politika i procedury pro zajišťování kvality. Systém je popsán 
v základních dokumentech (ve Statutu ZČU, Dlouhodobém záměru ZČU na období 2006–2010  
a ve směrnici rektora č. 16R/2000 Zavedení systému hodnocení a řízení kvality vzdělávacího  
procesu na ZČU). Nástroje k zajišťování kvality jsou popsány v prioritních oblastech aktualizace 
dlouhodobého záměru na každý rok. 

2 Schvalování, monitorování a pravidelné hodnocení programů a kvalifikací

ZČU má vytvořenu politiku a procedury pro zajištění kvality standardů svých programů a kvalifi-
kací. Funguje vnitřní akreditační řízení, které je upraveno směrnicí rektora č. 4R/2004. Směrnice 
stanovuje pravidla pro přípravu studijních programů nebo studijních oborů k akreditaci. Je zřízena 
Akreditační komise ZČU. Vnitřní systém akreditace studijních předmětů a programů je podporo-
ván informačním systémem STAG. V roce 2010 byly dokončeny nové popisy všech složek studij-
ních programů. Popisy jsou založeny na explicitních formulacích výstupů z učení a na ně navazují-
cích vyučovacích a hodnotících metod. Nově zpracované karty oborů byly tvořeny podle metodiky 
ECTS, tj. s akcentem na výstupy z  učení v  souladu s Evropským rámcem kvalifikací. Studenti jsou 
do procesu zajišťování kvality zapojováni formou pravidelného (na konci každého semestru) celo-
univerzitního studentského hodnocení výuky. Proces je standardizován, podporován je informač-
ním systémem STAG a kodifikován vnitřní normou (směrnice rektora č. 16R/2000 Zavedení sys-
tému hodnocení a řízení kvality vzdělávacího procesu na ZČU). Výsledky jsou analyzovány, projed-
návány v příslušných grémiích a zveřejňovány. Studenti některých fakult (FEL, FPE, UUD) jsou  
zapojováni i do propagační a motivační části studentského hodnocení výuky (informační  
a osvětová činnost mezi studenty).

Zřízena je Komise pro kvalitu výuky, jejíž pravomoci a odpovědnost jsou kodifikovány příslušnou 
směrnicí. Studijní zdroje (tištěné i elektronické) jsou dostupné, programově je v souvislosti s roz-
vojem kombinovaného studia rozvíjena také tvorba elektronických studijních opor, courseware, 
e-learningové kurzy. 

3 Hodnocení studujících

Kritéria pro hodnocení studujících v rámci průběhu studia jsou kodifikována ve Studijním  
a zkušebním řádu ZČU, který je registrován MŠMT. Stanovena je povinnost vyučujících zveřejnit  
přesné podmínky pro absolvování jimi vyučovaného předmětu. Na ZČU je aplikováno absolutní 
hodnocení studentů, zkoušení v komisích je uskutečňováno v rámci státních závěrečných zkoušek, 
eventuálně v rámci klauzurní postupové zkoušky. Převažuje zkoušení jedním examinátorem.

4 Zajištění kvality vyučujících

Hodnocení kvalifikovanosti vyučujících vychází zejména z jejich výzkumné a vývojové činnosti. 
Pedagogická úroveň vyučujících je hodnocena studentským hodnocením (zpětná vazba pro vyu-
čující, podklad pro sebehodnocení vyučujících apod.). Stále není věnována systematická pozor-
nost řízení a rozvíjení kvality pedagogické činnosti vyučujících. V roce 2010 byly vytvořeny 
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a opakovaně realizovány vzdělávací programy zaměřené na vysokoškolskou didaktiku. Cílovou 
skupinou programů byli začínající vysokoškolští pedagogové a doktorandi, kteří jsou v rámci svého 
studia pověřeni výukou. Programy byly velmi úspěšné, v roce 2011 budou realizovány opakovaně, 
staly se základem systému pedagogického vzdělávání pracovníků ZČU. 

5 Studijní zdroje a podpora studujících 

Zajištění studijních předmětů odpovídající studijní literaturou je sledováno při vnitřním akre-
ditačním řízení, důraz je kladen i na neustálé vytváření a rozvoj elektronických podpor studia. 
Počítačové vybavení je neustále obnovováno a rozvíjeno. Standardním se stal COURSWARE, 
který byl v roce 2010 využíván jako velmi funkční nástroj elektronické komunikace mezi studenty 
a učiteli, a to v prezenční i kombinované formě studia. Vytvořen je institut poradenství s celouni-
verzitní působností. Na ZČU je studentům poskytováno kariérové, sociální, právní, studijní a psy-
chologické poradenství. Funguje poradenství pro handicapované a znevýhodněné studenty. 
Systém osobních tutorů rozvinut není, na fakultách tuto funkci zastávají tzv. pedagogičtí poradci 
nebo proděkani pro studijní činnost.

6 Informační systémy

Informační systémy jsou průběžně inovovány a rozvíjeny. Studijní oblast je podporována  
IS/STAG, jehož moduly zajišťují administraci studia od procesu přijímání až k procesu absolvování, 
včetně modulu evaluace. Z důvodu zefektivnění a zvýšení kvality řízení na ZČU byl v průběhu roku 
2009 doplněn IS INIS (informační systém na podporu řízení ZČU) o následující moduly: databáze 
pro zadávání výsledků tvůrčí činnosti (OBD – osobní bibliografická databáze), modul Legislativa  
– databáze vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU s celouniverzitní působností a vnitřních 
předpisů fakult, vysokoškolských ústavů a ostatních součástí ZČU. 

V průběhu roku 2009 byl spuštěn a implementován DMS (Document Management System)  
– Knowledge Tree. Systém podporuje efektivnější řízení a správu dokumentů a využíván je celo-
univerzitními strategickými týmy i týmy na jednotlivých součástech (týmy připravující projekty 
do OP VaVpI, další projektové týmy, interní týmy na katedrách). V IS INIS fungují i moduly pro 
správu a řízení projektů a pro sledování mobilit. Informační systémy jsou využívány pro analýzy 
pro vnitřní i vnější potřebu.

7 Veřejná informovanost

Do úrovně fakult byl implementován jednotný vizuální styl, fungují nové webové stránky univerzity, 
které sledují snazší orientaci jednotlivých skupin uživatelů (uchazeč, student, zaměstnanci, veřej-
nost). Byly zveřejňovány i aktuality a pořádané akce (včetně např. informací o dnech otevřených 
dveří). Informace o nabízených akreditovaných studijních programech a o přijímacím řízení jsou 
zveřejňovány na webových stránkách, v univerzitních tiskovinách (samostatné přílohy či vydání 
STADY a TROJÚHELNÍK) a odborných periodicích (Učitelské noviny, publikace Jak na vysokou  
školu). Publikovány a zveřejňovány jsou významné strategické dokumenty, výroční zprávy 
a zprávy o přijímacím řízení. Každoročně jsou vydávány publikace Informace o studiu obsahující 
přehled všech studijních programů se standardními studijními plány, anotace vyučovaných  
předmětů i další relevantní informace o studiu. Na závěr roku 2010 byla dokončena příprava 
Informačního balíčku podle požadavků ECTS v českém i anglickém jazyce, byl zveřejněn  
na webových stránkách univerzity. 
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5.2.3 Výsledky hodnocení

 LS 2009/2010 ZS 2009/2010 LS 2008/2009 ZS 2008/2009

FAV 1343

21,82%

1448

29,28%

1273

26,32%

1320

33,33%293 424 335 440
FEK 2074

13,20%

2339

19,80%

2097

20,41%

2233

27,94%273 463 428 624

FEL 1712

17,41%

1895

29,23%

1786

27,10%

1990

34,72%298 554 484 691
FF 2773

16,95%

3024

26,55%

2652

22,21%

3098

26,86%470 803 589 832
FPE 2833

18,11%

3118

30,37%

2900

23,52%

3168

29,14%513 947 682 923
FPR 2316

13%

2510

13,50%

2175

11,08%

2213

11,57%300 338 241 256
FST 1222

16,04%

1406

21,34%

1222

22,26%

1427

26,21%196 300 272 374
FZS 732

18,03%

768

32,94%

668

14,67%

673

9,81%132 253 98 66
UUD 337

12,46%

361

16,90%

281

20,28%

301

19,93%42 61 57 60
ZČU 15342

16,41%

16869

24,56%

15054

21,16%

16423

25,98%2517 4143 3186 4266
Pozn.: Horní řádka = počet studentů studujících v daném akademickém roce, kteří nemají přerušení, jsou vykazováni 

do matriky a kteří mohli hodnotit alespoň jeden z množiny předmětů ankety. 
Dolní řádka = počet respondentů, tj. studentů uvedené fakulty, kteří odeslali dotazník ankety hodnocení s alespoň 
jednou odpovědí nebo slovní připomínkou.

Tabulka č. 13a: Účast v anketách studentského hodnocení kvality výuky dle fakult

Akademický rok Semestr Anonymní 
připomínky

Podepsané připomínky

2003/2004 LS 1365 0
2004/2005 ZS 2284 0
2004/2005 LS 1962 0
2005/2006 ZS 3956 0
2005/2006 LS 2826 0
2006/2007 ZS 2713 524
2006/2007 LS 1853 398
2007/2008 ZS 2411 556
2007/2008 LS 1411 287
2008/2009 ZS 3556 791
2008/2009 LS 2820 585
2009/2010 ZS 3048 893
2009/2010 LS 2003 624

Tabulka č. 13b: Počet připomínek v anketách
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5.3 Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení 

V roce 2010 se ZČU nezúčastnila vnějšího hodnocení kvality. Významně se nezapojila ani do 
pokusů o měření kvality na úrovni ČR (Reflex, výzkum mezi studenty v rámci IPn Reforma terci-
árního vzdělávání). Naopak pracovníci ZČU byli přizváni k řešení dílčích projektů zaměřených 
na hodnocení a řízení kvality (UUD – hodnocení uměleckých VŠ, zapojení do IPn Kvalita).

5.4 Údaje o finanční kontrole 

ZČU má aplikovaný systém vnitřní kontroly, každá zakázka má přiděleného správce a příkazce 
operací, jejich zástupce a hlavní účetní, také se zastupováním.

Všechny interní dokumenty jsou upraveny ve smyslu vnitřní kontroly, tj. vyžadují se příslušné  
podpisy zodpovědných osob. V rámci evaluace klíčových projektů jsou prováděny pravidelné 
i namátkové kontroly dodržování směrnice o vnitřní kontrole.

5.5 hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy (centra distančního vzdělávání, 
konzultační střediska apod.)

Pokračovala činnost konzultačních středisek v  Českých Budějovicích (FST) a v  Plavně (UUD). 
V Českých Budějovicích jsou pedagogy FST zajišťovány konzultace pro studenty 1. roku kombino-
vané formy studia programu Strojírenství (celkem 21 student). Závěrečná soustředění se uskuteč-
ňují v laboratorních objektech fakulty v Plzni. Obsah, rozsah, personální zajištění studia se shodují 
s výukou realizovanou v Plzni. Středisko využívá prostory VOŠ v Českých Budějovicích, se kterou 
byla navázána spolupráce i v jiných oblastech (konzultace o náplni studijních plánů VOŠ, pří-
prava studentů VOŠ na studium bakalářského studijního programu FST). Přínosem činnosti kon-
zultačního střediska je možnost oslovit větší počet potenciálních zájemců o studium technických 
oborů v jihočeském regionu, vytvořit jim příznivé studijní podmínky (menší časová náročnost, nižší 
finanční zátěž). Záporem je vysoká náročnost pro vyučující.

V Plavně byla realizována konzultační výuka studentů zapsaných v českém studijním programu 
Ilustrace a grafika specializace Grafický design – v roce 2010 pro 23 studentů, specializace Mediální 
a didaktická ilustrace – v roce 2010 pro 4 studenty. Kvalita výuky shodná s výukou v Plzni je zajištěna 
působením pedagogů UUD. Součástí studijního plánu německých studentů byl předmět český jazyk 
pro cizince. Cílem bylo, aby v průběhu studia zvládli češtinu na komunikativní úrovni a byli tak při-
praveni ke státní bakalářské zkoušce v českém jazyce. Tento cíl se nenaplnil, ukázalo se, že studium 
v německém prostředí není v tomto ohledu dostatečně motivující. Z tohoto důvodu i z důvodu značné 
ekonomické náročnosti zajištění činnosti střediska na požadované úrovni rozhodlo vedení ústavu 
o útlumu této aktivity.

Další konzultační centra byla zřízena pro realizaci programů celoživotního vzdělávání  
FZS a FPE v Karlových Varech.
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5.6 Fakulta právnická – vývoj, stav a opatření

Fakulta právnická ZČU byla založena v r. 1993 společným úsilím vedení univerzity, představitelů 
města Plzně, plzeňské právnické obce a Ústavu státu a práva AV ČR. Všichni zúčastnění chá-
pali tento akt jako významný úspěch a pokrok pro univerzitu i pro město. Tak jako každá nová 
fakulta, a právnická zejména, musela spoléhat na externí pomoc. To s sebou samozřejmě při-
náší určitý handicap pro činnost akademické obce. Euforie z existence fakulty vedla k přehlížení 
některých nedostatků v řízení fakulty, což vedlo Akademický senát univerzity k odhlasování urči-
tého „pardonu“ – výjimky z platnosti Studijního a zkušebního řádu. I to napomohlo k tomu, aby 
vedení fakulty postupně ochablo natolik, že přestaly fungovat standardní orgány, jako je kolegium 
děkana, které nebylo prakticky vůbec ustaveno, vedoucí kateder nebyli zváni k rozhodovacím pro-
cesům, vědecká rada se prakticky nescházela a výzkum byl realizován (smluvně) prostřednictvím 
ústavu akademie. Jedním z největších problémů byla i nefunkčnost AS FPR ZČU, který rezignoval 
zejména na kontrolní činnost. To bylo umožněno i nezájmem akademické obce fakulty dostavit se 
k volbám do AS.

Postupem času se na fakultě vytvořila skupina mladých akademických pracovníků, absolventů 
fakulty, kteří s ní nadále spojili svůj odborný růst. Ti měli podporu i některých starších kolegů. 
Společně se snažili komunikovat s vedením fakulty, to však nemělo na spolupráci zájem. Proto se 
na jaře r. 2009 obrátili na rektora a ten se spolu s členy vedení univerzity snažil klima na fakultě 
pomoci změnit doporučeními a trvalým tlakem. Události však na podzim r. 2009 gradovaly. Objevily 
se plagiáty a vedle administrativního nepořádku i silně nejasné průběhy studia některých absol-
ventů. Byla ustavena komise pod vedením prorektorky, která prověřila průběh studia více než 
500  bývalých studentů fakulty. U 57 z nich byly shledány takové nedostatky, které vedly k zahájení 
správního řízení ke zrušení diplomu. Proces ještě není uzavřen. Důležité je však poučení z tohoto 
problému, které vedení univerzity přimělo k následné úpravě některých vnitřních předpisů a pro-
cesů a k vytvoření takového kontrolního prostředí, aby se podobné věci nemohly opakovat.

 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006–2010 (2015) a Aktualizace  
DZ ZČU 2010 v oblasti zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách:

Cílový stav: Na každém doktorském i magisterském studijním programu působí minimálně jeden 
profesor v aktivním věku (aktivní věk však neomezovat např. hranicí 65 let, ale zásadním přínosem 
pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie). Profesor je garantem  
nejvýše jednoho magisterského a jednoho doktorského oboru. 
Splnění cíle: Ve většině NMgrSP a DSP byl tento cíl splněn, celkově však tento cíl naplněn nebyl. 
Blíže celkovému naplnění jsou DSP, což souvisí mj. i s předepsanými kriterii AK ČR. Nejčastěji 
vyskytujícím se problémem je otázka „aktivního věku“ garantujícího profesora, a to i po zavedení 
výše uvedené progresivní definice tohoto pojmu.

Cílový stav: Stávající systém vnitřního hodnocení kvality je dopracován, takže funguje jako 
komplexní vnitřní evaluační systém zahrnující všechny oblasti činnosti a je srovnatelný  
s obdobnými systémy na evropských univerzitách. 
Splnění cíle: Cíl nebyl naplněn. Standardně byla uskutečněna dílčí hodnocení – studentské  
hodnocení kvality výuky, hodnocení předmětů Akreditační komisí ZČU, evaluace programů CŽV,  
univerzita neřešila projekt zaměřený na vytvoření uceleného evaluačního systému. 
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6 ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY

6.1 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol

Zapojení ZČU do Fondu rozvoje vysokých škol je po řadu let neměnné. Řešené projekty přinášejí 
dílčí inovace laboratoří a zlepšují podmínky pro vzdělávací činnost. Zároveň je však nutné upozor-
nit na velký rozsah administrativní činnosti, která je s těmito projekty – často relativně malými – 
spojena. U některých projektů jsou administrativní náklady na přípravu, posouzení a uzavření pro-
jektu vyšší, než je celková dotace na projekt. Z těchto důvodů některé fakulty významně utlumily 
aktivity v oblasti FRVŠ. Domníváme se, že i u projektů FRVŠ je nutné přejít na princip „full cost“, 
tedy uplatnění veškerých nákladů v rozpočtu projektu. Jen tak je možné plně vyhodnotit záměry 
a výsledky projektu, a to i z hlediska ekonomického.

ZČU strategicky řídí pouze přípravu celouniverzitních investičních projektů v rámci FRVŠ. Projekty 
FRVŠ chápeme jako jednu z vrstev podpory inovací vzdělávací činnosti na vysokých školách. 
Jde podle našeho názoru o vrstvu individuálních a katedrálních potřeb (úpravy jednotlivých před-
mětů, vybavení konkrétní laboratoře apod.). Přínosem by bylo, kdyby se FRVŠ orientoval více 
na potřeby celých oborů, programů a celých fakult. 

Tematický okruh Počet přijatých 
projektů

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč
kapitálové běžné celkem

A 8 12 190 12 190
B
C
E
F 20 2 399 2 399
G 8 1 074 1 074
Celkem 36 12 190 3 473 15 663

Zdroj: INIS
Tabulka č. 14a: Zapojení vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol 

6.2 Zapojení do Rozvojových programů pro VVŠ v roce 2010 

Decentralizované projekty představují v podmínkách ZČU významný nástroj k realizaci dlouhodo-
bého záměru. Konkrétní zaměření rozvojových projektů je obsaženo v roční aktualizaci dlouhodo-
bého záměru. Odpovědnými řešiteli projektů jsou zpravidla členové vedení univerzity, kteří orga-
nizují činnost řešitelského týmu a zodpovídají za využití projektu k naplnění klíčových strategic-
kých cílů univerzity. Řešení projektů je na ZČU upraveno příslušným metodickým pokynem, který 
zahrnuje i monitoring postupu prací a využití finančních prostředků. V roce 2010 se vedení univer-
zity zabývalo problémy v řešení tří projektů, ale nemuselo použít až mezního řešení, tedy zastavení 
projektu. Problémy vyplývají zejména z realizace veřejných soutěží, kdy dochází ke zrušení  
soutěže apod.

Zapojení ZČU do centralizovaných projektů zatím neodpovídá potenciálu, který ZČU má. U těchto 
projektů má vedení univerzity podstatně složitější situaci při sledování postupu řešení a mnohdy 
i v implementaci výsledků. Platí to zejména o konsorciálních projektech z oblasti informačních 
technologií. Proto bude ZČU požadovat, aby v podobných projektech byli angažováni i klíčoví  
uživatelé výsledků, nikoliv jen odborníci z oblasti ITC.
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Dobrou praxí ZČU je způsob závěrečného hodnocení projektů. ZČU pravidelně organizuje oponen-
turu cestou celouniverzitního semináře, na němž jsou prezentovány dosažené výsledky. Na tyto 
semináře jsou zváni představitelé MŠMT a jejich poznámky a dotazy jsou pro ZČU a řešitele  
projektů vhodnou inspirací. Tento seminář plní i diseminační roli, neboť široká akademická obec 
se může seznámit s dosaženými výsledky a v mnoha případech je pak využít i v další práci. 

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Počet 
přijatých 
projektů

Poskytnuté finanční 
prostředky v tis. Kč

kapitálové běžné

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 4 10 638 3 762
Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti  
vysokoškolského vzdělávání

3 0 7 300

Program na podporu přípravy projektů do operačních programů 1 1 700 2 500
Program na podporu sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných  
při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování

1 0 813

Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol 3 0 4 630
Program na podporu dalšího vzdělávání 1 0 400
Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu  
silných stránek vysoké školy

2 0 1 300

Centralizované rozvojové projekty společné (VŠ jako koordinátor) 2 5 900 1 490
Centralizované rozvojové projekty samostatné 3 0 1 592
CELKEM 20 18 238 23 787

Zdroj: www.msmt.cz
Tabulka č. 14b: Zapojení vysoké školy do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy v roce 2010 

6.3 Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU – OP VpK

Pracovníci ZČU byli i v roce 2010 úspěšní při získávání projektů z programů financovaných 
ze  strukturálních fondů EU, přičemž čerpání je nutno rozdělit do dvou oblastí – jednak na programy 
financované z neinvestičního Evropského sociálního fondu (ESF), jednak na programy financované 
z investičního  Evropského fondu pro výzkum a rozvoj (ERDF).

Z programů financovaných z ESF je pak rozhodujícím Operační program Vzdělávaní pro konku-
renceschopnost, kdy ZČU v roce 2010 získala celkem 34 vesměs tříletých projektů v úhrnné hod-
notě téměř 350 mil. Kč. Rozhodující podíl tvoří samozřejmě 27 projektů získaných v oblasti podpory 
2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (úhrnná hodnota projektů – 198 mil. Kč), významných je i 7 získa-
ných projektů v oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (úhrnná hodnota projektů 
77,5 mil. Kč). Úspěchem je nesporně i získání 6 projektů v prioritní ose 1 tohoto programu 
 – Počáteční vzdělávání, a to v úhrnné hodnotě  61 mil. Kč. Po jednom projektu získala ZČU 
v oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě a v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdě-
lávání. Tyto výsledky znamenají, že ZČU je mezi univerzitami v ČR čtvrtým nejúspěšnějším žadate-
lem v tomto operačním programu.

ZČU je úspěšná i v získávání projektů z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Bavorsko (jedenkrát i Sasko), kde získala celkem 7 projektů v úhrnné hodnotě 
35 mil. Kč. Průběh řešení všech uvedených projektů i projektů získaných z uvedených druhů  
programů v roce 2009 zatím probíhá v podstatě bezproblémově, daří se účelně využít takto  
získané prostředky, a to ku prospěchu rozvoje kvality vzdělávacích a výzkumně-vývojových  
činností na ZČU.
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Operační program  
(název)

Opatření 
(název)

Projekt Doba 
realizace 
projektu

Poskytnutá 
částka 
(v tis. Kč) 
běžné/
kapitálové

Poskytnutá 
částka  
(v tis. Kč) 
rok 2010  
běžné/
kapitálové

Přeshraniční spolupráce  
Česká republika-Sasko

INTERREG Česko-saská vysokoškolská 
iniciativa

1. 1. 2009  
– 31. 12. 2011 4 632 0

Přeshraniční spolupráce  
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Česko-bavorská škola umění 
a designu

1. 9. 2008  
– 31. 8. 2011 20 271 4 344

Přeshraniční spolupráce  
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Historie česko-bavorského 
pohraničí v letech 1945–2008

1. 4. 2009  
– 31. 12. 2011 3 160 464

Přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Odmalička 1. 1. 2009  
– 31. 12. 2011 3 268 0

Přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Propojení sítě ochrany spotřebitelů 
Bavorsko/Česko ConNet

1. 11. 2009  
– 31. 10. 2010 35 0

Přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Sousedé se stávají přáteli 1. 1. 2009  
– 31. 12. 2011 2 952 0

Přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Bavorsko

INTERREG Společný semestrální kurz českých 
a německých studentů

1. 9. 2009  
– 31. 12. 2011 1 041 0

Celkem INTERREG 35 359 4 808
Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 
1.1

Inovace odborného vzdělávání 
na SŠ zaměřeného na využívání 
energetických zdrojů pro 21. století 
a na jejich dopad na životní prostředí

1. 1. 2010  
– 31. 12. 2012

22 370 11 135
Celkem OPVK oblast 

podpory 
1.1

22 370 11 135

Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

OPVK 
oblast 
podpory 
1.2

Automatické čtení učebních textů 
pro zrakově postižené studenty

1. 9. 2009  
– 31. 7. 2012

6287 1047
Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 1.2

Cesta k rovným příležitostem 
– možnosti a limity vzdělávání 
sociokulturně znevýhodněných osob

1. 7. 2009  
– 31. 12. 2011

5982 529
Celkem OPVK oblast 

podpory 1.2 12 269 1 576
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 1.3

Rozvíjení pedagogicko-
psychologických kompetencí učitelů 
praktického vyučování a odborného 
výcviku

1. 4. 2010  
– 31. 5. 2012

3 531 1 225
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 1.3

Síť metodických, vzdělávacích 
a informačních center pro ICT 
koordinátory a podporu ICT

1. 4. 2010  
– 31. 3. 2013

14 698 5 879
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 1.3

Využívání informačních technologií 
v environmentálním vzdělávání

1. 4. 2010  
– 30. 5. 2012 2 784 696

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 1.3

Kompetentní učitel 1. 4. 2010  
– 31. 7. 2011 5 589 1 397

Celkem OPVK oblast 
podpory 1.3 26 602

9 197

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Aplikace moderních přístupů výuky 
s ohledem na konkurenceschopnost 
cílových skupin

1. 11. 2010 – 
31. 10. 2013

15 682 5 179
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

IHISTUD – Inovace výuky 
historických věd s důrazem 
na mezioborový přístup 
a interkulturní dialog

1. 9. 2010  
– 31. 8. 2013

10 679 3 738
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Inovace jazykového vzdělávání na 
ZČU

1. 9. 2010  
– 31. 7. 2013 10 364 3 627

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Inovace studijního oboru Dopravní 
a manipulační technika s ohledem  
na potřeby trhu práce

10. 9. 2010  
– 9. 9. 2013

18 565 5 168
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Operační program  
(název)

Opatření 
(název)

Projekt Doba 
realizace 
projektu

Poskytnutá 
částka 
(v tis. Kč) 
běžné/
kapitálové

Poskytnutá 
částka  
(v tis. Kč) 
rok 2010  
běžné/
kapitálové

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Inovace výuky v oboru konstruování 
strojů včetně jeho znalostní 
teoretické, metodické a počítačové 
podpory

1. 5. 2009 – 
30. 4. 2012

19 918 5 996
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Inovace vzdělávání strojních 
inženýrů pro jadernou energetiku

1. 5. 2009 – 
30. 4. 2012 18 247 1 851

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

INSPOT – Inovace studia v souladu 
s požadavky trhu práce

1. 5. 2009 – 
30. 4. 2012 5 749 1 429

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Komplexní systém kariérového 
poradenství pro studenty vysokých 
škol Plzeňského kraje

1. 5. 2009 – 
30. 4. 2012

7 802 540
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Konstruktivismus v praxi vysokých 
škol

1. 5. 2009 – 
30. 4. 2011 2 455 1 361

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Modernizace obsahu a formy výuky 
matematiky pro přírodní a technické 
vědy

1. 9. 2010 – 
31. 8. 2013

13 028 4 560
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Modulární systém vzdělávání 
zaměstnanců Západočeské 
univerzity v Plzni

1. 9. 2010 – 
31. 8. 2013

3 890 1 361
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

ORGANON – Learning Management 
System (LMS) pro výuku logiky

4. 5. 2009 – 
3. 5. 2012 15 844 3 102

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Podnikatelské dovednosti 1. 9. 2010 – 
31. 8. 2013 3 341 1 169

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Potlačení jazykové bariéry 
sluchově postižených studentů 
prostřednictvím automatického 
zpracování jazyka

1. 5. 

2009 – 31. 3. 
2012 11 216 2 329

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

ROZVOJ – Rozvojová studia 1. 9. 2010 – 
31. 8. 2013 4 647 1 626

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

SYPROM – Inovace navazujícího 
studijního programu s důrazem na 
procesní a projektové řízení

1. 9. 2010 – 
31. 8. 2013

14 585 4 855
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Vytvoření znalostní a dovednostní 
báze na FF ZČU

4. 5. 2009 – 
3. 5. 2012 11 636 2 235

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK Oblast 
podpory 2.2

Životní cyklus výrobku v prostředí 
digitálního podniku

1. 10. 2010 – 
30. 9. 2013 10 522 3 683

Celkem OPVK Oblast 
podpory 2.2 198 170 53 809

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Kvalitní výzkumný tým zaměřený 
na problematiku řízení životního 
cyklu výrobku v prostředí digitálního 
podniku

1. 8. 2009 – 1. 
7. 2012

11 766 4 218
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Mezioborový dialog jako podpora 
rozvoje vzdělanosti na vysokých 
školách, ve vědě, výzkumu  
a vývoji

1. 7. 2009 – 
30. 6. 2012

11 617 2 031
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Perspektivní lidské zdroje pro VaV 
FEL ZČU

1. 9. 2009 – 
31. 8. 2012 9 921 372

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Podpora VaV a vzdělávání pro VaV 
v oblasti mechatroniky silničních 
vozidel

1. 9. 2009 – 
31. 8. 2012

5 438 292
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Příprava kvalitních výzkumných 
pracovníků pro konstrukční 
a technologický vývoj reaktorů IV. 
generace

1. 7. 2009 – 
30. 6. 2012

11 459 2 452
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

SCICOM – Rozvoj kompetencí pro 
komunikaci vědy

1. 7. 2009 – 
30. 3. 2012 9 104 1 511
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Operační program  
(název)

Opatření 
(název)

Projekt Doba 
realizace 
projektu

Poskytnutá 
částka 
(v tis. Kč) 
běžné/
kapitálové

Poskytnutá 
částka  
(v tis. Kč) 
rok 2010  
běžné/
kapitálové

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Systémová podpora studentů, 
výzkumných pracovníků a týmů 
v aplikovaných vědách

1. 7. 2009 – 
30. 6. 2012

15 080 3 353
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.3

Vzdělávání akademických 
a vědeckých pracovníků v oblasti 
přípravy a řízení projektů 
financovaných z evropských zdrojů

1. 9. 2009 – 
31. 8. 2012

3 207 481
Celkem OPVK oblast 

podpory 2.3 77 592 14 710
Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 2.4

Partnerství v elektrotechnice 
a strojírenství

1. 10. 2009 – 
31. 10. 2012 8 964 536

Celkem OPVK oblast 
podpory 2.4 8 964 536

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

OPVK oblast 
podpory 3.2

Zvýšení kvality a rozšíření nabídky 
UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího 
vzdělávání

1. 6. 2010 – 
31. 5. 2013

2453 490

Tabulka č. 15: Zapojení vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU

6.4 Rozvoj infrastruktury – zapojení do programů financovaných 
ze Strukturálních fondů EU – OP VaVpI

Investiční aktivity ZČU probíhají v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem. Konkrétní  
realizace je koordinována prostřednictvím Komise pro správu investičního majetku – KSIM, 
ve které jsou zastoupeny všechny součásti ZČU prostřednictvím děkanů či tajemníků.  
Vlastní realizaci řídí Odbor správy a rozvoje aktiv.

ZČU zpracovala své rozvojové plány v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM)  
– Plzeň univerzitní město. Vedoucí představitelé ZČU jsou členy Řídicího výboru IPRM, univerzita 
oceňuje významnou podporu ze strany vedení města Plzně.

Globálním cílem IPRM je: „Zlepšením podmínek pro znalostní ekonomiku stimulovat trvalý 
a udržitelný ekonomický rozvoj města Plzně“

Hlavními partnery tohoto projektu jsou: 

•  Statutární město Plzeň

•  Západočeská univerzita v Plzni

•  Lékařská fakulta UK v Plzni

•  Řež Group (ÚJV Řež, a.s., ŠKODA Výzkum, s.r.o., Centrum výzkumu Řež, s.r.o.)

•  VTP Plzeň, a.s.

•  Regionální technické muzeum, o.p.s. (Techmania)

Základními tématy IPRM jsou:

•  Dopravní napojení lokalit jihozápadního kvadrantu města Plzně na síť MHD

•  Rozvoj veřejných center vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a vývoje v Plzni

•  Rozvoj dislokovaných pracovišť společností a institucí působících v oblastech výzkumu, vývoje, 
vzdělávání a popularizace vědy
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V roce 2010 ZČU investovala z vlastních prostředků 9,045 mil. Kč do rozvoje a obnovy IT  
infrastruktury, dále 8,029 mil. Kč do rozvoje infrastruktury budov a přístrojů. Pro potřeby Fakulty 
zdravotnických studií a Fakulty ekonomické, byla podepsána smlouva o koupi budovy bývalého 
generálního ředitelství holdingu ŠKODA v Tylově ulici č. 57. Vlastní koupě je realizována pomocí 
šestiletého splátkového kalendáře. Byla zpracována stavební dokumentace pro rekonstrukci této 
budovy a získáno stavební povolení.

Zásadní investiční akcí roku 2010 bylo zahájení výstavby nové budovy Ústavu umění a designu, 
kdy se po pětileté přípravě podařilo získat zdroje ze státního rozpočtu a v rámci veřejné soutěže 
vybrat zhotovitele stavby a podepsat příslušné smlouvy (pozn. vlastní stavba byla zahájena dne 
3. ledna 2011). Veřejná soutěž přinesla úsporu ve výši přes 100 mil. Kč. 

V rámci zdrojů státního rozpočtu se mimořádně podařilo získat 5,196 mil. Kč na zateplení budovy 
Sedláčkova 15 (výměna oken a zateplení střechy). 

V rámci rozvojového projektu byla provedena rekonstrukce výtahů na koleji Baarova 36 ve výši 
2,6 mil. Kč plus 1, 27 mil. Kč spoluúčast z vlastních zdrojů.

Rok 2010 znamenal zakončení pětileté přípravy strategických projektů v rámci Operačního  
programu Výzkum a vývoj pro inovace – VaVpI. Západočeská univerzita věnovala této přípravě 
nesmírné úsilí, včetně cca 30 mil. Kč na přípravu projektů a vytvoření stavební a správní doku-
mentace k plánovaným stavbám. Tento přístup se bohatě zúročil, výsledkem tohoto úsilí jsou:

•  Získaný prestižní projekt „Evropského centra excelence“ – FAV/NTIS

•  Získané tři projekty regionálních center FEL/RICE, FST/RTI, NTC/CENTEM

•  Získané dva projekty rozvoje infrastruktury vysokých škol – CTPVV a RIPO

Další dva projekty jsou ve fázi hodnocení. Všechny projekty mají stavební povolení.

ZČU, potažmo Plzeň, se stala nejúspěšnějším univerzitním městem českých zemí.

Základní informace o investičních projektech:

Fakulta aplikovaných věd FAV – NTIS (Nové technologie pro informační společnost)

Cílem projektu je vznik výzkumného centra excelence orientovaného na materiálový výzkum 
a informační společnost. Projekt klade důraz na kvalitní základní a aplikovaný výzkum  
a na přenos výsledků výzkumu do praxe a rozvoj spolupráce s prestižními výzkumnými  
pracovišti v ČR a zahraničí.

Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení potřebného přístrojového vybavení  
– v částce 822 mil. Kč. Bude vytvořeno 180 nových pracovních míst. 

Projekt byl zahájen 1. prosince 2010, v současné době je zpracována prováděcí dokumentace 
stavby. Zahájení stavby se předpokládá po ukončení veřejné soutěže v druhé polovině roku 2011.

Fakulta elektrotechnická FEL – RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky)

Cílem projektu je výzkum v oblastech: nové koncepce pohonů a technologií pro dopravní systémy 
nové generace; materiálový výzkum se zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory 
a multisenzorové systémy; zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby 
elektrické energie a tepla a těžby surovin; diagnostika a identifikace systémů a zkušebnictví.
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Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení potřebného přístrojového vybavení  
– v částce 625 mil. Kč. Bude vytvořeno 46 nových pracovních míst. 

Projekt byl zahájen 1. října 2010, v současné době je zpracována prováděcí dokumentace stavby. 
Zahájení stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2011.

Fakulta strojní FST – RTI (Regionální technologický institut)

Cílem projektu je vybudování experimentálního pracoviště, ve kterém české strojírenské firmy 
získají partnera, který jim pomůže posílit konkurenceschopnost. V první fázi RTI nabídne čtyři 
výzkumné programy se zaměřením na nové aplikace v dopravní a manipulační technice, dále na 
výrobní stroje obráběcí a tvářecí včetně jejich modernizací a na obráběcí a tvářecí technologie. 

Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení potřebného přístrojového vybavení  
– v částce 455 mil. Kč. Bude vytvořeno 65 nových pracovních míst. 

Negociace projektu byla ukončena v roce 2010, projekt byl zahájen 1. února 2011. Zahájení stavby 
se předpokládá v druhé polovině roku 2011.

Nové technologie – výzkumné centrum NTC – CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů)

Cílem projektu je přispívat k rozvoji nových technologií na ZČU a jejich transferu, a to zejména 
v oblasti aplikovaného výzkumu v oblasti polymerních materiálů, fotovoltaiky a laserových  
technologií. Projekt nemá stavební část – využívá prostory VTP. 

V rámci projektu bude pořízeno potřebné přístrojového vybavení v částce 324 mil. Kč.  
Bude vytvořeno 60 nových pracovních míst.

Negociace projektu byla ukončena v roce 2010, projekt byl zahájen 1. ledna 2011.

V rámci projektů VaVpI vznikne 351 nových pracovních míst pro výzkumné pracovníky.  
Souběžně vzniknou nová pracovní místa navazujících služeb a zajištění provozu budov.

Kromě výše uvedených prestižních projektů připravila ZČU projekty v rámci zdrojů pro rozvoj 
infrastruktury VVŠ. Mezi úspěšné projekty patří:

•  projekt FAV – CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu), 
jedná se o novostavbu objektu pro výuku s dotací 325 mil. Kč.

•	 Projekt	RIPO	(Rozšíření	informační	podpory), jedná se o přístavbu centra informatiky 
a knihovny s dotací 180 mil Kč.

•  Ve stadiu hodnocení je projekt FEL-SVI, Studium pro výzkum a inovace.

•  Ve stadiu hodnocení je projekt STRADI – Strategická dislokace ZČU, 
rekonstrukce budovy Tylova 57.

Výstavba a kolaudace všech výše uvedených akcí bude ukončena do poloviny roku 2014.
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Výstavba probíhá dle schváleného generelu 

 Naplňování Dlouhodobého záměru ZČU 2006–2010 (2015) a Aktualizace DZ ZČU 2010 
v oblasti rozvoje vysoké školy:

Cílový stav : Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti (dotace ze státního 
rozpočtu) a zdrojů jiné tvůrčí činnosti (výzkum a vývoj, zdroje EU, celoživotní vzdělávání, zakázky 
aplikovaného průmyslového výzkumu) se cíleně vyrovnává. 
Splnění cíle: Cíl byl naplněn, v roce 2010 se prakticky objem neinvestičních dotací na standardní 
vzdělávací činnosti rovnal objemu prostředků získaných díky soutěžím či výkonům ZČU i díky její 
vlastní činnosti.

Cílový stav : Nejméně 30% ze všech příjmů by mělo být získáno prestižními odbornými aktivitami, 
tedy nikoliv v oblasti např. služeb, pronájmů, servisní činnosti atd. Za prestižní aktivity lze pokládat 
např. doktorské studijní programy, prostředky z institucionálního a účelového financování VaV, 
dalších programů (např. v rámci EU, včetně strukturálních fondů), za odborné studie a posudky apod.  
Splnění cíle: Cíl nebyl naplněn, celkový objem prostředků získaných prestižními  
odbornými aktivitami se meziročně sice zvýšil, ale pohybuje v řádu převyšujícím jen o něco 
20% celkových výnosů ZČU.
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7 ZÁVĚR

Rok 2010 byl na Západočeské univerzitě v Plzni rokem zpracování nové strategické vize pro  
období 2011–2015. Strategický tým univerzity provedl detailní rozbor dosavadního vývoje 
univerzity a formuloval novou vizi, v níž se univerzita hlásí k výzkumnému profilu a zároveň 
k naplnění potřeb společnosti, zaměstnavatelů a regionu. Velká pozornost byla věnována diskuzi 
nových strategických cílů. Za dobrou praxi lze označit uspořádání semináře k nové strategii pro 
členy akademických senátů, vědecké rady univerzity a její správní rady. 

Pro realizaci strategie mají zásadní význam projekty operačních programů (OP VaVpI a OP VK) 
a také rozvojové programy. Získání velkého počtu projektů strategické povahy chápeme jako 
výsledek soustavné pozornosti věnované strategickému managementu. Jedná se však také  
o velký závazek pro budoucí období. Těchto úspěchů bylo možné dosáhnout také díky podpoře 
města Plzně a Plzeňského kraje. Zpracování a řízená realizace integrovaného plánu rozvoje města  
„Plzeň – univerzitní město 2015“ má pozitivní důsledky pro ZČU a pro konkurenceschopnost regionu.

V závěru roku 2010 byla zvolena kandidátka na rektorku, která se plně přihlásila k programu  
dlouhodobého záměru ZČU na období 2011–2015. 

Situace, kterou musela ZČU řešit v souvislosti s vývojem na FPR, nepříznivě ovlivnila mediální 
obraz celé univerzity a zhoršily se tak i předpoklady ke spolupráci s jinými subjekty a mnoho 
dalších předpokladů pro naplnění role univerzity. Akademická obec FPR bohužel ani v roce 
2010 nenašla dost sil a odvahy, aby naplnila práva a povinnosti, které jí svěřuje zákon a vnitřní 
samosprávné principy. Zejména rektor se v této situaci snažil o řešení všemi právními prostředky, 
snad jen s výjimkou těch nejtvrdších, které by významně ohrozily budoucnost studentů, resp. 
by zkomplikovaly dokončení studia. V mnoha ohledech ZČU narazila na meze našeho právního 
prostředí, v němž je téměř nemožné dobrat se jednoznačného stanoviska a v němž rychle 
narůstají finanční náklady na právní pomoc a soudní výlohy. Oproti všem záměrům a snahám 
se nepodařilo dokončit řešení zmíněných problémů na FPR. Morální i finanční náklady zmíněných 
problémů jsou pro ZČU velice zatěžující.

Ve studijní oblasti pokračovala ZČU v implementaci principů strukturovaného studia a snažila se 
o zpřístupnění studia netradičním věkovým skupinám (kombinované studium) v některých oborech 
(učitelství, profesní příprava techniků). V roce 2010 ZČU dokončila klíčové aktivity, které by měly 
vést k získání ECTS label. Realizované práce mají širší pozitivní dopad, protože ZČU spolupracuje 
s řadou škol v informačním zajištění studijní agendy (IS STAG používá více než 10 vysokých škol).

ZČU v roce 2010 pokračovala ve zlepšování výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a v získávání podpory 
z národních i mezinárodních zdrojů. V roce 2010 ZČU získala budovu Tylova 57 (bývalé ředitelství 
koncernu Škoda). V závěru roku započala výstavba nového objektu pro Ústav umění a designu.  
Tím se významně zlepšila prostorová situace zejména pro umělecké a zdravotnické obory.
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