
AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO 
ZÁMĚRU FIM UHK 

NA ROK 2011 
 
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na rok 2011 (dále 
jen Aktualizace dlouhodobého záměru FIM UHK), která obsahuje konkrétně stanovené úkoly 
pro daný rok, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové na období 2011-2015 a Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, 
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové na rok 2011 
se zvláštním důrazem na možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 
v programovacím období 2007-2013. 

Pro rok 2011 jsou hlavní cíle Aktualizace dlouhodobého záměru směrovány zvláště 
do oblastí: 

• Zvyšování kvality a relevance činností fakulty  

• Otevřenost fakulty ke spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a 
s podnikatelskými subjekty 

• Zvyšování efektivnosti činností fakulty a jejího financování 

 

1. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY STUDIA  

Ve spolupráci s proděkanem pro studium a koordinátorem pro vědeckou činnost vytvářet 
předpoklady pro zvýšení počtu studentů ve vybraných oborech bakalářského a magisterského 
studia (koeficient náročnosti 1,65) a počtu studentů doktorského studijního programu 
při udržení obdobného počtu studentů jako v akademickém roce 2010/2011  

T: 31. 10. 2011 
Z: Janeček 

 
Usilovat o akreditaci dvouletého navazujícího studijního oboru v  programu Ekonomika 
management.  

T: 31. 12. 2011 
Z: Janeček 

Pro zájemce o studium uspořádat tradiční Den otevřených dveří. 
T: leden a prosinec 2011 

Z: Kozel 

 
Pro studenty 1. ročníku upořádat akci Vítejte na FIM. 

T: 15. 10. 2011 
Z: Kozel 

 



Pro studenty 1. ročníku nadále provozovat eLearningový průvodce První kroky na FIMu, 
zajistit jeho přístupnost i pro uchazeče o studium a nově přijaté ještě nezapsané studenty. 

T: průběžně 
Z: Kozel 

 

V rámci nabídky celoživotního vzdělávání poskytovaného Institutem dalšího vzdělávání FIM 
UHK poskytovat přípravné kurzy pro uchazeče o studium a vyrovnávací kurzy pro studenty 
1. ročníků. 

T: 30. 9. 2011 
Z: El-Hmoudová 

 

V rámci nabídky celoživotního vzdělávání poskytovaného Institutem dalšího vzdělávání FIM 
UHK poskytovat mimořádné studium akreditovaných studijních oborů Management 
cestovního ruchu a Finanční management. 

V případě pozitivního výsledku akreditačního procesu navazujícího studijního programu 
Ekonomika a management nabídnout jeho mimořádné studium v rámci celoživotního 
vzdělávání od října 2011. 

T:  průběžně 
Z: El-Hmoudová 

 

V rámci mimořádného studia nabídnout vybrané předměty ze studijních plánů akreditovaných 
oborů s tím, že studentům po jejich absolvování budou uznány získané kredity v řádném 
studiu. 

T: průběžně 
Z: El-Hmoudová 

 

Zintenzivnit práce na zdokonalení studijních plánů jednotlivých oborů s tím, že budou využity 
názory a zkušenosti získané od členů „Rady pro spolupráci s praxí“ a bude kladen důraz 
na rozvoj projektově zaměřených forem výuky a zvyšování podílu eLearningu.  

T: 30. 9. 2011, průběžně 
Z: Kozel, vedoucí kateder 

 
V rámci úprav studijních plánů provést revizi počtu přidělených kreditů k jednotlivým 
předmětům. 
  

T: 30. 9. 2011, průběžně 
Z: Kozel, vedoucí kateder 

Zajistit přechod na vyšší verzi studijního prostředí WebCT, připravit její českou mutaci a 
provést vyhodnocení a následné „zpřehlednění“ nabízených kurzů. 

T: 30. 9. 2011 
Z: Kozel, Poulová, Mikulecká, Weinlich 

 



I nadále klást vysoký důraz na kvalitní průběh doktorského studijního programu a provést 
každoroční vyhodnocení. 

T: 1. 9. 2011 
Z: Mikulecký 

 
Nově zpracovat motivační systém pro studenty doktorského studia a jejich školitele. 

T: 30. 9. 2011 
Z: Mikulecký, Janeček 

 
Provést vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti se zaměřením na vybrané oblasti. 

T: 30. 6. 2010 
Z: Kozel, vedoucí kateder 

 
Inovovat studijní programy prostřednictvím projektů podaných do operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřených na rozvoj eLearningu, snižování objemu 
přímé výuky a zvyšování důrazu provázanost s odběratelskou sférou.  

T: 31. 12. 2011 
Z: Kozel, řešitelé projektů 

 
Sledovat a vyhodnocovat zaměstnatelnost absolventů, vyhodnocovat zkušenosti 
zaměstnavatelů a využívat je pro inovace studijních plánů 

T: průběžně 
Z: Janeček, Poulová 

 
 

 

2. OTEVŘENOST FAKULTY KE SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A 
S PODNIKOVOU PRAXÍ 

PODPORA OBOUSTRANNÉ MOBILITY STUDENTŮ A PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL 

Nadále zvyšovat jazykové vybavení studentů, akademických i administrativních pracovníků 
prostřednictvím nabídky kurzů cizích jazyků, a to i v rámci „Interní univerzity“ 

T: průběžně 
Z: El-Hmoudová, Semrádová 

 
Vybrané předměty vyučované v anglickém jazyce nabízet dle kapacity předmětu také 
studentům studujícím studijní program v českém jazyce, aby měli příležitost studovat 
v multikulturním prostředí společně se zahraničními studenty.   

T: průběžně  
Z: Mikulecká 

 
Připravit a organizačně zabezpečit alespoň 50 střednědobých pobytů studentů FIM 
na partnerských univerzitách nebo pracovních stáží v rámci programu LLP/ERASMUS. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová 

 
  



Připravit a organizačně zabezpečit výměnné přednáškové pobyty nebo odborné stáže alespoň 
20-ti pracovníků v rámci programu LLP/ERASMUS. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová 

 
Připravit a organizačně zabezpečit pobyty studentů a akademických pracovníků partnerských 
univerzit na FIM v rámci programu LLP/ERASMUS. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová 

 
Projednat stávající a připravit nové institucionální smlouvy v rámci programu 
LLP/ERASMUS. 

T: 31. 10. 2011 
Z: Poulová  

 
Vytvořit podmínky pro vyslání 20 studentů na partnerské univerzity na Taiwanu a v Thajsku 
a přijetí studentů z partnerských univerzit.  

                                                                                                                     T: 31. 12. 2011 
                                                                                                              Z: Poulová  

 
Vytvořit podmínky pro vyslání 4 studentů na partnerské univerzity v USA a přijetí studentů 
z partnerských univerzit.  

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová  

 
Pokračovat ve spolupráci se zahraničními univerzitami na společných studijních programech 
(Double degree   - University of Huddersfield, University of Hull). 

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová 

 
Aktivně získávat zahraniční studenty (i ve spolupráci s MŠMT a MZV). 

T: průběžně 
Z:Janeček, Mikulecká 

 
Organizačně zabezpečit pobyt zahraničních studentů – stipendistů na FIM. 

T: 31. 8. 2011 
Z: Mikulecká 

 
Aktualizovat cizojazyčné informační materiály o FIM UHK, včetně WWW prezentace fakulty 
v anglickém jazyce pro potenciální zahraniční zájemce o spolupráci a o studium na FIM UHK 
ve spolupráci s rektorátem UHK. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Poulová, Mikulecká 

 
Pokračovat v řešení mezinárodních projektů v programech Evropské unie.  

T: dle harmonogramu projektů 
Z: řešitelé projektů 

 
  



Aktivně usilovat o zapojení do dalších mezinárodních projektů. 
T: průběžně 

Z: Janeček, řešitelé 

 SPOLUPRÁCE S PRAXÍ 

Dále rozvíjet aktivity organizované Institutem dalšího vzdělávání FIM zejména v oblastech 
informačních technologií, jazykového vzdělávání, managementu a ekonomie, rozšiřovat 
nabídku certifikovaných kurzů pro studenty a veřejnost. 

T: průběžně 
Z: El-Hmoudová 

 

V rámci činnosti Institutu dalšího vzdělávání FIM rozvíjet program celoživotního vzdělávání 
umožňující započítání získaných kreditů v rámci vysokoškolského studia. 

T: průběžně  
Z: El-Hmoudová 

 

V rámci nabídky celoživotního poskytovaného Institutem dalšího vzdělávání FIM UHK 
poskytovat přípravné kurzy pro uchazeče o studium a vyrovnávací kurzy pro studenty 
1. ročníků. 

T: 30. 9. 2011 
Z: El-Hmoudová 

 

Podporovat zájem nadané mládeže o studium technických a dalších oborů formou spolupráce 
s regionálním školstvím. 

T: průběžně 
Z: Kozel, Nekvindová 

 
Nadále rozvíjet spolupráci s partnery z řad významných podnikatelských subjektů 
regionálního, národního i mezinárodního významu (např. přednášky expertů, témata Bc., Mgr. 
a Ph.D. prací, zaměření profilů absolventů, propojení teorie s praxí v učebních plánech, stáže 
u zaměstnavatelů). 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Rozvíjet spolupráci s  Technologickým centrem Hradec Králové. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Aktivně se podílet na činnosti Hradeckého IT klastru, zvláště v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů a výzkumu, vývoje a inovací. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Aktivně rozvíjet činnost v rámci spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti cestovního 
ruchu. 

T: průběžně 
Z: Půža 



Ve spolupráci s východočeskou sekcí ČSSI uspořádat soutěž o nejlepší diplomovou / 
bakalářskou práci.  

T: 30. 6. 2011 
Z: Janeček, Kozel 

 
Rozvíjet aktivity klubu absolventů FIM 

T: průběžně 
Z: Janeček 

 
Ve spolupráci s podniky uspořádat „Veletrh pracovních příležitostí“. 

T: únor 2011 
Z: Poulová 

 

3. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 

 
Prostřednictvím projektů podaných do operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost zaměřených na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu vytvářet 
podmínky pro zkvalitňování vědeckých týmů na fakultě.  

T: 31. 12. 2011 
Z: Zelenka 

 
Podporovat studenty zapojené do vědy a výzkumu (projekty specifického výzkumu, 
mimořádná stipendia). 

T: 31. 12. 2011 
Z: Janeček, řešitelé 

 
Pokračovat v řešení výzkumných projektů a aktivně prezentovat výsledky těchto projektů 
(termíny jsou dány harmonogramem jednotlivých projektů). 

Z: nositelé projektů 
 

Zorganizovat vědeckou konferenci Hradecké ekonomické dny 2011. 
T: 28. 2. 2011 

Z: Hájek 
 
Společně se sdružením EUNIS zorganizovat konferenci a soutěž eLearning. 

T: 30. 11. 2011 
Z: Poulová 

 
Sjednotit termín konání konferencí do 2-3 dnů (s výjimkou konferencí Hradecké ekonomické 
dny a eLearning, jejichž termín je již dlouhodobě pevně stanoven).        

T: 30. 1. 2011 
Z: Janeček 

 
Provést pravidelné roční hodnocení publikační a vědecké činnosti na FIM. 

T: 31. 10. 2011 
Z: Poulová 



4. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ  

Ve spolupráci s vedením UHK usilovat o zajištění možnosti stravování studentů. 
T: průběžně 

Z: Janeček 

 
Pomocí stipendií podporovat studenty úspěšné ve výběrových řízeních programu 
LLP/ERASMUS. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Janeček 

 
Pokračovat v praktické realizaci programu zaměstnaneckých výhod souvisejících 
s příspěvkem na penzijní a životní pojištěním a „Flexipas“. 

T: průběžně 
Z: Janeček 

 
Ve spolupráci s vedením UHK dále podporovat možnosti stravování zaměstnanců 
ve stávajícím rozsahu. 

T: průběžně 
Z: Janeček 

Uspořádat tradiční Snídaně s děkanem. 
T: 30. 6. 2011 

Z: Janeček 
 

Uspořádat vánoční koncert pro zaměstnance a partnery FIM UHK 
T: 31. 12. 2011 

Z: Janeček 
 

5. EFEKTIVNOST ČINNOSTÍ FIM A JEJICH FINANCOVÁNÍ 

ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY  
 
Podporovat rozvoj Centra základního a aplikovaného výzkumu, působení IDV FIM a provoz 
odborných učeben počítačových sítí a učebny pro výuku videotechnologií v prostorách 
na nám. Svobody 331. 

T: průběžně 
Z: Janeček 

 
Pokračovat v údržbě a zlepšování funkčnosti modulů informačního systému studijní agendy 
ISIT na FIM.  

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
  



Cestou virtualizace posunout pozornost z údržby směrem na vyšší efektivitu a inovace. 
Pomocí cloud computingu zvýšit kapacitu IT infrastruktury a získat komplexní řešení 
od desktopů až po datové centrum podporující formy spolupráce založené na sjednocené 
komunikaci. 

T: 31. 12. 2011 
Z: Šrámek, Janeček 

 
Spolupracovat s dalšími pracovišti UHK při zdokonalování nové webové prezentace fakulty 
a univerzity. 

T: průběžně 
Z: Poulová, Palánová  

 
Vytvářet podmínky pro přípravu nových e-předmětů (eLearningových podpůrných materiálů) 
pro studenty prezenční i kombinované formy studia. 

T: průběžně 
Z: Poulová  

 
Aktualizovat informace o možnostech studia na FIM (ve formě tištěné publikace a WWW 
stránek). 

T: 15. 10. 2011 
Z: Kozel 

 
 
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI FAKULTY 
 
Stimulovat získávání finančních prostředků prostřednictvím projektů z TA ČR a GA ČR, 
centralizovaných RP, projektů FRVŠ, ESF a využití i dalších obdobných možností. 

T: průběžně 
Z:  Janeček 

 
Stimulovat zvýšení finančních prostředků získaných vlastní činností. 

T: průběžně 
Z:  Janeček 

 
Zpracovat orientační analýzu nákladů na zajištění výuky jednotlivých oborů, případně 
předmětů. 

T:30. 9. 2011 
Z:  Janeček 

6. ODSTRAŇOVÁNÍ SLABÝCH STRÁNEK A/NEBO PODPORA SILNÝCH STRÁNEK 
VYSOKÉ ŠKOLY ZALOŽENÉ NA DŮSLEDNÉ ANALÝZE PŘEDCHOZÍHO VÝVOJE A 
SOUČASNÉHO STAVU 

Nadále vytvářet vhodné podmínky pro kvalifikační růst akademických pracovníků FIM. 
T: průběžně 

Z: Janeček 
 
  



Provést každoroční evaluaci studijních výsledků doktorandů s cílem omezit překračování 
standardní doby studia. 

T: 30. 9. 2011 
Z: Janeček 

 
Provést analýzu příčin stále vysoké studijní neúspěšnosti zejména u informatických studijních 
oborů a přijmout konkrétní opatření k jejímu snížení. 

T: 30. 9. 2011 
Z: Janeček 

 
Přijmout další konkrétní opatření směřující ke zvýšení výkonnosti fakulty v oblasti vědy 
a výzkumu. 

T: 30. 3. 2011 
Z: Janeček 

 
Pokračovat ve školeních využívání eLearningového prostředí a kurzech vytváření a používání 
distančních prvků ve výuce, postupně zavádět distanční prvky výuky využívající ICT 
do kombinované formy studia. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
 


