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ANOTACE PROJEKTU 

Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků 
Jihočeské univerzity (JU) v oblasti strategického řízení VaV vč. nastavení strategického řízení univerzity a jejích 
součástí. Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení JU v souladu s podmínkami pro získání 
ocenění HR Award. Dalšími specifickými cíli jsou aktivity zaměřené na strategické nastavení a rozvoj vnitřního 
hodnocení a strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV. 

 

CÍLE PROJEKTU 

Potřebnost daného celouniverzitního strategického projektu je 
podpořena řadou analýz (Dynamická strategická rozvaha, Rozvoj 
kapacit pro výzkum a vývoj na JU, Zjednodušená GAP analýza). 
Nedostatky vyplývající z výše uvedených dokumentů vyvažují 
doporučení, která se opírala o aktuální a budoucí trendy a určila další 
směřování přípravy tohoto projektu, jeho aktivit a plánovaných 
výstupů. JU chce v rámci tohoto projektu zlepšit strategické řízení ve 
všech svých činnostech, zejména pak v oblasti lidských zdrojů. Další 
oblasti, které chce JU projektem zlepšit, je oblast vnitřního a vnějšího 
hodnocení organizace, pracovišť i jednotlivců a oblast popularizace 
VaV. 

Očekávané pozitivní dopady projektu 

Z pohledu JU: Stimulující a příznivé pracovní prostředí pro VaV pracovníky; Pozitivní změny v pracovní kultuře; Připojení              
se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje; Zvýšená mezinárodní 
viditelnost a atraktivita; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK; Zvýšení kvalitativních podmínek pro 
vnitřní hodnocení; Zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu. 

Z pohledu výzkumníka: Uznávání práv profesionála; Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru; 
Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; Zaručení transparentního náboru a výběru; Zaručení 
transparentního ohodnocení; Přístup k odbornému i kompetenčnímu rozvoji; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV 
pracovníků a organizací; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK. 

 

FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU 

 Rozpočet (v mil. Kč) Procentuální podíl (v %) 

Celkový rozpočet 30,7 100 

Výše dotace 26,0 85 

Výše dotace veřejných zdrojů 3,1 10 

Výše vlastního kofinancování 1,6 5 
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