
 

ROČNÍ CÍLE KVALITY PRO ROK  

2018 

Roční cíle kvality vychází z Plánu realizace Strategického záměru FEKT VUT v Brně pro příslušný rok, 
konkretizují jednotlivé cíle, předpokládaný termín dosažení a zodpovědnou osobu za příslušnou 
oblast.  

Číslování odstavců v tomto dokumentu odpovídá příslušný kapitolám v Plánu realizace 
strategického záměru. 

 
 

3. OBLAST STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ  

Fakulta připraví podklady pro zahájení procesu institucionální akreditace na VUT v oblastech 

vzdělávání Elektrotechnika a zapojí se do přípravy podkladů v oblasti Energetika. 

Termín:     1. březen 2018 

Zodpovědné osoby:  proděkan pro rozvoj, vedoucí UEEN 

Fakulta se zapojí do mezinárodní evaluace univerzity EUA (European University Association) a 

následně vyhodnotí doporučení vyplývající z evaluace. 

Termín evaluace:  21. únor 2018 

Zodpovědné osoby:  proděkan pro rozvoj 

 

4. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ  

4.1 Obecné aktivity 

Pravidelné provádění anonymní studentské ankety hodnocení kvality výuky studenty. Zachovat 

prostor pro reakci vyučujícího na připomínky studentů. Opodstatněné připomínky studentů řešit s 

cílem zvyšovat kvalitu výukového procesu. 

Termín:     do konce LS a ZS v roce 2018  

Zodpovědné osoby:  proděkan pro vzdělávací činnost 

 

 

Vyhodnocení zkušeností a připomínek týkajících se zapojení fakulty do tzv. Svobodných předmětů.  

Termín:     do konce LS a ZS v roce 2018  

Zodpovědné osoby:  proděkan pro vzdělávací činnost 
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4.2 Aktivity související se zajištěním bakalářského studia 

Zajištění účasti kvalitních odborníků z praxe v komisích pro státní zkoušky i jejich zapojení do 

recenzování bakalářských prací. 

Termín:     do zasedání vědecké rady FEKT v jarních termínech 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vzdělávací činnost  

 

Pravidelné hodnocení nově akreditovaných bakalářských studijních programů formou 

sebehodnotící zprávy, každý program bude hodnocen minimálně jedenkrát za pět let.  

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vzdělávací činnost  

 

4.3 Aktivity související se zajištěním magisterského studia a celoživotního vzdělávání 

Zajištění účasti kvalitních odborníků z praxe v komisích pro státní zkoušky i jejich zapojení do 

recenzování diplomových prací. 

Termín:     do zasedání vědecké rady FEKT v jarních termínech 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vzdělávací činnost  

 

Rozšíření nabídky předmětů CŽV o volitelné předměty nově zařazené do studijních plánů 

akreditovaných studijních programů, které by mohly být atraktivní pro veřejnost. 

Termín:     do 31. 12. 2018  

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vzdělávací činnost 

 

Pravidelné hodnocení nově akreditovaných magisterských studijních programů formou 

sebehodnotící zprávy, každý program bude hodnocen minimálně jedenkrát za pět let.  

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vzdělávací činnost  

 

4.4 Aktivity související se zajištěním doktorského studia 

Definovat požadavky na nehabilitované školitele garantující vysokou odbornost a disertabilitu 

doktorských prací. Splnění k zahájení nového akademického roku. 

Termín:     do 1. 9. 2018 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro tvůrčí činnost 

 

Podporovat stáže doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na předních světových 

univerzitách a výzkumných ústavech. 

Termín: 31.12.2018 

Zodpovědná osoba: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

Příprava materiálů pro reakreditaci doktorských studijních programů. 

Termín: do 30.9.2018 
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Zodpovědná osoba: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

5. OBLAST TVŮRČÍ ČINNOSTI 

 

Zefektivnit organizační zabezpečení projektové soutěže v rámci Interní grantové agentury. 

Termín: do následujícího projektového období 

Zodpovědná osoba: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

Zefektivnit způsob vykazování výsledků VaV v IS Apollo. 

Termín: do 31.10.2018 

Zodpovědná osoba: proděkan pro tvůrčí činnost 

 

6. OBLAST VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

6.1 Aktivity v oblasti vnějších vztahů 

Údržba a aktualizace databáze projektů spolupráce vývojových týmů s firmami na internetových 

stránkách fakulty jako propagačního materiálu. Zdůraznění spolupráce regionálních výzkumných 

center SIX a CVVOZE s akcentem na jejich technologické zázemí a zkušenosti zapojených 

pracovníků. 

Termín:     do 31. 10. 2018 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vnější vztahy  

 

Zajištění průběžné informovanosti studentů o pracovních příležitostech absolventů zveřejňováním 

nabídek pracovních příležitostí na speciální webové stránce fakulty. 

Termín:     do 30. 6. 2018 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vnější vztahy  

 

Poskytování informací pro zájemce z technické praxe a široké veřejnosti o všech formách studia a 

nabízených studijních programech a oborech zejména na internetových stránkách fakulty. 

Termín:     do 30. 9. 2018 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vnější vztahy  

 

6.2 Aktivity v oblasti zahraničních styků 

Stabilizace týmu fakultních subkoordinátorů bilaterálních smluv pro udržení aktivních kontaktů se 

zahraničními univerzitami pro studentskou mobilitu a mobilitu akademických pracovníků v rámci 

programu Erasmus+. 

Termín:     do 31. 8. 2018 
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Zodpovědná osoba:  proděkan pro vnější vztahy  

 

Vytvoření systému hodnocení zahraničních partnerských univerzit v rámci mobilitního programu 

Erasmus+ s cílem zkvalitnění nabízených kurzů pro studenty fakulty a striktní selekce univerzit 

podle těchto výsledků hodnocení tak, aby s nevyhovujícími univerzitami byla spolupráce ukončena 

nebo nebyla prodloužena. 

Termín:     do 30. 11. 2018 

Zodpovědná osoba:  proděkan pro vnější vztahy  

 

 

Dne 6.3.2018 

 

Proděkan pro vzdělávací činnost: Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. 

  

Proděkan pro tvůrčí činnost: doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. 

 

Proděkan pro vnější vztahy: 

 

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. 

Proděkan pro rozvoj: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. 

 

 

 


