MUNI4students
(reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008551)
Projekt si klade za cíl zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě pomocí
modernizace vybavení výukových prostor sloužících pro potřeby pregraduálních studentů.
Zaměřuje se na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení
moderních informačních zdrojů. Výstupem je zvýšení kvality formou tzv. funkčních celků,
odpovídajících moderním požadavkům na vzdělávání. Projektové aktivity jsou komplexního
charakteru s dopadem na všechny fakulty a studijní obory.
Projekt docílí zkvalitnění studijního prostředí napříč celou univerzitou pořízením nové či
rozvojem stávající výukové infrastruktury a dalšího souvisejícího vybavení, včetně pomůcek pro
výuku. Modernizované materiální zázemí univerzity bude odpovídat aktuálním metodám
pedagogického procesu na VŠ. Projekt bude svým komplexním dopadem dále doplňovat
strategické projekty univerzity, jejichž cílem byl rozvoj vybraných vzdělávacích služeb a
programů.
Díky projektu MUNI4students bude modernizována značná část audiovizuální techniky (AVT)
univerzity, dojde k upgradu ICT vybavení, posílení a rozvoji stávající wi-fi sítě, pořízení
specializovaného softwarového a hardwarového vybavení. Nedílnou součástí projektu je pořízení
širokého spektra pomůcek pro výuku, modernizace zázemí pro samostudium a skupinové práce
studentů či podpora elektronizace studia. Bude také podpořeno zlepšení přístupnosti
vysokoškolského vzdělání studentům se specifickými potřebami. V rámci projektu budou
realizovány i některé nezbytné stavební úpravy a upgrade výukových prostor.
Projekt MUNI4students je realizován prostřednictvím 3 klíčových aktivit:
Klíčová aktivita 1 nastavuje a zabezpečuje systém řízení projektu.
Klíčová aktivita 2 je zaměřena na aktivity vedoucí ke zkvalitnění studijního prostředí na MU.
Klíčová aktivita 3 se orientuje na pořízení elektronických informačních zdrojů pro výuku.
Ekonomicko-správní fakulta MU se přímo podílí na části 2.2 Klíčové aktivity 2 - Rozvoj a
zkvalitnění studijního prostředí na fakultách, jejímž výstupem bude celková modernizace
prostor využívaných pro týmovou práci a samostudium studentů graduálního studia. Prostory
budou dílčím způsobem stavebně upraveny, vybaveny novým a odolným nábytkem.
Podporovaná aktivita umožní výrazné zkvalitnění prostor s dlouhodobou udržitelností.
V rámci zkvalitnění IT infrastruktury na ESF bude vybudována nová počítačová učebna,
modernizována stávající počítačová učebna, bude posíleno celkové síťové zázemí počítačových
učeben včetně posílení celkové kapacity serverů. Počítačové učebny budou rovněž vybaveny
novým nábytkem.
Dále se ESF rozhodla pro pořízení moderního AVT vybavení do přednáškových prostor
fakulty. Pro cílovou skupinu tak budou připraveny nejmodernější technologie AVT v podobě
laserových projektorů s vysokou svítivostí a možností bezdrátového připojení a bezdrátového
přenosu obrazu na fakultě. To výrazně přispěje ke vzniku nového standardu v souladu s
aktuálními technologickými možnostmi a strategickými záměry univerzity. S ohledem na použité
technologie se také zvýší možnost interaktivity výuky.

Celkem bude modernizováno 11 výukových místností. Do hlavního přednáškového
prostoru – auly P101 bude navíc pořízena multimediální katedra.
Pro podporu rozvoje knihovních služeb bude na ESF MU zaveden systém RFID (Systém
radiofrekvenční identifikace a oběhu dokumentů). K základním přednostem celého systému patří
nabídka rychlejších služeb pro studenty, možnost prodloužení provozní doby knihovny
s menšími nároky na počet obslužného personálu, který je uvolněn pro kvalifikovanější práci a
atraktivnější služby pro studenty, jako jsou např. odborné referenční služby pro studenty, zvýšení
samoobslužnosti studentů atd. Do knihovny budou rovněž pořízeny dva skenery s cílem
digitalizace knižního fondu.
V rámci KA 3 "Informační zdroje pro výuku" budou pořízeny elektronické informační zdroje
(EIZ) pro výuku pro vybraná hospodářská střediska/fakulty MU. Celkem se bude jednat o 15
EIZ, pokrývajících rozsáhlé spektrum vědních oborů od přírodovědných, lékařských,
ekonomických až po široký okruh humanitních oborů. Ekonomicko-správní fakulty MU se
konkrétně týkají níže uvedené zdroje:












Oxford Handbooks Online - všechny dosud vydané články včetně roku 2018;
ProQuest - kolekce e-knih z oblasti sociálních studií a ekonomie; unikátním parametrem
kolekce je skladba dle poptávky studentů;
SAGE Deep Backfile HSS - archivní ročníky cca 450 časopisů z oblasti humanitních a
sociálních věd od vydavatelství SAGE, a to počínaje vždy prvním vydaným číslem až do
konce roku 1998; historické ročníky budou dostupné online na platformě SAGE Journals,
stejně jako aktuální ročníky časopisů, které MU předplácí;
The Economist Historical Archive - online archiv časopisu The Economist od počátku
vydávání v roce 1843 do současnosti, včetně ekonomických a finančních indikátorů,
které redakce časopisu pravidelně publikuje od roku 1983, a které je možné exportovat
pro vlastní studijní analýzy a srovnání;
Wiley Online Reference Works 2018 - 11 vybraných elektronických encyklopedií od
vydavatele Wiley z oblastí financí, managementu, spotřebitelského chování, statistiky,
organizačního chování a dalších, které vhodným způsobem doplňují na Ekonomickosprávní fakultě již zakoupené odborné encyklopedie od Wiley, Gale či Springer;
Patria Plus - burzovní a finanční portál společnosti Patria – předplatné na 2 roky 20182019; neocenitelný zdroj dat z oblasti především středoevropských finančních trhů
využitelných zejména pro zpracování seminárních prací, závěrečných prací nebo
praktické ověření nabytých znalostí finanční teorie;
Taylor & Francis Journals Classic Archive HSS - historický online archiv časopisů
vydavatele Taylor and Francis z oblasti humanitních a sociálních věd, zahrnující období
od prvního vydávaného čísla časopisu do roku 1996; studenti mají nyní přístup jenom k
aktuálním ročníkům a zpětně do roku 1997.

Celkové způsobilé výdaje projektu v období realizace dosahují výše 386 773 447 Kč.
Celkové způsobilé výdaje ESF MU činí 27 092 580 Kč.
Vlastní financování ESF MU činí 1 134 896 Kč.
Období realizace projektu: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

