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Popis projektu 

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce Střediska vědeckých informací/knihovny 

(„SVI“). Rekonstrukce přinesla zvýšení nedostatečné kapacity SVI, vytvořila podmínky pro 

nerušené samostudium, došlo k modernizaci infrastruktury pro výuku a výzkumné aktivity 

studentů doktorského studia. Knihovna a další části fakulty byly vybaveny moderní technikou 

a technologickou infrastrukturou pro podporu vědy a výzkumu a byly vybudovány infoboxy 

pro snadný přístup k digitálním informacím z komunikačních i studijně-odpočinkových zón 

knihovny a dalších míst na ESF. 

Rekonstrukce, zahrnující širokou škálu stavebních a technických úprav od hrubé stavby po 

elektroinstalaci a interiéry, přinesla vedle mnoha technických a provozních benefitů účinné 

oddělení klidové (studijní) a hlučné (provozní) zóny knihovny a vybudování silného 

funkčního klastru informační infrastruktury a vlastních vědeckých informací pro všechny 

cílové skupiny projektu. Pro práci ve skupinách a pro konání telekonferencí je v prostorách 

knihovny vytvořeno sedm uzavřených, prosklených, špičkově technicky vybavených boxů, 

které jsou klíčovým elementem pro propojení činnosti vědeckých týmů na fakultě 

s graduálním a doktorským studiem, a tedy pro efektivní vědeckou týmovou práci a práci 

s digitalizovanými daty, práci školitelů doktorských studentů, telemosty/telekonference se 

zahraničními odborníky atd.  

Projekt byl realizován v období 12/2011 – 3/2013. Došlo k rekonstrukci 2.010 m2 plochy. 

Celkové způsobilé výdaje dosáhly výše 59 960 169 Kč - 85 % výdajů bylo financováno 

z ESIF a 15 % ze státního rozpočtu. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Vzhledem k související komplexní redefinici magisterského, bakalářského a doktorského 

studia na Ekonomicko-správní fakultě, která byla realizována s podporou z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s cílem zkvalitnění výuky a vazbou na 

vědecko-výzkumné aktivity různých týmů působících na ESF, byla nutná rovněž zásadní 

změna infrastruktury. Především se jednalo o absenci prostor pro týmovou práci doktorských 

studentů či vědeckých týmů, chyběla odpovídající AV technika i prostory pro řešení 

vědeckovýzkumných aktivit s partnerskými organizacemi. Původní řešení SVI bylo navrženo 

v 90. letech minulého století a bylo projektováno pro cca 1 200 studentů a pedagogů, jejichž 

počet je v současnosti několikanásobně vyšší. 

Popis cílové skupiny 

Primární cílovou skupinou projektu jsou studenti doktorských studijních programů a vědecko-

výzkumní pracovníci fakulty, včetně školitelů doktorských studentů. Projekt vytváří atraktivní 

prostředí pro působení doktorských studentů a vědeckých pracovníků z ČR i zahraničí. Další 

cílovou skupinou jsou studenti všech studijních programů v rámci graduálního studia. 

Infrastrukturu budou využívat i účastníci dalšího vzdělávání a komerčních aktivit na fakultě. 


