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NÁVRH NA ZŘÍZENÍ MEZIFAKULTNÍHO ÚSTAVU PŘÍRODOVĚDECKÉ A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU V BRNĚ  s názvem  INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ /IBA/  
 

 Hlavní důvody vedoucí ke vzniku IBA a faktory podmiňující navržené uspořádání  
1. IBA nevzniká nově, ale je v podstatě jinou formou organizačního ukotvení již 

existujícího Centra biostatistiky a analýz (CBA), které má statut mezifakultního 
pracoviště a na PřF i na LF má svá nákladová střediska. CBA je nyní akademickým 
pracovištěm s rychle rostoucím obratem v oblasti „contract research“ (především 
v medicíně), CBA dále vyučuje na obou fakultách a garantuje samostatný studijní 
obor Matematická biologie. Vznik a další fungování IBA tedy nepředpokládá žádné 
přímé dotace ze strany MU, naopak, předpokladem je pozitivní hospodářský výsledek.  

 
2. Hlavním důvodem ke změně statutu CBA je skutečnost, že administrativa děkanátů 

nemůže dále zajišťovat chod ústavu. CBA nyní řeší několik desítek projektů, řada je 
mezinárodní a obrat i s akademickými granty přesahuje 35 miliónů korun ročně. 
Naprostá většina řešených projektů je ale výzkumného charakteru a produkuje 
invenční řešení, analýzu dat, SW, informační systémy apod. …… . Z tohoto důvodu 
by IBA mělo vzniknout jako samostatné hospodářské středisko, s vlastní smluvní 
odpovědností, ekonomem, personální agendou, ….. .  

 
3. Nynější tým CBA je ale výrazně angažován v akademických aktivitách a mimo jiné 

garantuje významný rozvojový program v rámci LF MU a v rámci PřF garantuje 
studijní obor Matematická biologie, který patří do studijního programu Biologie. 
Z tohoto důvodu není možné, aby nynější CBA kompletně opustilo akademickou obec 
fakult, ryze pedagogické aktivity musí zůstat „uvnitř“.  

 4. Výše uvedené podmínky v bodě 2) a 3) vedly k níže popsanému návrhu uspořádání, kdy IBA je samostatným hospodářským střediskem univerzity (rozvíjející především aktivity typu „contract research“) ….. a zároveň na fakultách zůstávají nákladová střediska pečující především o akademickou část aktivit (výuka, výběrová řízení na pedagogy, akreditace, …). Nákladová střediska na fakultách v již existují – to je nynější podoba CBA.    Specifikace navrženého organizačního uspořádání   
a) Bude založeno nové hospodářské středisko, mezifakultní ústav IBA 

 
Hlavní náplní činnosti tohoto hospodářského střediska rozvoj „akademického podnikání 
v oblasti aplikace ICT ve zdravotnictví a v biologických vědách, výzkum v oblasti 
klinických studií a zdravotnických registrů, modelování, vývoj SW a informačních 
systémů. IBA bude realizovat projekty iniciované zadání různých soukromých i 
odborných společností a agentur, tzv. „contract research“. IBA může rovněž žádat o 
granty u akademických grantových agentur, a to jak samostatně, tak ve spolupráci 
s dalšími institucemi.  
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  Funkčnost celku v základních typech aktivit  
A. Garance studijních oborů, výuka, akademické aktivity 

� zůstává zcela pod kontrolou fakult, včetně výběrových řízení na učitele 
� nákladová střediska IBA na fakultách ale podléhají vedoucímu , který je součástí IBA, 

tzn. že systém se chová jako jednotně řízený celek 
� studenti oborů garantovaných IBA mají přímo na fakultách své „institucionální“ 

zastoupení 
 
B. Podíl na rozvoji fakult a studijních oborů 

� je plnohodnotně možné, neboť výukové aktivity IBA jsou v organizační struktuře 
fakult a pedagogičtí pracovníci jsou tak součástí akademické obce a nejsou pouhými 
„subdodavateli“ výuky  

 
C. Získávání a řešení akademických grantů a rozvojových projektů 

� může být řešeno přes nákladová střediska IBA na fakultách a pak se řídí přesně 
pravidly na fakultách (včetně odvodu režií) 

� může být rovněž řešeno přes samostatné hospodářské středisko IBA  
 
 
D. Získávání a řešení projektů typu „contract research“ a „akademické podnikání“ 

� je plnohodnotně realizováno v samostatném hospodářském středisku IBA a nezatěžuje 
nijak administrativu fakult 

� činnost je kontrolována Programovou radou dle statutu IBA  
 
  Řízení samostatného hospodářského střediska IBA  
Vedení IBA (ředitel, ekonom, personalista, smluvní a právní servis)  

� odpovědnost za chod IBA, právní a smluvní odpovědnost  
 

Programová rada (děkani fakult, tajemnící fakult, kvestor MU, ředitel IBA) 
� kontrolní činnost, nastavování cílů 

 
Vědecká rada 

� dozor a poradenství nad pedagogickými a akademickými aktivitami 
 
 


