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Úvod

Dokument „Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na období 2013“ 
(dále jen IRP) je nedílnou součástí dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 
2013“ (dále jen ADZ) a je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) jako 
součást strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových 
stavů vybraných oblastí, které budou podporovány finančně na základě přidělených prostředků 
MŠMT.

V roce 2013 SU podporuje především:

• mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci v oblasti společných studijních programů,
• rozvoj ICT a jejich služeb,
• přizpůsobení poradenské služby potřebám studentů, uchazečů o studium na SU, absolven-

tů SU a zaměstnanců, vytvoření základních databází a analýz potřebných pro poradenskou 
činnost a spolupráci s praxí,

• zkvalitnění propagace a marketingu SU.

Celková alokace finančních prostředků na rok 2013 činí 13 196 tis. Kč, z toho 2 740 tis. 
Kč investičních a 10 456 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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Informační a komunikační technologie 

Garant: vedoucí Centra informačních technologií SU Mgr. Jan Nosek 
Finanční podpora: 3 500 tis. Kč 

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• zvýšení zabezpečení, rychlosti a kvality sítě k serverové infrastruktuře, dořešení nedostat-
ků v přístupové vrstvě síťové infrastruktury, zvýšení dostupnosti služeb, připojení nového 
společného iSCSI pole pro farmu serverů,

• zabezpečení datacenter,
• zabezpečení místností přístupovým systémem,
• zvýšení kapacity a výkonu zálohování a archivace dat,
• sjednocení AD a SJP,
• změna systému výroby a distribuce identifikačních karet,
• vybavení učeben interaktivními tabulemi.

Popis relevantních ukazatelů:

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nových ak-
tivních prvků síťové infrastruktury

počáteční hodnota: 
chybějící aktivní prvky síťové infrastruktury (0%)

cílová hodnota: 
dostatečné pokrytí popsaných částí síťové infrastruktury aktivními prvky (100%).

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu
1. nových klimatizačních jednotek
2. kamerového systému se záznamem

počáteční hodnota: 
1. pět nevyhovujících klimatizačních jednotek datových center a místností s náhradními 

zdroji elektrické energie (UPS) (5%)
2. žádný kamerový systém v datacentrech (0%)

cílová hodnota:  
1. pět nových klimatizačních jednotek pro datová centra a místnosti s UPS (100%)
2. čtyři místnosti opavských datacenter vybavené kamerovým systémem se záznamem 

(100%).

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního čteček čipových 
identifikačních karet a jejich napojení na přístupový systém

počáteční hodnota:
10 místností v Opavě vybavených čtečkou čipových ID karet a přístupovým systémem (66%)

cílová hodnota: 
15 místností v Opavě vybavených čtečkou čipových ID karet a přístupovým systémem 
(100%).
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• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu
1. serveru pro logy a zálohu s fibrechannel iSCSI polem
2. zvýšení kapacity fibrechannel diskového pole

počáteční hodnota:
1. neexistuje (0%)
2. nenaplněná kapacita diskového pole (55%)

cílová hodnota:  
1. funkční server s dedikovanou rolí (100%)
2. naplněná kapacita diskového pole (100%).

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu systému pro 
sjednocení účtů Active Directory (AD) s celouniverzitním systémem jednotného přihlašo-
vání (SJP)

počáteční hodnota: 
problém dvou základních autorizačních/autentifikačních systémů používaných na SU 
a jejich on-demand párování (0%)

cílová hodnota:
sjednocení dvou autorizačních/autentifikačních systémů používaných na SU automa-
tickým procesem, jednotné uživatelské jméno a heslo, jediný zdroj dat pro SJP/LDAP 
(100%).

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nového sys-
tému výroby a distribuce identifikačních karet

počáteční hodnota: 
konec smlouvy o spolupráci s Komerční bankou v oblasti výroby identifikačních karet 
v červnu 2013 (0%)

cílová hodnota:
spuštění nového systému výroby a distribuce identifikačních karet v červnu 2013 (100%).

• Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nových in-
teraktivních tabulí

počáteční hodnota: 
žádná interaktivní tabule v učebně O102 (0%)

cílová hodnota:
jedna nová interaktivní tabule v učebně O102 (100%).

Finanční náklady:

Celkem 3 500 tis. Kč, z toho investiční prostředky 2 740 tis. Kč a neinvestiční prostředky 760 
tis. Kč.
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Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,  
výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti 

Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Finanční podpora: 3 604 tis. Kč

1) Podpora mezinárodních mobilit
(hlavní řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU včetně studentů doktorských studij-
ních programů v rámci smluv o přímé spolupráci.

Popis relevantních ukazatelů:

• navýšení počtu výjezdů studentů SU

počáteční hodnota: 
podpora výjezdů z centrálních zdrojů (rok 2012 – 530 studentoměsíců)

cílová hodnota:  
podpora z prostředků SU (rok 2013 – navýšení o 120 studentoměsíců).

Finanční náklady:

1 834 tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů).

2) Podpora společného mezinárodního studijního programu
(hlavní řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• připravit realizaci mezinárodního navazujícího studijního programu „joint degree“ ve spo-
lupráci s partnerskou univerzitou (Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích).

Popis relevantních ukazatelů:

• příprava mezinárodního navazujícího magisterského programu

počáteční hodnota:
neexistuje

cílová hodnota:
předložení potřebných podkladů pro akreditaci navazujícího studijního programu.

Finanční náklady:

300 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na start studijního programu).

)8(

Slezská univerzita v Opavě



3) Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademic-
kých sítí, a to prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyu-
čujících 

(hlavní řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• přijetí dvou zahraničních akademických pracovníků, každého na dobu 4 měsíců, na Filo-
zoficko-přírodovědeckou fakultu SU,

• přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka na dobu 4 měsíců, na Obchodně 
podnikatelskou fakultu (OPF) SU,

• přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka s úhrnným celoročním úvazkem  
6 člověkoměsíců, na Fakultu veřejných politik (FVP) SU.

Popis relevantních ukazatelů:

• působení zahraničních akademických pracovníků

počáteční hodnota: 
neexistuje

cílová hodnota:
4 zahraniční vyučující (,,visiting scholars“) přijatí minimálně na jeden semestr v kalen-
dářním roce 2013.

Finanční náklady:

1 070 tis. Kč neinvestičních prostředků.

4) Podpora výuky v cizím jazyce
(hlavní řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• připravit a zahájit výuku mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině.

Popis relevantních ukazatelů:

• příprava a zahájení výuky mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině

počáteční hodnota: 
neexistuje

cílová hodnota:
blok 10 předmětů vyučovaných v anglickém jazyce připravený, včetně studijních opor 
a sylabů, pro akademický rok 2013/2014.

Finanční náklady:

400 tis. Kč neinvestičních prostředků. 
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Finanční náklady celkem:

Celkem 3 604 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V 

Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová 
Finanční podpora: 800 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• rozšíření přednáškové činnosti na všech součástech SU.

Popis relevantních ukazatelů:

• příprava a realizace přednáškových cyklů

počáteční hodnota
6 přednáškových cyklů (podpořeno z IPR 2012)

cílová hodnota:
12 (navýšení o 6 přednáškových cyklů).

• zpracování nové koncepce a průzkumu zájmu o účast v U3V ve spádové oblasti SU 

počáteční hodnota:
0

cílová hodnota:
nová koncepce.

Finanční náklady:

Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu, organi-
zaci a realizaci přednáškových cyklů).
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Podpora práce s talentovanou mládeží

Garant: proděkanka FVP pro zahraniční styky a informace a zastupující proděkan-
ka v oblasti rozvoje Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Finanční podpora: 300 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• příprava koncepce a nabídky mimoškolních vzdělávacích aktivit pro talentované žáky 
ve vybraných oborech na středních školách v zájmovém regionu,

• realizace aktivit SU v oblasti práce s talentovanou mládeží připravených v roce 2012.

Popis relevantních ukazatelů:

• zpracování koncepce a nabídky vzdělávacích aktivit

počáteční hodnota:
0

cílová hodnota:
vytvoření koncepce.

• realizace vzdělávacích aktivit: 3 tvůrčí dílny – pro obory informatika, sociologie, ekonomie 
a problematika EU, uspořádání 2 workshopů pro pedagogy SŠ a ZŠ, příprava na soutěže 
v programování (minimálně 5 seminářů), příprava na soutěže v matematice (minimálně 5 
seminářů)

počáteční hodnota:
0

cílová hodnota:
3 tvůrčí dílny, 10 seminářů pro žáky, 2 workshopy pro pedagogy.

Finanční náklady:

Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Poradenství

Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová
Finanční podpora: 1 850 tis. Kč 

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• vytvoření základních databází potřebných pro poradenskou činnost,
• zpracování analýz dle koncepce Akademické poradny SU,
• spolupráce s vybranými středními školami v regionu s cílem zvýšit úspěšnost nově přijatých 

absolventů v prvních semestrech.

Popis relevantních ukazatelů:

• vytvoření databází
počáteční hodnota: 0

cílová hodnota:
vytvoření  databází - kontaktní data studentů, absolventů, zaměstnavatelů, spolupra-
covníků, zástupců SŠ, nabídka zaměstnání, statistická data uplatnitelnosti absolventů.

• zpracování analýz poradenských služeb
počáteční hodnota: 0

cílová hodnota:
analýza nezaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů, neúspěšnosti a prostupnosti stu-
dia, hodnocení výuky studenty, zájmu o studium, struktury uchazečů, spolupráce s praxí.

• realizace speciálních vzdělávacích aktivit pro studenty partnerských středních škol
počáteční hodnota: 0

cílová hodnota:
2 speciální dny otevřených dveří, 16 prezentací na SŠ, 4 soutěže studentů, 25 zveřejně-
ných témat na www Virtuální univerzity OPF SU.

Finanční náklady:

Celkem 1 850 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Propagace a marketing

Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová
Finanční podpora: 3 142 tis. Kč 

Popis konkrétních cílů pro rok 2013:

• modernizace systémů prezentace a marketingu SU.

Popis relevantních ukazatelů:

• inovace webové prezentace

počáteční hodnota:
stávající webová prezentace SU

cílová hodnota:
1. inovace webové prezentace 
2. doplnění o základní dokumenty SU v angličtině
3. implementace moderních aplikací na facebooku.

• vytvoření fotobanky a propagačního videa

počáteční hodnota:
0

cílová hodnota:
1. veřejně přístupná fotobanka s dokumentací nejdůležitějších akcí a událostí
2. vytvoření videa pro účely propagace.

• založení video kanálu na serveru youtube.com

počáteční hodnota
0

cílová hodnota:
zprovoznění a aktualizace kanálu pro prezentaci videí SU.

• zpracování koncepce přípravy muzea SU

počáteční hodnota:
neexistuje

cílová hodnota:
vytvoření koncepce a budování základní sbírky.

• prezentace univerzity prostřednictvím tematických stránek v tištěných periodicích

počáteční hodnota:
13 celostran v roce 2012

cílová hodnota:
26 celostran v roce 2013, tj. navýšení o 100 %.
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• zhotovení propagačních materiálů, výběr a zajištění prezentačních předmětů pro uchazeče 
o studium, účastníky konferencí a významné návštěvy SU

počáteční hodnota:
0

cílová hodnota:
dostatečné zabezpečení chybějícími propagačními materiály a prezentačními předměty.

• vyhotovení medaile Silesia docta pro význačné osobnosti v oblasti vědy a společenského 
života

počáteční hodnota:
neexistuje

cílová hodnota:
200 kusů.

• zprovoznění sekce Virtuální prohlídky na stránkách FVP

počáteční hodnota:
neexistuje

cílová hodnota:
virtuální prohlídka FVP (v českém a jedna v anglickém jazyce).

Finanční náklady:

Celkem 3 142 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a roz-
šíření oblasti propagace a marketingu).
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Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013   
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v říjnu 2012.  

Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Vladislava Schmidová,  
technická redakce Ivan Augustin, Tomáš Kramný.  

Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.

IRP je výsledkem konsensu všech součástí SU. Byl projednán v kolegiu rektora dne  
4. září 2012, Správní radou Slezské univerzity v Opavě dne 8. října 2012, Vědeckou radou 
Slezské univerzity v Opavě dne 9. října 2012 a schválen Akademickým senátem Slezské uni-
verzity v Opavě dne 16. října 2012.
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