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Úvod

Dokument „Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015“ (dále jen IP) je ne-
dílnou součástí dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkum-
né, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2015“ (dále jen 
ADZ) a je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) jako součást strategic-
kého řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových stavů vybraných 
oblastí, které budou podporovány finančně na základě přidělených prostředků MŠMT.

V roce 2015 SU podporuje priority stanovené v ADZ ve dvou kategoriích:

Kategorie A – podpora konkrétních cílů ADZ včetně ukazatelů výkonu a jejich cílových 
hodnot zaměřená především na: 

• rozvoj ICT,
• mezinárodní spolupráci,
• zkvalitnění poradenských služeb,
• zkvalitnění propagace a marketingu SU,
• podpora propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti.

Objem finančních prostředků pro kategorii A činí 14.678 tis. Kč, z toho 4.506 tis. Kč inves-
tičních a 10.172 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.

Kategorie B - vnitřní soutěž zaměřená na níže uvedené okruhy:
• podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilaci a inovaci studijních 

programů na úrovni předmětů/kurzů,
• tvůrčí práci studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Objem finančních prostředků pro kategorii B činí 1.631 tis. Kč neinvestičních finančních 
prostředků (10% z celkového objemu finančních prostředků).

Celková alokace finančních prostředků na rok 2015 činí 16.309 tis. Kč, z toho 4.506 tis. Kč 
investičních a 11.803 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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Informační a komunikační technologie  

Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky
Finanční podpora: 4.539 tis. Kč

1) ROZVOJ CENTRÁLNÍCH ICT 
(hl. řešitel vedoucí Centra informačních technologií SU Mgr. Jan Nosek)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Rozvoj síťové infrastruktury;
• Posílení virtualizační infrastruktury;
• Rozšíření datových úložišť;
• Propojení lokalit (Opava-Karviná) v rámci SAN infrastruktury;
• Zdokonalení telekomunikačního systému se zaměřením na VoIP;
• Inovace systému Novell (Open Enterprise Server a Identity Management);
• Inovace informačního systému studijní agendy;
• Rozvoj monitoringu datových toků v síti;
• Inovace učeben.

Popis relevantních ukazatelů:

• Konsolidace a rozvoj VoIP. Počet účastníků migrovaných ze zastaralé klasické 
 telefonní ústředny na VoIP řešení.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  120

• Rozvoj virtualizační platformy RHEV. Procesorový výkon a velikost RAM.
 Počáteční hodnota:  16 CPU, 256 GB RAM
 Cílová hodnota:  20 CPU, 384 GB RAM

• Rozšíření počtu portů SAN infrastruktury. Počet volných použitelných portů. 
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 (redundantně) 

• Zvýšení prostupnosti přímého datového spoje Opava-Karviná. Dostupná šířka pásma. 
 Počáteční hodnota:   1 Gbps
 Cílová hodnota:  10 Gbps

• Propojení opavské a karvinské SAN infrastruktury po vyhrazené lince s možnos- 
 tí vzájemného zálohování dat na datových úložištích v těchto lokalitách. Propojení 

 lokalit v rámci SAN infrastruktury.
 Počáteční hodnota:  neexistuje
 Cílová hodnota:  existuje
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• Rozšíření diskové kapacity stávajících FC diskových polí pro vzájemnou zálohu 
 lokalit. Volná disková kapacita pro vzájemnou zálohu lokalit.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  32 TB

• Možnost provozovat MS Windows servery na virtualizační platformě RHEV. 
 Počet licencí MS Windows Server na RHEV platformě. 
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  neomezeně (v rámci kapacity virtualizační platformy)

• Rozvoj systému Novell (OES + IDM). Počet licencí Novell OES a NetIQ IDM.
 Počáteční hodnota:  2500 OES, 0 IDM
 Cílová hodnota:  8500 OES, 100 IDM

• Rozvoj WiFi sítí – rozšíření pokrytí a příprava na nové přenosové technologie 
 stávajícího celouniverzitního WiFi řešení. Počet potřebných přístupových bodů 
 s možností provozovat nové bezdrátové technologie.
 Počáteční hodnota:  chybějící přístupové body
 Cílová hodnota:  3 nové přístupové body

• Rozvoj informačního systému studijní agendy. Možnost efektivně, pohodlně 
 a přehledně editovat studijní plány v IS/STAG.
 Počáteční hodnota:  neexistuje
 Cílová hodnota:  existuje

• Rozvoj virtualizační platformy VMware. Velikost RAM. 
 Počáteční hodnota:  260 GB RAM
 Cílová hodnota:  416 GB RAM

• Rozvoj monitoringu datových toků v síti pro dohledávání bezpečnostních incidentů. 
  Schopnost monitorovat datový tok o danou maximální šířku pásma. 

 Počáteční hodnota:  1 Gbps
 Cílová hodnota:  10 Gbps

• Rozvoj technického vybavení učebny R2 (Na Rybníčku 1, Opava). Kvalitní  
 zobrazovací systém odpovídající velikosti učebny a ovládací panel (dotykový display). 

 Počáteční hodnota:  0 zobrazovací systém, 0 display
 Cílová hodnota:  1 zobrazovací systém, 1 display

• Rozvoj technického vybavení učebny auly SU (Na Rybníčku 1, Opava). Kvalita 
 video tras.
 Počáteční hodnota:  analogová trasa
 Cílová hodnota:  digitální trasa

Finanční náklady:

Celkem 3.589 tis. Kč, z toho investiční prostředky 3.589 tis. Kč.
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2) INOVACE LABORATOŘÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 (hl. řešitel doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Inovace počítačové laboratoře.

Popis relevantních ukazatelů:
 
• Pořízení, instalace a zpřístupnění technického vybavení v počítačové laboratoři.
  Počáteční hodnota: původní (zastaralé) technické vybavení
  Cílová hodnota:  inovovaná učebna

Finanční náklady:

Celkové finanční náklady 950 tis. Kč, z toho 917 tis. Kč investiční náklady a 33 tis. Kč 
neinvestiční náklady.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Celkem za celou oblast 4.539 tis. Kč, z toho investiční prostředky 4.506 tis. Kč 
a neinvestiční prostředky 33 tis. Kč.
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Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,  
výzkumu, vývoje, inovací a umělecké činnosti 

Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky
Finanční podpora: 2.248 tis. Kč

1) POSÍLENÍ INTERNACIONALIZACE SU A JEJÍHO ZAPOJENÍ 
 DO MEZINÁRODNÍCH AKADEMICKÝCH SÍTÍ PROSTŘEDNICTVÍM  

 SEMESTRÁLNÍ VÝUKY HOSTUJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH 
 VYUČUJÍCÍCH
  (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Přijetí minimálně dvou zahraničních akademických pracovníků na FPF SU,
 úhrnem na dobu 8 měsíců;
 • Přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka na FVP SU, s úhrnným celo- 

 ročním úvazkem 6 člověkoměsíců. 

Popis relevantních ukazatelů:

• Působení zahraničních akademických vyučujících: 
 Počáteční hodnota: neexistuje
 Cílová hodnota:  3 zahraniční vyučující (,,visiting scholars“) přijatí minimálně 
   na polovinu semestru v kalendářním roce 2015

Finanční náklady:

1.008 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2) PODPORA VÝUKY V CIZÍM JAZYCE
 (hl. řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Zařazení předmětů do akademických plánů na akademický rok 2015-2016;
• Příprava a odevzdání anotací a sylabů předmětů;
• Příprava a odevzdání korpusu cizojazyčných textů (studijních opor);
• Inovace webové prezentace cizojazyčné výuky na FPF SU.

Popis relevantních ukazatelů:

• Příprava 6 anglicky vyučovaných předmětů ve skladbě (2 předměty humanitní část 
 FPF, 2 předměty přírodovědná část FPF a 2 předměty profesně orientované obory). 

 Tyto předměty včetně sylabů budou přístupny v systému IS STAG.
   Počáteční hodnota: 10 předmětů
  Cílová hodnota:  16 předmětů
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• Každý z 6 nových studijních předmětů bude mít připravenu studijní oporu 
 v minimálním rozsahu 60 stran.
 Počáteční hodnota: 0 studijních opor
 Cílová hodnota:  6 studijních opor 

• Předměty budou zavedeny do inovované prezentace studijních možností 
 na webu  FPF SU.
  Počáteční hodnota: 0
  Cílová hodnota:  inovovaná prezentace na webu FPF SU

Finanční náklady:

260 tis. Kč neinvestičních prostředků.

3) PODPORA ROZVOJE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 
 A SPOLUPRÁCE FVP SU
 (hl. řešitel Mgr. et Mgr. Andrej Tóth Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Uvádění realizace strategie mezinárodní spolupráce do praxe, jednání se zahraničními 
 partnery;

• Propagace fakulty u zahraničních partnerů;
• Prohlubování komunikace a kontaktů se zahraničními partnery a navazování 
 nových kontaktů v souvislosti se strategií mezinárodní spolupráce fakulty.

Popis relevantních ukazatelů:

• Síť stabilních zahraničních partnerů, nové bilaterální smlouvy o spolupráci.
  Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  1 stabilní síť a 3 nové smlouvy o spolupráci 

• Aktualizované propagační materiály se zaměřením na zahraniční mobility 
 a propagační materiály přeložené do příslušných cizích jazyků.
  Počáteční hodnota: 0
  Cílová hodnota:  3 x materiál a 4 jazykové mutace (polština, maďarština, angličtina, 

 němčina) 

• Aktualizovaná webová stránka v rámci webu FVP s obsahem zaměřeným  
 na zahraniční studenty v příslušných cizích jazycích. 

  Počáteční hodnota: 0
  Cílová hodnota:  4 jazykové mutace (polština, maďarština, angličtina, němčina) 

Finanční náklady:

400 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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4) PROPAGACE SU OPF U ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ
 (hl. řešitel prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Vytvoření elektronických prostředků propagace SU OPF;
• Uskutečnění „SU OPF Promo Workshop“ pro zvané zástupce zahraničních institucí.

Popis relevantních ukazatelů: 

• Vytvoření propagačního videa.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1 

• Vytvoření multimediální prezentace.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  1 

• Aktualizované a inovované webové stránky a FB prezentace.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  1 nové www stránky, 1 nová FB prezentace 

• Uskutečnění „SU OPF Promo Workshop“. 
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  1

Finanční náklady:

180 tis. Kč neinvestičních prostředků.

5) PODPORA VZNIKU MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU
 (hl. řešitel Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Oslovení a jmenování členů redakční rady a výkonné redakce, vytvoření statutu 
 časopisu;
• Sestavení technické redakce, nastavení organizačního a „právního“ rámce 
 (příprava standardů a pokynů pro autory, autorská prohlášení, systém recenzí, 
 ekonomické podmínky a technické parametry apod.);
• Oslovení autorů textů prvního čísla;
• Přeložení do angličtiny;
• Kompletace prvního čísla.
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Popis relevantních ukazatelů:

• Jmenovaná redakční rada a redakce.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: jmenovaná redakční rada a výkonná redakce

• Statut časopisu, organizační rámec.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: statut časopisu a organizační rámec

• Kompletní verze prvního čísla časopisu v angličtině.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: kompletní verze prvního čísla časopisu v angličtině

Finanční náklady:

400 tis. Kč neinvestičních prostředků.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Celkem za celou oblast 2.248 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V 

Garant: prorektor pro studijní a sociální záležitosti
Finanční podpora: 800 tis. Kč

(hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Přednáškové cykly zohledňující zájmy a potřeby cílové skupiny;
• Zatraktivnění obsahové náplně přednáškové činnosti;
• Zpracování studijních materiálů pro jednotlivé přednáškové cykly;
• Organizace exkurzí pro posluchače U3V;
• Zintenzivnění aktivní účasti seniorů na vzdělávacích aktivitách.

Popis relevantních ukazatelů:

• Nové atraktivní přednáškové cykly.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  6

• Zpracování studijních materiálů pro nové cykly.
  Počáteční hodnota: 0
  Cílová hodnota:  6

• Exkurze pro posluchače U3V. 
  Počáteční hodnota: 0
  Cílová hodnota:  Realizace minimálně jedné exkurze v každém semestru 

• Zvýšení počtu posluchačů.
 Počáteční hodnota: 500
 Cílová hodnota:  600 

• Aktivní propagace studia U3V. 
  Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  Prezentace prostřednictvím tematických stránek v tisku, propagačních 

   letáků, aktualizace webových stránek U3V, vytvoření knihovny fotografií  
   dokumentující aktivity U3V 

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Finanční náklady za celou oblast 800 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Poradenství

Garant: prorektor pro studijní a sociální záležitosti
Finanční podpora: 1.550 tis. Kč  

1)  AKADEMICKÁ PORADNA
 (hl. řešitel PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Rozvoj nástrojů pro podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů;
• Podpora vstupu na trh práce a podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů  

 formou spolupráce na provozu portálů pracovních příležitostí, propagace  
 a distribuce nabídek cílená profesně a oborově;

• Realizace pravidelných intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU 
 za účelem podpory vstupu na trh práce;
• Realizace odborných seminářů a přednášek pro studenty SU;
• Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů 
 + realizace 2. ročníku Dne kariéry na SU;
• Vytvoření koncepce inkluzivního podnikání formou cyklů intenzivních kurzů 
 v oblasti sociální ekonomiky, spuštění pilotního cyklu.

Popis relevantních ukazatelů:

• Rozvoj nástrojů pro podporu uplatnitelnosti budoucích absolventů jak v průběhu, 
 tak po ukončení studia včetně poradenství při vstupu na trh práce.
 Počáteční hodnota:  vytvořena základní databáze nástrojů na podporu uplatnitelnosti
 Cílová hodnota:  rozšíření a pravidelná aktualizace nástrojů na podporu uplatnitelnosti 

    studentů a absolventů na trhu práce

• Podpora vstupu na trh práce a podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů SU 
 formou spolupráce na provozu portálů pracovních příležitostí, propagace 
 a distribuce nabídek cílená profesně a oborově.
 Počáteční hodnota:  zahájena spolupráce s pracovními portály
 Cílová hodnota:  pravidelná spolupráce se stávajícími a zahájení spolupráce s dalšími 
   pracovními portály, propagace a distribuce konkrétních nabídek studentům  

   a absolventům dle jednotlivých oborů

• Realizace pravidelných intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU 
 za účelem podpory vstupu na trh práce.
 Počáteční hodnota:  zrealizováno 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v ZS
 Cílová hodnota:  realizace 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v ZS 

    a 6 dvouhodinových seminářů pro skupinu 12 studentů v LS.  
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• Realizace odborných seminářů a přednášek pro studenty SU. 
 Počáteční hodnota:  nerealizováno
 Cílová hodnota:  8 přednášek a seminářů odborníků z praxe převážně z oblasti  

   uplatnitelnosti a podpory při vstupu na trh práce

• Realizace interaktivních workshopů se zástupci klíčových zaměstnavatelů, 
 realizace 2. ročníku Dne kariéry na SU.
 Počáteční hodnota:  nerealizováno
 Cílová hodnota:  4 interaktivní workshopy se zástupci klíčových zaměstnavatelů 
   pro studenty SU, realizace 2. ročníku celouniverzitní akce Den kariéry  

   na SU

• Vytvoření koncepce inkluzivního podnikání formou cyklů intenzivních kurzů 
 v oblasti sociální ekonomiky, spuštění pilotního cyklu. 
 Počáteční hodnota:  nerealizováno
 Cílová hodnota: vytvoření koncepce, spuštění pilotního cyklu intenzivních seminářů

Finanční náklady:

850 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2) PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ
 (hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Síť spolupracujících škol – inovace aktivit v návaznosti na „Program Excelence 
 MŠMT“;

• Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží;
• Uspořádat pět tvůrčích dílen na vybraná odborná témata, 5 odborných seminářů,
  jeden blok přednášek z politologie za FVP (celkem 4 přednášky);
• Matematické pátky – odborné matematické semináře (celkem 5);
• Blok kurzů pro středoškoláky – příprava na matematickou olympiádu 
 (celkem 3 bloky kurzů – jeden blok bude obsahovat minimálně 30 vyučovacích 
 hodin);
• Odborné workshopy pro pedagogy středních škol (celkem 5).

Popis relevantních ukazatelů:

• Elektronické kurzy jako podpora práce s talentovanou mládeží.
 Počáteční hodnota: 2
 Cílová hodnota:  3

• Uspořádání tvůrčích dílen na vybraná odborná témata.
 Počáteční hodnota: 8
 Cílová hodnota:  13
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• Síť spolupracujících pedagogů středních škol.
 Počáteční hodnota: 6
 Cílová hodnota:  7

• Odborné semináře pro žáky škol.
 Počáteční hodnota: 20
 Cílová hodnota:  30

• Blok přednášek z politologie.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1 blok o 4 přednáškách

• Blok matematických kurzů pro středoškoláky v rámci přípravy na olympiádu. 
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  3 bloky

• Odborné workshopy pro pedagogy středních škol.
 Počáteční hodnota: 7
 Cílová hodnota: 12

Finanční náklady:

400 tis. Kč neinvestičních prostředků.

3) POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI V REGIONU 
 A NA SLOVENSKU 
 (hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Spolupráce s řediteli a výchovnými poradci středních škol;
• Příprava newsletteru a informačních materiálů;
• Příprava sportovní akce pro studenty SŠ;
• Přednášky pedagogům partnerských středních škol;
• Aktualizace stávající a rozšíření nabídky kurzů Virtuální univerzity;
• Příprava a provedení tematicky zaměřené soutěže pro studenty středních škol;
• Prezentace na středních školách;
• Setkání s řediteli a výchovnými poradci středních škol.

Popis relevantních ukazatelů:

• Spolupráce s řediteli a výchovnými poradci – rozšíření spolupráce. 
 Počáteční hodnota: 10 partnerských SŠ
 Cílová hodnota:  12 partnerských SŠ

• Přednášky pedagogů na partnerských středních školách. 
 Počáteční hodnota:  8
 Cílová hodnota:  10
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• Příprava vydání newsletteru o fakultě a informačních letáků, které budou 
 prostřednictvím výchovných poradců prezentovány. 
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  2 newslettery

• Příprava sportovní akce pro SŠ – Turnaj o pohár děkana. 
 Počáteční hodnota: 0 
 Cílová hodnota:  1

• Aktualizace a rozšíření nabídky Virtuální univerzity.
 Počáteční hodnota: 28 kurzů
 Cílová hodnota:  3 nové kurzy + inovace stávajících + 1 nové video

• Provedení tematicky zaměřené soutěže. 
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota:  1 soutěž

Finanční náklady:

300 tis. Kč neinvestičních prostředků.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Celkem za celou oblast 1.550 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Propagace a marketing

Garant: kvestor
Finanční podpora: 1.245 tis. Kč 

(hl. řešitel Ing. Jaroslav Kania)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Vytvoření moderní responsivní webové prezentace SU;
• Aktualizace a rozšíření on-line marketingových aktivit a kampaní;
• Inovace a distribuce prezentačních materiálů s důrazem na potřeby direct 
 marketingu a face 2 face marketingu;
• Rozšíření a aktualizace prezentace SU pro veletrhy vzdělávání;
• Rozvoj oblasti media relations v prostředí tištěných periodik.

Popis relevantních ukazatelů:

• Vytvoření moderní responsivní webové prezentace SU.
 Výchozí hodnota:  aktuální podoba webových stránek SU
 Cílová hodnota:  komplexní návrh a řešení responsivní podoby webu SU a portálu  

   elektronických novin

• Aktualizace a rozšíření on-line marketingových aktivit a kampaní.
 Výchozí hodnota:  on-line marketingové aktivity se zaměřením na Google a Facebook v ČR
 Cílová hodnota:  rozšíření na další PPC platformy, rozšíření služby na slovenském 

   internetu, adresný e-mailing 

• Inovace a distribuce prezentačních materiálů s důrazem na potřeby direct 
 marketingu a face 2 face marketingu.
 Výchozí hodnota:  současná podoba materiálů SU a jednotlivých součástí
 Cílová hodnota:  rozšíření podoby materiálů (informační brožury, postery) a rozšíření 

   přímé distribuce

• Rozšíření a aktualizace prezentace SU pro veletrhy vzdělávání.
 Výchozí hodnota:  stávající podoba expozice pro veletrhy vzdělávání
 Cílová hodnota:  rozšíření výstavního fundusu o nové prvky a nové propagační předměty

• Rozvoj oblasti media relations v prostředí tištěných periodik.
 Výchozí hodnota:  rozšíření aktivit mimo MSK prostřednictvím tematických stran 

   v tištěných médiích a aktuálních příloh vzdělávání (min. 26 stran)
 Cílová hodnota:  rozšíření aktivit v tištěných médiích do klíčových oblastí v ČR mimo MSK  

   a na Slovensko

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Finanční náklady za celou oblast 1.245 tis. Kč neinvestičních prostředků.

)18(

Slezská univerzita v Opavě



Rozvoj výzkumných a uměleckých center 

Garant: prorektor pro vědu a zahraniční styky
Finanční podpora: 2.586 tis. Kč  

1) PODPORA CENTRA EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ 
  (hl. řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.) 

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Rozvoj centra empirických výzkumů;
• Užší propojení výzkumu a výuky;
• Zajištění výuky v oblasti metodologie podle potřeb jednotlivých ústavů;
• Zajištění metodologické supervize podle potřeb jednotlivých ústavů, orientace 
 na oblast sociální exkluze ve výzkumné spolupráci, která je perspektivní 
 pro spolupráci s aplikační sférou a veřejnou správou. 
• Rozšíření mezinárodní spolupráce realizací mezinárodního workshopu 
 a krátkodobých stáží zahraničních odborníků a jejich zapojení do výzkumů.

Popis relevantních ukazatelů:

• Personální posílení centra o jednoho odborného pracovníka.
 Počáteční hodnota: celofakultní centrum obsazené 2 pracovníky na plný úvazek a 3 pracovníky 

   na částečný úvazek a 1 referentem s částečným úvazkem
 Cílová hodnota: posílení personálního obsazení centra o 1 plný úvazek

• Metodika propojení výzkumu a výuky v oblasti aplikovaného výzkumu. 
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: vypracování systému průběžné a stabilní participace studentů na výzkum- 

   ných aktivitách

• Přepracování sylabů, doplnění portfolia předmětů.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: sjednocení metodiky výuky stěžejních metodologických předmětů na fakultě. 

   Doplnění portfolia výuky podle potřeb jednotlivých ústavů

• Zavedení systému komunikace a systematizace vzájemné participace mezi centrem 
 a ústavy na výzkumných projektech.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: poskytování konzultací ak. pracovníkům. Systematizace těchto aktivit 

• Institucionální spolupráce se zahraničními institucemi.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1 smlouva o vzájemné spolupráci
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• Realizace mezinárodního workshopu.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1 mezinárodní workshop

• Realizace krátkodobých stáží zahraničních odborníků.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 15 člověkodní zahraničních stáží

Finanční náklady:

500 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2)  POSÍLENÍ INTERNACIONALIZACE A INTERDISCIPLINARITY 
 ČINNOSTÍ VÝZKUMNÝCH CENTER SE ZAMĚŘENÍM 
 NA KULTURNÍ DĚJINY
 (hl. řešitelka prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.) 

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Pobyt zahraničních odborných pracovníků a specialistů v obou výzkumných 
 centrech (výzkum, workshopy atd.);
• Mezinárodní vědecké workshopy – organizace;
• Publikační činnost – vydání recenzovaného neimpaktovaného časopisu Acta historica
 pro rok 2015;
• Publikační činnost – vydání kolektivní monografie z oblasti kulturních dějin;
• Personální posílení „výzkumných center“ o spolupracovníky v souladu s potřebami  

 interdisciplinarity;
• Podíl na činnosti mezinárodních vědecko-organizačních grémií;
• Předložení projektů do SGS, IGS, GAČR, TAČR atd.

Popis relevantních ukazatelů:

• Pobyt zahraničních odborných pracovníků a specialistů ve výzkumných centrech.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 60 člověkodní

• Mezinárodní vědecké workshopy.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 2

• Publikační činnost – vydání recenz. neimpaktovaného časopisu Acta historica.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1

• Publikační činnost – vydání kolektivní monografie z oblasti kulturních dějin.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1
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• Personální posílení „výzkumných center“ o spolupracovníky v souladu s potřebami  
 interdisciplinarity.

 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 2

• Podíl na činnosti mezinárodního vědecko-organizačního grémia.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 1

• Předložení projektů do SGS, IGS, GAČR, TAČR ad.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 4 předložené projekty

Finanční náklady

854 tis. Kč neinvestičních prostředků.

3) PODPORA ČINNOSTI CENTRA TVŮRČÍCH AKTIVIT NA FPF SU
 (hl. řešitel prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.) 

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Vytvoření specializovaného pracoviště centra;
• Zprovoznění pracoviště;
• Příprava výstav na celostátní a mezinárodní úrovni;
• Vydání reprezentativního katalogu (cca 100 stran) 25 let ITF FPF SU v češtině  

 a angličtině.

Popis relevantních ukazatelů: 

• Vznik a zprovoznění pracoviště.
 Počáteční hodnota: neexistuje
 Cílová hodnota: vybavené specializované pracoviště

• Realizace výstav v roce 2015.
 Počáteční hodnota: 10 výstav financovaných z jiných zdrojů
 Cílová hodnota: 11 výstav

• Vydání katalogu 25 let ITF FPF SU v češtině a angličtině.
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: vydaný katalog

Finanční náklady: 

440 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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4) INTERNACIONALIZACE ČINNOSTI VÝZKUMNÉHO CENTRA 
 TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY
 (hl. řešitel prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Internacionalizace výzkumu akrečních procesů v poli kompaktních objektů 
 popsaných alternativními teoriemi gravitace;
• Internacionalizace výzkumu akrečních procesů v kombinovaných silných 
 gravitačních a elektromagnetických polích.

Popis relevantních ukazatelů:

• Přijetí zahraničních expertů na pracovišti Centra teoretické fyziky a astrofyziky 
 (počítá se s 10 pracovníky na dobu přibližně 10 dnů).
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 100 člověkodnů

• Vytvoření minimálně 6 článků ve spolupráci se těmito zahraničními pracovníky, 
 které budou publikovány v impaktových časopisech (předpokládáme impakt faktor  

 větší než 1).
 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 6 článků

Finanční náklady:

410 tis. Kč neinvestičních prostředků.

5) ZAPOJENÍ MLADÝCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, 
 DOKTORSKÝCH STUDENTŮ A ZAHRANIČNÍCH EXPERTŮ 
 DO AKTIVIT VÝZKUMNÉHO CENTRA POČÍTAČOVÉ FYZIKY 
 A ZPRACOVÁNÍ DAT 
 (hl. řešitel RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Zapojení mladých vědeckých pracovníků a doktorských studentů do týmu centra;
• Publikační činnost v impaktovaných časopisech;
• Prezentace na mezinárodních konferencích;
• Návštěvy zahraničních expertů.

Popis relevantních ukazatelů:

• Zapojení mladých vědeckých pracovníků do týmu Výzkumného centra počítačové  
 fyziky a zpracování dat.

 Počáteční hodnota: 0
 Cílová hodnota: 3 vědečtí pracovníci
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• Publikování získaných výsledků v relevantních mezinárodních impaktovaných  
 časopisech.

 Počáteční hodnota: 50
 Cílová hodnota: 53 impaktovaných publikací

• Prezentování získaných výsledků na relevantních mezinárodních konferencích.
 Počáteční hodnota: 3
 Cílová hodnota: 6 vystoupení na mezinárodních konferencích

• Návštěvy zahraničních expertů výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování  
 dat.

 Počáteční hodnota: 2
 Cílová hodnota: 4 

Finanční náklady:

382 tis. Kč neinvestičních prostředků.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Celkem finanční náklady za celou oblast 2.586 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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Rozvoj Institutu interdisciplinárního  
výzkumu s důrazem na výzkum malého  
a středního podnikání

Garant: prorektor pro rozvoj
Finanční podpora: 1.710 tis. Kč 

(hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

• Příprava projektů, jenž by v příštích letech vytvořily podmínky pro postupné samofi- 
 nancování činnosti Institutu a zahájení realizace komerčních aktivit ve vztahu k MSP, 
 municipalitám či jiným subjektům.

Popis relevantních ukazatelů:

• Zpracování strategií rozvoje obce.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 strategie

• Zpracování marketingových strategií obce.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 strategie

• Průzkumy trhu pro firmy.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 průzkumy

• Zpracování podnikatelského záměru.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  1 záměr

• Příprava dalších projektů předložitelných do dotačních titulů.
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 podané žádosti

• Příprava vzdělávacích kurzů pro představitele samosprávy či MSP. 
 Počáteční hodnota:  0
 Cílová hodnota:  2 kurzy

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:

Finanční náklady za celou oblast 1.710 tis. Kč neinvestičních prostředků. 
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Závěr

IP je výsledkem konsensu všech součástí SU. Byl projednán v kolegiu rektora dne 2. září 
2014, Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 30. září 2014, Správní radou Slezské 
univerzity v Opavě dne 6. října 2014 a schválen Akademickým senátem Slezské univerzity  
v Opavě dne 14. října 2014.
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Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2015   
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v říjnu 2014.  

Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Bc. Karla Pavelková, 
technická redakce Mgr. Michal Novotný. Ivan Augustin, 

Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.
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