
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, Česká republika 

Zpracováno dne: 6. 7. 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slezská univerzita v Opavě 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

 
 
 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

v Opavě na období 2016-2020 
 
 



Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Filozoficko-
přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 

 

Zpracováno dne: 6. 7. 2015  1/13 

 

 

PREAMBULE 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě přispívá a napomáhá svým posláním k budování 

demokratické, otevřené, tolerantní, soudržné, vzdělané a kulturní společnosti, které zajišťuje 

prostřednictvím vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a přímým společenským a odborným působením v 

tzv. „třetí roli VŠ“.  

 

FPF SU v Opavě rozvíjí vědecko-výzkumné, tvůrčí a pedagogické aktivity, navázané na odpovídající 
společenské celorepublikové i regionální působení, v oblasti exaktních a humanitních vědeckých 
disciplin, tvůrčích aktivit zaměřených především na uměleckou fotografii a profesních oborů. Ve 
vybraných oblastech vědeckého výzkumu a uměleckých aktivit dosahuje výsledků na světové úrovni. 
Výborné výsledky vědeckého výzkumu aplikuje do výuky příslušných studijních oborů a rozšiřuje je i 
na odpovídající profesní studijní obory. Výsledky na nejvyšší světové úrovni jsou známkou kvality 
výzkumu i výuky realizované na FPF SU v Opavě. V rámci regionu je relevantní kvalitní výuka 
profesních oborů.  

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je součást SU v Opavě, která patří do systému vysokých 

škol, které představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy České republiky. Filozoficko-přírodovědecká 

fakulta v Opavě poskytuje vysokoškolské vzdělání, má právo udělovat akademické tituly, konat 

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

 

Vzdělávací činnost 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě zabezpečuje kvalitní přípravu studentů ve všech stupních 
vysokoškolského vzdělávání  s důrazem na obory podporující špičkový vědecký výkon na straně jedné 
a rozvoj profesních oborů na straně druhé. Pojem kvality vzdělávací činnosti chápe především jako 
souhrn znalostí a dovedností, kterými bude vybavovat své absolventy a které budou reflektovat nejen 
jejich vzdělávací potřeby, ale umožní jim aktivně přispívat k rozvoji společnosti 21. století.   
 

Vzdělávací činnost na FPF SU v Opavě je soustředěna do několika studijních programů zahrnujících 
bakalařské, navazující magisterská a doktorská studia (fyzika, informatika, historie, archeologie, cizí 
jazyky (angličtina, němčina), tvůrčí fotografie), jež jsou v případě fyziky a historie doplněna právem 
habilitačních a jmenovacích řízení. Tyto studijní programy reflektují nejvyšší kvalitu danou úzkým 
propojením vědecké a umělecké činnosti s pedagogickým procesem a zapojováním talentovaných 
studentů do aktivní vědecké a umělecké práce od nejnižšího stupně studia. Profesně zaměřené 
studijiní programy, jako aplikovaná fyzika, či informatika, lázeňství a turismus, audiovizuální tvorba, 
prezentují vysokou kvalitu díky prohlubování propojení obsahu studia s požadavky praxe. V případě 
aplikované fyziky a informatiky je relevantní známkou kvality vazba na nejnovější výstupy vědeckých 
bádání. Důležitým měřítkem kvality je rovněž internacionalizace výuky.  
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Vědecká, výzkumná, vývojová, inovační a další tvůrčí činnost  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta zajištuje výkon špičkového vědeckého výzkumu ve vybraných 
oblastech základního i aplikovaného výzkumu a realizaci umělecké tvůrčí činnosti s důrazem na jejich 
kvalitu, kterou poměřuje mírou srovnatelnosti odborné úrovně se špičkovými světovými pracovišti a 
přínosem k rozvoji poznání a kultury. 
 

Vědecko-výzkumná činnost FPF SU v Opavě se soustřeďuje do oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, 
kde dosahuje výsledků na nejvyšší světové úrovni, historických věd, kde jsou rovněž dosahovány 
špičkové výsledky reflektované evropskými badateli, velice úspěšně se rozvíjí výzkumy v oblasti 
informatických věd, zaměřené na bioinformatiku. Umělecké aktivit se soustřeďují na oblast tvůrčí 
fotografie, kde jsou dosahovány výsledky na světové úrovni. Jednou z rozhodujících známek vysoké 
kvality vědeckých a uměleckých aktivit na FPF SU v Opavě je spolupráce s předními světovými experty 
v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky (Oxford, Harvard, Roma, ...), informatiky (Barcelona, 
Helsinky,...), tvůrčí fotografie (Köln, Poznaň,...), historických disciplín (mj. univerzitní pracoviště ve 
Florencii, Würzburgu, Vratislavi či Krakově). Známkou kvality je publikační činnost na nejvyšší úrovni, 
t.j. v prestižních impaktových odborných časopisech, či získání prestižních ocenění udělených mladým 
vědeckým a uměleckých pracovníkům a studentům.  

 

Přímé společenské a odborné působení  

 
 

Přímé společenské a odborné působení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v rámci tzv. „třetí role 
fakulty“ je uplatňováno formou výstupů produktů a aktivit, které vznikají na fakultě do okolního 
prostředí v rámci rozšíření zodpovědnosti fakulty za poslání a úkoly nesouvisející přímo s jejím  
posláním tj. vzděláním a vědeckým výzkumem.  
Jedná se především o službu regionu, kdy se fakulta více propojuje s regionem a v něm také aplikuje 
vědění, které vytváří. Fakulta tak ve spolupráci s různými složkami regionu zajišťuje efektivní přenos 
relevantních vědomostí a schopností a zároveň přispívá k rozvoji vzdělanosti a kultury regionu. 
 
Třetí role společenského a odborného působení je na FPF SU v Opavě naplňována širokou škálou 
činnosti. Z celorepublikového hlediska jde o aktivity v oblasti vědecko-popularizačních pořadů v 
médiích (televize, noviny, popularizační časopisy), přednášek pro odbornou veřejnost, expertizní 
činnosti rámci reprezentativních orgánů vysokých škol. Z regionálního hlediska je důležitá 
přednášková činnost pro laickou veřejnost, i v rámci U3V, spolupráce s reprezentací sídelních měst i 
reprezentací kraje v oblasti odborného a společenského poradenství, účast pracovníků a studentů 
fakulty na společenském životě sídelních měst, angažovanost studentů i pedagogů v iniciativách 
prosazujících ochranu kulturního dědictví, či přímo v politické reprezentaci měst a regionu. 
  

MISE  

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě zajišťuje prostřednictvím svých 

studijních oborů kvalitní vzdělání v přírodních, společensko-vědních, ekonomických, pedagogických a 

uměleckých studijních programech na bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni 

studia pro studenty, kteří pocházejí nejen z České republiky ale i přilehlých regionů. Při realizaci 

těchto studijních programů se opírá o práci vysoce kvalifikovaných akademických a vědeckých 
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pracovníků a studentů doktorských studijních programů, kteří zajišťují kvalitní vědecko-výzkumnou 

činnost, jejíž výstupy se promítají do zkvalitňování a zlepšování vlastního pedagogického procesu na 

všech stupních studia. Fakulta se zapojuje do mezinárodní spolupráce, a to zejména prostřednictvím 

svých vědeckých a tvůrčích pracovníků, pedagogů včetně mezinárodní mobility studentů. Nedílnou 

součástí mise fakulty je rovněž v rámci jejího společenského a odborného působení přispívat k rozvoji 

regionu, a to zejména prostřednictvím  spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru. 

 

VÝCHODISKA DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 je klíčovým strategickým 

dokumentem fakulty, který vymezuje její klíčové strategické oblasti s cíli a opatřeními v jednotlivých 

oblastech činnosti fakulty v období let 2016 až 2020.  

Navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě a Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015. 

Současně vychází z analýzy současného stavu českého vysokého školství, včetně demografických a 

společenských východisek, které jsou součástí dokumentu na národní úrovni, jimž je Rámec rozvoje 

vysokého školství do roku 2020. 

Dále zohledňuje zjištění a doporučení realizovaných individuálních projektů národních, zejména  

KVALITA, KREDO, EFIN včetně návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.  

Pro podporu naplňování strategie fakulty v oblasti jejího rozvoje směrem k vyšší kvalitě a obnově 

související infrastruktury klade současně důraz v činnosti fakulty na její účast v Operačním programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání jako potenciálnímu velice významnému zdroji finančních prostředků. 

V rámci východisek Dlouhodobého záměru fakulty využívá rovněž SWOT analýzu, která byla rovněž 

uplatněna v průběhu řešení projektu IPn Kredo. 

 

 

SWOT analýza 

 

Jedním z východisek Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 je 

SWOT analýza, která je zpracována do podoby tabulky níže uvedené v které jsou zachyceny silné a 

slabé stránky fakulty a její příležitosti a ohrožení. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Vzdělávání“ 

Kvalitní výzkumná základna 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Vzdělávání“ 

Slabší kvalifikační struktura 
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 silná stránka pro prioritní strategickou oblast „Věda, 

výzkum a tvůrčí činnost“ 

Existence vysoce kvalitních (i světově) výzkumných 

týmů 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast „Vztahy 

k vnějšímu prostředí“ 

Existence vazeb na region a centra multimediální 

tvorby 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast „Kvalita“ 

Systém podpory kvalitní vědy i výuky 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Internacionalizace“ 

Existence výzkumných center na vysoké mezinárodní 

úrovni 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast „Lidské 

zdroje“ 

Motivační systém pro kvalitní vědeckou práci 

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Hospodaření“ 

Kvalitní výsledky vědecké a umělecké činnosti  

 silná stránka pro prioritní strategickou oblast „Image“ 

Popularizace výsledků vědy, systém informování 

veřejnosti na webu FPF 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast „Věda, 

výzkum a tvůrčí činnost“ 

Slabá vědecká úroveň některých oborů 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast „Vztahy 

k vnějšímu prostředí“ 

Nedostatečný respekt u celostátních sdělovacích 

prostředků 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast „Kvalita“ 

Neexistence detailního systému hodnocení výuky 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Internacionalizace“ 

Nedostatečné zázemí 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast „Lidské 

zdroje“ 

Nedostatečné motivace pro kvalitní pedagogickou práci 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast 

„Hospodaření“ 

Nedostatečná spolupráce s praxí 

 slabá stránka pro prioritní strategickou oblast „Image“ 

Malá aktivita některých pracovišť, nevyváženost 

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Vzdělávání“ 

Radikální zvýšení kvalifikační struktury 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Věda, 

výzkum a tvůrčí činnost“ 

Zapojování do mezinárodních výzkumných týmů 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Vztahy 

k vnějšímu prostředí“ 

Prezentace úspěchů fakulty prostřednictvím CMT 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Kvalita“ 

Vytvoření komplexního hodnocení výuky 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast 

„Internacionalizace“ 

Vytvoření systému financování a zlepšení zázemí 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Lidské 

zdroje“ 

Vytvoření vyváženého systému financování na základě 

vědeckých a pedagogických výsledků 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast 

„Hospodaření“ 

Zapojení do projektů EU (Horizont 2020, …) 

 příležitost pro prioritní strategickou oblast „Image“ 

Rozvinutí celkové prezentace fakulty prostřednictvím 

CMT 

 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Vzdělávání“ 

Konkurence některých podobných oborů na dalších VŠ 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Věda, 

výzkum a tvůrčí činnost“ 

Nejasná legislativa hodnocení vědy 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Vztahy 

k vnějšímu prostředí“ 

Nedostatečný zájem celostátních médií 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Kvalita“ 

Odchod kvalitních vědecko-pedagogických pracovníků 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast 

„Internacionalizace“ 

Ztráta zájmu o spolupráci ze strany světově 

významných výzkumníků 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Lidské 

zdroje“ 

Nedostatek financí, nejasná legislativa 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast 

„Hospodaření“ 

Nejasná pravidla financování VŠ 

 ohrožení pro prioritní strategickou oblast „Image“ 

Nezájem médií s celostátní působností 
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STRATEGICKÉ OBLASTI  

 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 
činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 formuluje osm klíčových 
strategických oblastí, s jejichž pomocí chce fakulta naplnit svou misi. V rámci těchto strategických 
oblastí fakulty jsou definovány strategické cíle spojené s danou strategickou oblastí a jejich výčet je 
následující: 
 
Prioritní strategická oblast 1: Vzdělávání 
Prioritní strategická oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost 
Prioritní strategická oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí 
Prioritní strategická oblast 4: Kvalitaí 
Prioritní strategická oblast 5: Internationalizace 
Prioritní strategická oblast 6: Lidské zdroje 
Prioritní strategická oblast 7: Hospodaření 
Prioritní strategická oblast 8: Image 
 

VIZE  

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta jako součást Slezské univerzity v Opavě chce být moderní a 

otevřenou vzdělávací institucí plně konkurenceschopnou na trhu vysokoškolského vzdělávání ve 

středoevropském prostoru. Její vizí je poskytovat především kvalitní vzdělání na všech stupních 

vysokoškolského vzdělávání, s důrazem na obory podporujících špičkový vědecký výkon na jedné 

straně, které se orientují celosvětově s vazbou na Českou republiku a na straně druhé na rozvoj 

profesních oborů s vazbou na Českou republiku s důrazem na region severní Moravy a Slezska. 

Studijní programy budou poskytovat jejich absolventům  akademické vzdělání s možností uplatnění 

na špičkové celosvětové úrovni. Fakulta studentům umožní získat nejen hlubší odborné ale i praktické 

zkušenosti, vyplývající ze zapojení do realizace  vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, mezinárodních 

aktivit a zapojení do odborné praxe ve vysoce stimulujícím akademickém prostředí. Fakulta bude 

zajišťovat vysokoškolské vzdělávání založeného na kvalitě svých absolventů, kteří budou moci v rámci 

svého odpovídajícího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce přispívat k rozvoji společnosti 

21. století. 
 
 

PRIORITNÍ STRATEGICKÉ OBLASTI DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta definovala pro období let 2016 až 2020 osm prioritních  

strategických oblastí, které jsou specifikovány níže v jednotlivých subkapitolách Dlouhodobého 

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 a jsou rozvedeny do podoby 

„Strategického cíle“, „Opatření“ a „Indikátorů“.  
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Prioritní strategická oblast 1: Vzdělávání 

 

Strategický cíl 

Zabezpečit vysokou kvalitu vzdělávání na všech třech stupních studia s důrazem na plynulou 
aktualizaci náplně studia v souvislosti s nově získávanými vědeckými poznatky a aplikacemi 
nových tvůrčích metod. Podpora vědecko-výzkumných a tvůrčích aktivit v rámci studijních 
programů.  
V případě profesních oborů zajišťovat průběžně vazbu na společenské potřeby a požadavky 
přicházející z podnikatelské sféry. 
Zajistit vyšší prostupnost studia využitím nových metod výuky.  
Zvyšováním kvality studia a vyššího sepětí se společenskými požadavky zvyšovat uplatnitelnost 
absolventů studia, a to jak obecně, tak s vazbou na region, v němž fakulta působí.  
Podpora internacionalizace studia  
Využití operačních programů EU k zajištění inovace a internacionalizace studia na fakultě 

 

Opatření  

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření 

- vytvoření koncepce optimálního rozvoje studijních programů a oborů z hlediska náplně, 
personálního zajištění a akreditačního řízení v závislosti na vývoji legislativy 

- vytvoření systému komplexního hodnocení studia a jeho implementace (31.12.2016) 
- podpora internacionalizace a inovace studia v rámci projektů OP VVV (alespoň 2 projekty, 

31.12.2017) 
- rozvíjení vazby s aplikační sférou v případě profesních studijních oborů, vazba na absolventy 
- vazba studentů na činnost vědeckých a tvůrčích center (40 studentů,31.12.2019) 
- podpora internacionalizace studia navýšením počtu přenášek v angličtině (8 přednášek, 

31.12.2017) 
- systém sledování ekonomické efektivity studijních programů a jeho využití pro systém 

financování (31.12.2016) 
- prezentace výsledků vědecké a umělecké tvorby studentů (minimálně 3 akce v každém roce, 

31.12.2019) 
- systematická propagace fakulty v médiích a na webových stránkách fakulty prostřednictvím 

CMT, (31.12.2016) 
- získávání kvalitních studentů pro vědecky zaměřené studijní programy, zaměření i na 

zahraničí (10 studentů ročně, 1 student pro doktorské programy ročně) 
- podpora publikačních aktivit studentů v impaktových časopisech (alespoň 3 publikace ročně) 
- příprava joint degree programů (1 program 31.12.2018) 

 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   

1. Vytvořená koncepce optimálního rozvoje studijních programů a oborů 

2. Vytvořený systém komplexního hodnocení studia do 31.12.2016 

3. Podání 2 projektů internacionalizace a inovace studia v rámci projektů OP VVV do 31.12.2017  

4. Počet studentů podílejících se na činnosti vědeckých a tvůrčích centrech 

5. Počet přednášek v angličtině  

6. Vytvořený systém komplexního hodnocení studia a jeho implementace 
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7. Počet zahraničních studentů vědecky zaměřených studijních programů 

8. Vytvořený systém sledování ekonomické efektivity studijních programů 

9. Počet akcí prezentujících výsledky vědecké a umělecké tvorby studentů za rok 

10. Počet publikací studentů v impaktových časopisech 

11. Akreditace 1 join degrese programu do 31.12.2018  

 

Prioritní strategická oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost 

 

Strategický cíl 

Rozvíjet ve vybraných oblastech vědecké a umělecké činnosti fakulty aktivity světové úrovně 
prostřednictvím svých vědeckých a uměleckých pracovišť za široké mezinárodní spolupráce.  
 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě je plnohodnotná součást výzkumného 
prostoru v ČR, která ve vybraných oblastech vědecké a umělecké činnosti dosahuje světové úrovně, 
v dalších oblastech je významnou součástí výzkumných aktivit v rámci střední Evropy. Široce využívá 
mezinárodní spolupráce jak na individuální úrovní, tak na institucionální úrovni, udržuje pravidelné 
kontakty s pracovníky nejvýznamnějších světových univerzit, její pracovníci publikují 
v nejvýznamnějších světových impaktových časopisech. Soustavně zvyšuje efektivitu výzkumných 
aktivit, posiluje internacionalizaci výzkumných aktivit a zapojuje se do řešení mezinárodních projektů 
světového významu. Její výzkumné aktivity jsou soustředěny do 5 výzkumných center. Dvě centra 
jsou zaměřena na fyzikální vědy, jedno z nich je přitom součástí centra excelence Alberta Einsteina 
pro gravitaci a astrofyziku podporovaného projektem GAČR. Další dvě centra jsou zaměřena na 
historické vědy. Páté centrum je zaměřeno na informatické vědy a je součástí projektu IT4I.  V oblasti 
umělecké tvorby se rozbíhá činnost Centra multimediální tvorby. 
 

Opatření  

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 
- aktualizace odborných aktivit a koordinace činnosti výzkumných center k udržení a zvýšení 
výkonnosti center a udržení kontaktu s vývojem světové vědy (navýšení výkonnosti o 1/5, 
31.12.2019)  
- podpora propojování výzkumných aktivit mezi výzkumnými centry, a to i na dalších fakultách 
(31.12.2016) 
- zavedení systému hodnocení vědy v návaznosti na připravovanou novou metodiku hodnocení 
kvality výzkumných a uměleckých výsledků a vytvořit odpovídající motivační systém pro VV 
pracovníky (31.12.2018) 
- zapojení do mezinárodních výzkumných programů (2 programy, 31.12.2017) 
- podpora rozvoje internacionalizace aktivit výzkumných center (5 center, průběžně do 31.12.2020) 
- získávání zahraničních grantů (2 granty, 31.12.2020) 
- podpora získávání zahraničních spolupracovníků, přístrojů pro výzkumná centra (4 pracovníci, 
31.12.2018) 
- rozšíření podílu zahraničních spolupracovníků na publikační činnosti (alespoň 1/5 publikací 
v impaktových časopisech, 31.12.2018) 
- zvyšování vědecké kvalifikace (2 profesoři, 6 docentů, 31.12.2018) 
- podpora zapojení magisterských a doktorských studentů do vědeckých aktivit, především v rámci 
výzkumných center (2/5, 31.12.2017) 
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- podpora rozvoje internacionalizace vědeckých aktivit center a zapojení do mezinárodních aktivit 
formou OP VVV (2 projekty, 31.12. 2020) 
 
Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   

1. Sledování zvýšení výkonnosti činnosti výzkumných center o 1/5 

2. Zavedený systém hodnocení vědy prostřednictvím nové metodiky hodnocení a vytvořený 

motivační systém pro VV pracovníky 

3. Rozsah účasti v mezinárodních výzkumných programech 

4. Velikost podílu zahraničních spolupracovníků na publikační činnosti 

5. Počet zahraničních pracovníků výzkumných center 

6. Počet magisterských a doktorských studentů zapojených do vědecké činnosti v rámci 

výzkumných center 

7. Počet projektů OP VVV podporujících rozvoj internacionalizace vědeckých aktivit center a 

zapojení do mezinárodních aktivit  

 

Prioritní strategická oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí 

 

Strategický cíl 

Zajištění efektivního přenosu relevantních vědomostí,  aktivit a schopností z oblasti vzdělávací a 

tvůrčí činnosti vznikajících na fakultě do okolního vnějšího prostředí v rámci tzv. „třetí role VŠ“ 

 

Opatření 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 podporovat propagaci a prezentaci výsledků vzdělávací a tvůrčí činnosti (www fakulty-univerzity, 
popularizační aktivity, cykly přednášek pro veřejnost, spolupráce s nižšími stupni vzdělávacího 
systému) 

 podporovat rozšíření spolupráce s firmami podnikatelského a neziskového sektoru, se 
zaměřením na aplikaci poznatků aplikovaného výzkumu v jejich činnosti. 

 rozvíjet různé formy aplikovaného výzkumu na regionální i celostátní úrovni. 
 rozvíjet další vzdělávání pro odborníky z praxe. 
 rozvíjet a zajišťovat poradenství a smluvního výzkumu zaměřeného na podnikatelskou sféru a 

neziskový sektor. 
 rozvíjet spolupráci s institucemi podnikatelského a neziskového sektoru pro navrhování témat 

závěrečných prací  
 zajistit účinnou marketingovou strategie pro větší prezentaci výsledků všech činností.  
 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   
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1. Počet zakázek smluvního významu  

2. Počet popularizačních aktivit a cyklů přednášek pro veřejnost 

3. Vytvoření databáze spolupracujících institucí podnikatelského a neziskového sektoru  

 

Prioritní strategická oblast 4: Kvalita 

 

Strategický cíl 

Nastavení a udržení vysokých standardů kvality svých činností a výstupů prostřednictvím efektivních 

vnitřních mechanismů zajišťujících kvalitu. 

 

Opatření 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 v návaznosti na legislativní změny zavést a implementovat celouniverzitně přijímaný 
a transparentní systém periodického hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti, zohledňující 
specifika jednotlivých oborů 

 vytvořit mechanismy pro průběžné hodnocení kvality a efektivity podpůrných činností 
 zajistit důsledné promítání výsledků všech hodnocení do fungování univerzity 
 sjednotit systém evidence výsledků tvůrčí činnosti na univerzitě jakožto podpůrného nástroje pro 

realizaci hodnocení 
 vytvořit mechanizmy pro zajištění objektivity a kontroly hodnocení 
 

Indikátory 

1. Zavedení celouniverzitně přijímaného  transparentní systém hodnocení kvality vzdělávací a 

tvůrčí činnosti 

 

Prioritní strategická oblast 5: Internacionalizace 

 

Strategický cíl 

Udržovat a rozšiřovat mezinárodní charakter výuky a tvůrčí činnosti na fakultě. 

 

Opatření 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 rozšiřovat nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce pro domácí i mobilitní studenty 
 rozšířit počet studijních programů, zejména doktorských, akreditovaných v cizím jazyce 
 v maximální míře zajistit, aby kredity získané v rámci mobility byly studentům uznávány jako 

náhrada studijních předmětů na SU 
 zkvalitnit jazykovou vybavenost akademických pracovníků v oblasti humanitních oborů 
 zvýšit počet zahraničních vědeckých a akademických pracovníků zaměstnaných na SU  
 důsledně využívat možností příhraniční spolupráce 
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 systematicky využívat možností získávaní studentů a pedagogů ze zemí mimo EU 
 nadále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci a spolupráci v oblasti umělecké činnosti, 

zapojení do mezinárodních vědeckých sítí a mezinárodních projektů 
 motivovat získávání zahraničních vědeckých grantů 

 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   

 

1. Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce 

2. Počet zahraničních studentů a pedagogů  

3. Počet studijních programů, akreditovaných v cizím jazyce 

4. Počty zahraničních vědeckých grantů 

 

Prioritní strategická oblast 6: Lidské zdroje 

 

Strategický cíl 

Zajištění optimálního využívání lidských zdrojů fakulty, jejich rozvoj v souladu s vyvíjejícími se 

potřebami  fakulty a zajištění jejich objektivního hodnocení. 

 

Opatření 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 vytvořit a implementovat kariérní řád akademických pracovníků jakožto transparentní nástroj 
řízení lidských zdrojů, pravidel kariérního postupu a výběru a zařazování vědeckých a 
akademických pracovníků 

 aplikovat zásady odměňování podporující rozvoj pedagogické a tvůrčí práce 
 vytvořit metodiku pro periodické hodnocení akademických pracovníků jako efektivního nástroje 

poskytujícího informační podporu v procesu řízení lidských zdrojů. 
 stanovit transparentní a obecně přijímané zásady řízení lidských zdrojů 

 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   

 

1. Vytvoření karierního řádu akademických pracovníků 

2. Stanovení zásad řízení lidských zdrojů na SU 

3. Vytvoření metodiky periodického hodnocení akademických pracovníků 

 

 



Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Filozoficko-
přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020 

 

Zpracováno dne: 6. 7. 2015  11/13 

 

Prioritní strategická oblast 7: Hospodaření 

 

Strategický cíl 

V oblasti hospodaření zajistit finanční stabilitu fakulty s efektivním výkonem hospodaření. 

 

Opatření 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 vytvořit a zavést systém pro sledování finanční rentability jednotlivých studijních programů / 
oborů, ve vazbě na výukové a provozní kapacity, koeficient ekonomické náročnosti, počet 
studentů, zaměstnanost absolventů 

 vytvořit a zavést systém pro sledování finanční rentability jednotlivých ústavů a dalších pracovišť, 
ve vazbě na jejich vzdělávací a vědeckou činnost  

 vytvořit a zavést systém pro sledování finanční rentability a hodnocení činnosti servisních 
pracovišť fakulty 

 systematicky motivovat pracovníky k získávání finančních prostředků z externích zdrojů, zejména 
projektových a účelových prostředků pro VaV 

 vytvořit a zavést systém sledování efektivního využití provozních a výukových kapacit 
 snižovat provozní náklady objektů s důrazem na minimalizaci spotřeby energií 
 systematicky posuzovat vhodnost a účinnost využívání infrastruktury 

 

 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské univerzity 

následující indikátory:   

 

1. Vytvořený a zavedený systém pro sledování finanční rentability jednotlivých studijních 

programů / oborů fakulty 

2. Vytvořený a zavedený systém pro sledování finanční rentability jednotlivých ústavů a 

vědeckých pracovišť fakulty 

3. Vytvořená databáze ploch objektů fakulty s přiřazením pro všechna pracoviště  

4. Vývoj podílu provozních nákladů na rozpočtu fakulty 

 

 

Prioritní strategická oblast 8: Image 

 

Strategický cíl 

Vytvoření image Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě jako moderní a dynamické vzdělávací 

instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. 

 

Opatření 
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Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle je nezbytné, aby na Slezské univerzitě 

v Opavě byla v průběhu let 2016-2020 přijata následující opatření:   

 

 provoz moderních a přátelských webových stránek 
 účinná marketingová komunikace k oslovení uchazečů 
 posilování obraz SU v médiích a na veřejnosti jakožto centra šíření znalostí 
 využívání  spolupráce s televizí 
 rozšíření a zintenzivnění spolupráci se středními školami v regionu, zaměstnavateli a orgány 

státní správy 
 

Indikátory 

Ke sledování plnění strategického cíle fakulty budou v letech 2016-2020 používány v rámci Slezské 

univerzity následující indikátory:   

 

1. Zpracování koncepce propagace a marketingu fakulty  
2. Zvýšení počtu prezentací vědecko-výzkumných, uměleckých a odborných aktivit 

prostřednictvím konferencí, workshopů, seminářů, letních škol, výstav, informací v médiích 

3. Vytvoření multimediálních prezentací jednotlivých vědecko-pedagogických a vědeckých 

pracovišť fakulty 
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ZÁVĚR 

 

DZ FPF SU v Opavě je výsledkem konsensu všech součástí FPF. Byl projednán v kolegiu děkana dne 

6. 7. 2015 Vědeckou radou FPF dne 29. 10. 2015 a schválen Akademickým senátem FPF SU dne 

2. 11. 2015. 
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