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1. Úvod

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnos-
ti Slezské univerzity v Opavě na rok 2006 vychází především z Dlouhodobého záměru vzdě-
lávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2006-2010, dále 
z Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rovněž z dalších 
koncepčních materiálů spjatých se začleňováním českého pedagogického a vědeckého prostoru 
do dimenzí EU, především Boloňské deklarace a dalších obdobných závěrů z jednání přísluš-
ných resortních ministrů a různých grémií European University Association.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské 
univerzity (SU) v Opavě na rok 2006 vychází z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru 
vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU na období 2006-2010. Jedná se o následující 
priority:

a) další rozvoj vědeckovýzkumné činnosti s úzkým propojením na činnost pedagogickou,    
    především v magisterských a doktorských studijních programech,
b) prohloubení internacionalizace ve všech sférách činnosti univerzity včetně rozšíření
    otevřenosti studijních programů spjaté s jejich důslednou strukturalizací a modulací;  
    výraznou pozornost je třeba věnovat rovněž mobilitám studentů i vědeckopedagogických 
    pracovníků,
c) pružná reakce na konkrétní společenské změny, především potřeby pracovního trhu při 
    tvorbě bakalářských a magisterských oborů,
d) zvýšení efektivnosti a prohloubení kvality ve všech sférách činnosti univerzity,
e) zřízení nejméně dvou nových fakult jako součástí univerzity.
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2. Vzdělávací činnost Slezské univerzity

V oblasti vzdělávací činnosti budou sledovány především tyto priority:
- pokračování ve strukturalizaci všech studijních oborů,
- prohloubení působení evropských standardů,
- permanentní modernizace vzdělávacího procesu.

V souladu s uvedenými prioritami bude pozornost věnována především těmto konkrétním 
skutečnostem:

a) rozšíření studijních programů
V r. 2006 budou připraveny nové doktorské studijní programy Informatika a Filologie se 

studijními obory Informatika a výpočetní technika a Germanistika, a to v prezenční i kombino-
vané formě studia.1 

Dále budou připraveny v prezenční formě studia navazující magisterské studijní programy 
Filologie (obory Angličtina, Němčina), Sociální politika a sociální práce (obor Veřejná správa 
a regionální politika), Historické vědy (obor Kulturní historie), učitelská studia ve strukturované 
podobě a bude pokračovat příprava mezinárodního programu Veřejné správy. V prezenční 
i kombinované formě studia se počítá s přípravou navazujícího magisterského studijního pro-
gramu Gastronomie, hotelnictví a turismus, obor Management hotelnictví a lázeňství.2 

Ve skupině bakalářských studijních programů se v roce 2006 budou připravovat nové 
studijní programy a obory v prezenční formě studia. V rámci studijního programu Aplikovaná 
fyzika se jedná o obory Monitorování životního prostředí a Multimediální technika, další jsou 
studijní programy Ošetřovatelství, Dramaturgie, Mezinárodní teritoriální studia, program His-
torické vědy s obory Památková péče a Muzejní konzervace, bakalářský studijní obor Účetní 
a daňová teorie a praxe, Marketing a management v anglickém jazyce a bude připravován 
rovněž obor se zemědělskou problematikou. Ve studijním programu Gastronomie, hotelnictví 
a turismus půjde o nové obory Management lázeňských služeb, Destinační management v ces-
tovním ruchu a Projektování ve službách).3

V kombinované formě studia4 by se v r. 2006 měla nabídka rozšířit jednak o zcela nové stu-
dijní obory (doktorský studijní obor Tvůrčí fotografie, navazující magisterské obory Rozšiřující 
studium angličtiny pro učitele a Rozšiřující studium němčiny pro učitele), jednak by mělo dojít 
k rozšíření stávajících akreditací o výuku v kombinované formě (bakalářské studium oborů Čes-
ká literatura, Sociální patologie a prevence, Angličtina, Němčina, Italština). Distanční stránka 
kombinované formy studia bude tvořit převahu po jejich transformaci u bakalářských studijních 
oborů Marketing a management a Manažerská informatika, v neposlední řadě bude připravena 
také kombinovaná forma studia v oborech Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná ma-
tematika pro řešení krizových situací bakalářského studijního programu Matematika.5

b) modulární skladba studijních programů a zvýšení jejich prostupnosti
Všechny připravované návrhy nových studijních programů a oborů budou realizovány ve 

strukturované podobě a tak zajistí do budoucna plnou prostupnost v rámci strukturovaných 
studijních programů SU i jiných vysokých škol.6

c) zdokonalování kreditního systému 
V roce 2006 bude na SU zahájena příprava změny hodnotícího systému.

1 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“
2 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“
3 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“
4 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „eLearning“
5 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“
6 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“

)4(

Slezská univerzita v Opavě

)5(

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti na rok 2006



d) spolupráce s vyššími odbornými školami 
V roce 2006 bude nadále rozvíjena spolupráce s Vyšší odbornou školou a Hotelovou 

školou Opava. Bude zahájena příprava rozšíření stávajících studijních programů o další obor 
Management lázeňských služeb, který bude připravován ve spolupráci s Vyšší odbornou školou 
a Hotelovou školou Opava, s Integrovanou střední školou v Karviné a Lázněmi Darkov, a.s. 
v Karviné. Dále bude v tomto směru vyvinuta iniciativa při hledání možností zapojit do této 
spolupráce i jiné vyšší odborné školy, zaměřené např. do oblasti zemědělství, agroturistiky, 
ekologie apod.

e) celoživotní vzdělávání
Na SU bude v r. 2006 rozšířena nabídka akreditovaných programů dalšího profesního 

vzdělávání o specializační kurzy, výcviky dovedností a teoretické a supervizní semináře. Budou 
rovněž vytvořeny podmínky pro realizaci distančních opor pro povinné vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků.

V rámci univerzity třetího věku bude studium zaměřeno na oblast českého jazyka, zdravo-
vědy a prevenci kriminality, přednášky budou doplněny o poznatky českých cestovatelů, dále 
bude v rámci univerzity třetího věku realizováno studium v oblasti humanitních a přírodověd-
ných disciplín, moderní fyziky, společenských věd a současného umění, budou realizovány 
přednášky v oblasti marketingu, managementu a podnikání, v oblasti práva a základů komu-
nikace.7

f) využívání moderních technologií ve výuce
Zkušenosti z využití moderních metod výuky pro distanční formu studia získané v minulém 

období budou využívány na všech součástech SU a zároveň se všechny součásti budou podílet 
na přípravě různých forem eLearningu a zavádět ho postupně do kombinované a především 
distanční formy studia.8

7 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Univerzita III. věku“
8 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „eLearning“
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3. Vědeckovýzkumná činnost

V následujícím období se SU zaměří na kvalitativní proměnu vědeckovýzkumné práce. 
Půjde především o specializaci a koncentraci kapacit a širší implementaci výsledků vědy do 
praxe. V této souvislosti bude nadále věnována interní podpora vědy a výzkumu, tj. bude 
rozvíjen a precizován interní grantový systém, jednou z jehož priorit bude podpora mladých 
vědeckopedagogických pracovníků. V rámci jednotlivých součástí dojde i nadále k naplňování 
vědeckovýzkumných zaměření obsažených ve statutu univerzity.

V r. 2006 budou nadále řešeny výzkumné záměry MSM4781305904 „Topologické a ana-
lytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice“ a MSM4781305903 „Re-
lativistická a částicová fyzika její astrofyzikální aplikace“. V roce 2006 se předpokládá podání 
dalších návrhů výzkumných záměrů v oblasti ekonomických a historických věd. V roce 2006 
se Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU bude jako spoluřešitel ucházet o vznik 
dvou center základního výzkumu „Teoretická astrofyzika“ (hlavní řešitel Astronomický ústav 
Akademie věd ČR Praha, spoluřešitel Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha) a „Centrum 
experimentální fyziky a astrofyziky“ (hlavní řešitel Ústav technické a experimentální fyziky 
ČVUT Praha, spoluřešitel Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR Praha). Ve spolupráci s Vy-
sokou školou podnikání Ostrava se Obchodně podnikatelská fakulta SU bude ucházet o vznik 
výzkumného centra „Výzkum podmínek podnikání“. V roce 2006 bude ukončeno 5 projektů 
GAČR řešených pracovníky SU a 2 projekty GAČR, u nichž jsou pracovníci SU spoluřešiteli. 
Dále bude v r. 2006 ukončen 1 projekt GA AV ČR. V r. 2006 a v letech následujících bude 
pokračovat řešení 7 projektů GAČR a 1 doktorského projektu GAČR. Na r. 2006 bylo podáno 
13 projektů GAČR a 2 postdoktorandské projekty GAČR a 1 projekt GA AV ČR. Podávání 
grantů na národní i mezinárodní úrovni bude i nadále prioritou SU. Podporován bude i nadále 
interní grantový systém SU. Kromě těchto základních struktur bude pokračovat vědeckový-
zkumná práce jednotlivců popř. týmu, která koresponduje se statutem univerzity. Matematický 
ústav SU se zapojí do programu v oblasti transferu technologií podporovaného EU.
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4. Internacionalizace

V následujícím období bude zvýšena zahraniční mobilita studentů a učitelů9, bude pro-
hloubena spolupráce se zahraničními univerzitami a zaveden interní motivační systém pro 
zapojení pracovišť a pracovníků SU do dalších mezinárodních vědeckých programů. Na 
akademický rok 2005/2006 bylo v rámci programu Socrates/Erasmus uzavřeno celkem 40 
smluv. Bude prohloubena spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s partnerskými zahraničními 
institucemi.

Nadále bude věnována trvalá pozornost rozšíření počtu hostujících profesorů z řad význač-
ných zahraničních expertů a jejich zapojení nejen do pedagogického procesu, ale i do řešení 
vědeckých projektů. Proto budou v r. 2006 zahájeny jazykové kurzy jak pro akademické, tak 
pro administrativní pracovníky. Dále bude připraven univerzitní systém k podpoře internacio-
nalizačních činností, např. formou stipendií, tvůrčího volna, atd.

5. Kvalita systému řízení
Bude prohlouben systém řízení jakosti na základě interního systému hodnocení kvality. 

V roce 2006 proběhne hodnocení výuky studenty. V organizační struktuře administrativního 
aparátu univerzity budou provedeny změny s ohledem na efektivní využívání finančních pro-
středků, budou zahájeny přípravné fáze vybudování univerzitní knihovny a vytvoření celouni-
verzitního knihovnického a informačního centra. Bude zahájena příprava pro hodnocení efek-
tivity ústavů a kateder. V roce 2006 bude rovněž zahájena přípravná fáze získání certifikátu 
ISO. V rámci poradenství bude rozšířena práce s absolventy.

6. Personální a sociální rozvoj
Nadále bude věnována pozornost kvalifikačnímu růstu vědeckopedagogických pracovníků 

a prohlouben motivační systém v této oblasti. V rámci legislativních a finančních možností bude 
využíváno různých zvýhodňujících sociálních programů pro zaměstnance, např. důchodového 
a penzijního připojištění. Jednou z priorit bude i sledování růstu mezd pracovníků.

Pozornost bude v r. 2006 nadále věnována zkvalitňování poskytovaných služeb studentům 
včetně ubytování a stravování. Prioritou zůstává i podpora sportovních aktivit zaměstnanců 
i studentů a podpora kulturních, uměleckých a volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců 
univerzity. Budou zohledňovány individuální studijní potřeby a bude prohloubena činnost po-
radenských center i v oblasti profesního poradenství pro posluchače SU.

9 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Internacionalizace“
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7. Rozvoj a obnova materiálně technické základny

Pro splnění úkolů ve vzdělávací vědeckovýzkumné a sociální oblasti je nutno naplnit tyto cíle:
A) Obnova a modernizace nemovitostí v majetku univerzity:
1. Obnova a modernizace nemovitostí s termínem ukončení v r. 2006:

Hradecká 17, Opava – bude dokončena rekonstrukce objektu B s cílem vytvoření nové 
ubytovací kapacity pro cca 100 posluchačů, která začala již v roce 2004. Dále bude dokončena 
úplná přestavba vnitřního nádvoří areálu pro účely parkování, relaxace a sportovního a od-
dechového zázemí na přilehlých pozemcích. V případě požadavku na výukové prostory bude 
možné tyto vytvořit přestavbou objektu garáží v jižní části areálu.

2. Obnova a modernizace nemovitostí s termínem zahájení v r. 2006:
Bezručovo nám. 13, Opava – prioritou je rekonstrukce střechy a oprava fasády budovy, 

dále vybudování nových prostor v podkroví a zástavba vnitřního traktu objektu. Rekonstrukce 
bude probíhat do roku 2008, nová výstavba pak do roku 2010. Termíny jsou však dále závislé 
na zajištění finančních prostředků.

Bezručovo nám. 14, Opava – bude zahájena kompletní rekonstrukce objektu s cílem vybu-
dování moderní univerzitní knihovny, centrálního archivu a nových výukových prostor. Bude 
zahájena projektová příprava studie využití, rekonstrukce objektu bude podle předpokladu 
ukončena do r. 2010.

Na Vyhlídce 1, Karviná – bude zahájena celková rekonstrukce areálu tak, aby byl vytvořen 
moderní univerzitní kampus. Rozsáhlé stavební úpravy, které postihnou výukové, ubytovací 
a stravovací prostory a dále prostory knihovny, budou realizovány od r. 2006 a budou pokra-
čovat až do r. 2007.

3. Obnova a modernizace nemovitostí realizované v současné době:
Hauerova 4, Opava – probíhá kompletní rekonstrukce za účelem zřízení víceúčelových 

velkokapacitních učeben, studoven a zázemí pedagogů. První stavební úpravy byly zahájeny 
v roce 2005 a budou pokračovat v letech 2006-2010 v závislosti na zajištění finančních pro-
středků.

Olbrichova 25, Opava – bude se pokračovat v kompletní rekonstrukci budovy především 
s cílem vytvořit specializovaná pracoviště pro podporu výuky počítačové gramotnosti v rámci 
celoživotního vzdělávání obyvatelstva a přípravy pedagogů. Částečně se také zřídí nová ubyto-
vací kapacita. Rekonstrukce objektu bude probíhat postupně na základě zajištění finančních 
prostředků do r. 2010.

Za Drahou 3, Krnov – probíhá celková rekonstrukce areálu tak, aby splňoval funkční 
a energetické nároky. Období realizace bude závislé na zajištění finančních prostředků. Pro-
bíhají stavební úpravy spojené s odstraněním závad, zjištěných energetickým auditem, první 
etapa (konec r. 2005), následná etapizace je rozložena do konce roku 2010.

Kromě výše uvedených konkrétních záměrů bude nutné dále odstraňovat závady zjištěné 
energetickými audity jednotlivých budov, zabezpečit jejich modernizaci v závislosti na potře-
bách vycházejících z rozvoje univerzity a zajištěných finančních prostředků.

B) Rozvoj informační struktury a modernizace přístrojového vybavení:
V roce 2006 bude integrovaný informační systém (IIS) SU aktualizován a rozšiřován o dal-

ší funkce podle požadavků řídících pracovníků součástí SU. IIS bude přizpůsobován změnám 
legislativy MŠMT. Bude provedena analýza a naprogramování vzájemného předávání dat 
s ekonomickým informačním systémem (integrace ekonomického a pedagogického informač-
ního systému).10 

Mezi hlavní priority SU bude v r. 2006 patřit i modernizace zařízení učeben.11

10 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Rozvoj informačních technologií“
11 viz kapitola 8. Rozvojový projekt „Rozvoj informačních technologií“
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8. Rozvojové projekty - konkretizace 
Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné 
a umělecké činnosti 
Slezské univerzity v Opavě 
na rok 2006

Uvedené priority Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké čin-
nosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2006 budou rozpracovány v následujících projektech, 
které vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké Slezské univerzity 
v Opavě na období 2006-2010 a jeho aktualizace. Jedná se o následující projekty:

Rozvojový projekt „Modulární skladba studijních programů“ – cílem řešení projek-
tu je rozšíření nabídky studijních programů a oborů v oblasti bakalářských, navazujících ma-
gisterských a doktorských studií s akcentováním dokončení přechodu na strukturované formy 
studia, permanentní modernizaci vzdělávacího procesu a studií v cizím jazyce.

Rozvojový projekt „eLearning“ – cílem řešení projektu je rozvoj moderních eLearnin-
gových metod a jejich aplikace na transformaci studijních oborů do kombinované formy studia. 
Projekt bude řešit proškolení týkající se principů distančního vzdělávání a metodiky přípravy 
studijních opor a proškolení pro práci v prostředí Moodle. Budou vytypovány základní okruhy 
a předměty, ve kterých budou studijní opory připraveny. Konkrétně se jedná o studijní obor 
Marketing a management a jeho transformaci do kombinované formy strukturovaného baka-
lářského studia, kde je většina kurzů studijního programu realizována distanční formou a je 
zabezpečena elektronickými distančními kurzy a studijními oporami s podporou těchto metod. 
Dále budou v rámci projektu vytvořeny studijní opory pro studijní obor Aplikovaná matematika 
pro řešení krizových situací, jedná se o blok M10 (základní kurz matematiky II) a M11 (kurz 
matematických metod v ekonomice).

Rozvojový projekt „Univerzita třetího věku“ – cílem řešení projektu je inovovat 
a rozvíjet vzdělávací akce pro seniory v rámci univerzity třetího věku na všech součástech SU. 
Univerzitu třetího věku realizovanou na celé SU v Opavě navštěvuje přibližně 650 posluchačů. 
Pro posluchače budou připraveny kurzy z oblasti přírodních a společenských věd. Jejich cílem 
bude srozumitelným způsobem zpřístupnit zájemcům vybrané kapitoly z těchto disciplín a se-
známit je s aktuálními otázkami současné vědy a společenského dění. V rámci projektu budou 
nabízena témata z oblasti marketingu, managementu a podnikání, posluchači budou seznámeni 
s problematikou práva či základními problémy komunikace. Pokračovat budou kurzy zaháje-
né již v minulých letech a zaměřené na psychologii a informatiku, posluchači získají rovněž 
poznatky z českého jazyka a zdravovědy, budou informováni o prevenci kriminality. Tyto 
přednášky budou doplněny i o poznatky českých cestovatelů. Posluchačům budou také na-
bídnuty pokračující kurzy počítačové gramotnosti. Všechny vzdělávací akce jsou zaměřeny na 
motivaci seniorů ke zvyšování sebevědomí, utvrzení si své role ve společnosti, získávání nových 
poznatků, k orientaci v moderním světě a jeho problémech. Přednášky budou koncipovány na 
středoškolské úrovni tak, aby byly srozumitelné široké veřejnosti a nevyžadovaly předběžnou 
odbornou průpravu. 

Rozvojový projekt „Internacionalizace“ – cílem projektu je podpora mobility poslu-
chačů SU v Opavě v rámci mezinárodních smluv a přímé smluvní spolupráce. Dále se jedná 
o projekt připravovaný ve spolupráci Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU s litevskou My-
kolas Romeris University (dříve Law University of Lithuania) a Polytechnikou v Opolí s cílem 
připravit společný studijní program navazujícího magisterského studia, realizovaného postupně 
na všech třech vysokých školách v angličtině a ruštině. Absolventi budou disponovat znalostmi 
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základních principů, struktury a fungování veřejné správy na různých úrovních od místní po 
nadnárodní, jejího právního rámce a politického prostředí v EU, zejména v ČR, Polsku a Litvě, 
ale i v sousedních postkomunistických zemích východní a jihovýchodní Evropy, dokáží připra-
vovat, koordinovat a realizovat projekty zaměřené na rozvoj obcí a regionů, orientovat se v ná-
rodnostní problematice a migracích v EU i v okolních zemích a podílet se na řešení aktuálních 
problémů interkulturního soužití.

Rozvojový projekt „Rozvoj informačních technologií“ – projekt komplexně řeší 
nejpalčivější problémy rozvoje této oblasti na SU. Jedná se převážně o zajištění softwarových 
licencí pro provoz databází a nákup dalších softwarových licencí pro efektivní provoz počítačo-
vých učeben a pracovišť, posílení síťových prvků a zajištění mzdových prostředků pro rozvoj 
elektronických informačních služeb, které jsou nad rámec pracovních povinností zaměstnanců 
SU. V neposlední řadě je zde řešena i otázka rozvoje informačních „kanálů“ pro informovanost 
studentů a pedagogů s cílem posílit nástroje pro řízení jednotlivých součástí a jejich vlastní 
vývoj. V této části se počítá i s aktivním zapojením našich studentů.
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9. Závěr

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské 
univerzity v Opavě na rok 2006 je výsledkem konsensu všech součástí Slezské univerzity. Byla 
projednána v kolegiu rektora dne 6. 9. 2005, Správní radou Slezské univerzity v Opavě dne 
26. 9. 2005 a Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 27. 9. 2005. Schválena Aka-
demickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 11. 10. 2005.

Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti 
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vydal rektorát Slezské univerzity (SU) v Opavě v říjnu 2005. 
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