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ÚVOD
Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, milí studenti.
Rok 2020, který znamenal vstup Fakulty veřejných politik do druhého desetiletí její existence byl poznamenán
několika mimořádně významnými záležitostmi. Na prvním místě je třeba připomenout počátek pandemie viru
Covid 19, jejíž první případy se v České republice objevily v březnu 2020. Protiepidemická opatření zasáhla
dosud nebývalým způsobem život v celém státě a přirozeně se nevyhnula ani školám, včetně škol vysokých.
Došlo postupně k faktickému zrušení kontaktní výuky, studenti i akademičtí pracovníci měli zapovězen vstup do
prostor fakulty a bylo nutno transformovat výuku ve všech studijních programech v podstatě na distanční
způsob. V maximální možné míře bylo využíváno možností výuky s využitím počítačového softwaru (zejména
MS Teams) a jak přednášky, tak i semináře probíhaly v rámci možností v on-line prostředí. Velká část studentů
zejména kombinovaného studia zdravotnických nelékařských programů a programů týkajících se sociální práce
se ocitla v mimořádně obtížném postavení spočívajícím v jejich maximálním pracovním vytížení zvláště
v nemocnicích a ústavech sociální péče. Do obdobné situace se dostala i řada studentů denního studia uvedených
studijních programů, kteří se dobrovolně případně v rámci státními orgány vyhlášené pracovní povinnosti
zapojili do zdravotnické a sociální péče a obětavě tak pomáhali zaplnit citelné mezery po zaměstnancích, kteří
onemocněli rychle se šířící nákazou nebo byli nuceni pečovat doma o příslušníky svých rodin a zvláště pak
o nezletilé děti zasažené zrušením školní výuky v podstatě na všech typech škol. Většina akademických
pracovníků a pracovníků aparátu využívala možnosti práce z domova (home office). Uvedená situace trvala
v podstatě s malými časovými přervami v podobě ne vždy uvážených rozvolnění vyhlášených státními orgány,
po celý zbytek roku 2020.
Pokud bychom měli vyhodnotit dopady výše zmíněných omezení a přechodu na on-line výuku, můžeme
konstatovat, že fakulta se dokázala přes veškeré uvedené překážky zhostit svého úkolu a zabezpečit výuku
v podstatě všech akreditovaných studijních programů v požadované kvalitě a rozsahu. V této souvislosti je třeba
poděkovat všem studentům, akademickým pracovníkům i pracovníkům aparátu fakulty za jejich obětavou
každodenní práci a za pozitivní výsledky, jakých se jim podařilo i v těchto mimořádně obtížných podmínkách
dosáhnout. Zvláště je pak zapotřebí poděkovat všem studentům prezenčního i kombinovaného studia, kteří se
vedle plnění svých studijních povinností dokázali zapojit do každodenního celospolečenského zápasu se
zákeřnou chorobou a pomáhali zachraňovat životy a zdraví svých spoluobčanů.
Vedle výše zmíněného hlavního úkolu, zajistit studium v podmínkách pandemie coronaviru, byla na fakultě
realizována řada dalších úkolů a aktivit bezprostředně související již s tzv. běžnou činností. Předně byly
akreditovány čtyři profesní bakalářské studijní programy (Speciální pedagogika, Edukační péče o seniory,
Dentální hygiena a Porodní asistence) a připraveny podklady pro akreditaci dalších studijních programů.
Průběžně pokračovaly aktivity v oblasti vědy a výzkumu, i když i ony byly významně zasaženy
protiepidemickými opatřeními a celkovou situací, což takřka znemožnilo realizovat výzkumné aktivity ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, jakož i ve školské oblasti. V rámci možnosti se dařilo
realizovat plnění většiny rozvojových programů a vytvářet tak dobrou a spolehlivou základnu pro rozvoj
v příštích letech.
Do mimořádně složité situace se dostala rovněž problematika související s internacionalizací. Faktické uzavření
hranic většiny evropských i mimoevropských států v podstatě vyřadilo program ERASMUS + a veškerá
mezinárodní spolupráce se mohla realizovat pouze on-line formou.
Za nesporný úspěch Fakulty veřejných politik lze považovat dlouhodobý vysoký zájem uchazečů o studium,
který potvrzuje skutečnost, že fakulta zabývající se profesními programy zaměřenými převážně do tzv.
„pomáhajících“ oblastí, jejíž absolventi zastávají pracovní místa především v organizacích, v nichž se projevuje
jejich akutní nedostatek, si udržuje u uchazečů o uvedené profese vysokou míru prestiže a atraktivity.
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Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě zahájila svou činnost při vstupu do druhého desetiletí své
existence v podmínkách mimořádně obtížných a složitých, ale i v nich se prezentuje jako nepominutelná součást
systému českých veřejných vysokých škol.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. děkan
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HLAVNÍ ČÁST

1

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání v roce 2020 bylo velmi specifické. Koronavirová situace a související nařízení vlády přiměly změnit
styl výuky, najednou jsme se ocitli bez prezenční účasti studentů a studenti bez učitelů. V letním semestru bylo
mnoho vzdělávacích aktivit směřováno spíše do samostudia, několika online přednášek a intenzivních
konzultací, zimní semestr kromě úvodních dvou týdnů už běžel pravidelně, výuka dle rozvrhu, byť v režimu
online. Studenti se vybavili technikou, vyučující IT dovednostmi. Díky výsledkům v jednotlivých předmětech
i vyhodnocené evaluaci studia se zdá, že se s tím obě strany vyrovnaly a že vše zvládly. Velmi náročný rok to
byl zejména pro studenty kombinované formy studia, kteří nejen že byli odkázáni pouze do online prostoru
a přišli o možnost zažít naživo roli “spolužáka”, ale byli vystaveni velkým tlakům ve svém zaměstnání (většina
z nich pracuje v sociálních službách a zdravotnictví), či museli zajistit domácí výuku svých dětí. Na druhou
stranu jsme byli velmi potěšeni našimi prezenčními studenty, kteří se dobrovolně hlásili a pomáhali – zpočátku
šitím roušek pro sociální zařízení či své obce, nakupováním pro seniory, později doučováním dětí, asistencí
lidem s postižením. Nevyhýbali se žádné práci, pokud dostali krajem nařízenou pracovní povinnost dle
krizového zákona, uklízeli v domovech pro seniory, rozváželi obědy a studovali. Jsem přesvědčena, že uplynulý
rok ukázal, že naši studenti a studijní programy jsou zde pro region, třetí role univerzity se viditelně naplňovala.
Byl to však také rok, v němž došlo k zásadnímu rozšíření nabídky studia u nás. Úspěšně byly v roce 2020
odakreditovány čtyři bakalářské profesně zaměřené studijní programy Edukační péče o seniory, Speciální
pedagogika, Dentální hygiena na dobu 5 let a Porodní asistence na dobu 10 let. Vnitřním akreditačním procesem
prošly další dva bakalářské profesně zaměřené studijní programy, a to Pediatrické ošetřovatelství (udělen souhlas
MZ ČR, regulovaná profese Dětská sestra) a Veřejná správa a sociální politika (udělen souhlas MPSV ČZ,
regulovaná profese Sociální pracovník), přičemž žádost o akreditaci studijního programu Veřejná správa
a sociální politika byla ještě v roce 2020 postoupena na Národní akreditační úřad. V roce 2020 probíhala výuka
ve třinácti (nových i dobíhajících) studijních programech. Pravidelně pořádaná anketa studentů zaměřená na
jejich spokojenost s výukou postupně získává stále více respondentů. Získaná zpětná vazba je vyhodnocována
vedením a garanty studijních programů a v případě potřeby je přistoupeno k přijetí opatření.
Zvláště u bakalářských profesně zaměřených byla pozornost věnována propojování teorie s praxí, pokud je to
vhodné, některé předměty učili odborníci z praxe. Studenti měli také možnost účastnit se pořádaných přednášek,
besed a workshopů s odborníky z praxe, i když v tomto specifickém roce byly v online prostředí.
Bohužel nebylo možno kvůli nařízením vlády a epidemiologické situaci realizovat adaptační kurz pro studenty
1. ročníků. Snažili jsme se toto nahradit alternativně dle možností. Studenti prezenční formy byly buď v rámci
předmětů Úvod do studia informováni více o legislativě a studijních předpisech, případně mohli využít nabídky
konzultací proděkanky pro studijní a sociální záležitosti. Studenti kombinované formy studia využili online
semináře dne 2. 12. 2020, v němž proděkanka pro studijní a sociální záležitosti a vedoucí studijního oddělení
přiblížily vysokoškolské prostředí, legislativu, studijní předpisy a povinnosti studenta s cílem předejít jejich
případné studijní neúspěšnosti, odpovídaly na řadu dotazů k průběhu studia.
I během roku 2020 byly aktualizovány studijní opory, které využívali kromě studentů kombinované formy studia
také studenti prezenční. Využili jsme nabídky MS Teams a přednášky byly nahrávány, aby měli pracující
studenti (nebo pečující o své děti) možnost pozdějšího shlédnutí. Všichni pedagogové se snažili studentům vyjít
vstříc, aby nemuseli studium přerušit či ukončit. Akademický senát odsouhlasil, že srpnový termín státních
závěrečných zkoušek nebyl pouze opravný, ale i řádný. Zkoušení v předmětech se odehrávalo nejen
v dopoledních, ale i odpoledních, či pozdně odpoledních hodinách; v srpnu byly vypisovány nejen opravné (jak
je zvykem), ale i řádné termíny pro studenty, kterým povinnosti bránily zvládnout vše v termínech doporučených
harmonogramem akademického roku.
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Na závěr si dovolím konstatovat, že rok, který byl náročný jak z hlediska pedagogického, organizačního či
administrativního, ukázal i nové cesty vzájemné spolupráce, možnosti podpory a forem či naplňováni studia.
Udělení akreditací nových studijních programů a zvyšující se zájem uchazečů potvrzuje, že fakulta vykročila
žádoucím směrem a má v Moravskoslezském kraji v oblasti vzdělávání nezastupitelné místo.

2

V ĚDA , VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST

Pro zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti bylo využíváno primárně možností dávaných vypsanými
grantovými soutěžemi. Fakulta byla spolunositelem projektu, jenž byl podpořen v rámci Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 NAKI II. V oblasti
aplikovaného výzkumu bylo úspěšně dokončeno řešení projektu financovaného Technologickou agenturou
České republiky, v druhé polovině roku započalo řešení nově podpořeného projektu téhož poskytovatele. Pro
podporu vědeckovýzkumné činnosti byly využívány rovněž prostředky Slezské univerzity v Opavě. I ty byly
rozdělovány formou grantové soutěže v rámci Interní grantové soutěže (IGS) a studentské grantové soutěže
(SGS). Do studentské grantové soutěže (SGS) bylo zapojeno v pěti projektech celkem deset studentů
navazujícího magisterského a doktorského studia.
Během roku 2020 pokračovala činnost fakultních výzkumných center. Centrum empirických výzkumů se
zaměřovalo na koordinaci a řízení rozvojových projektů realizovaných na fakultě a zajištění podpůrné činnosti
ostatním pracovištím fakulty v oblasti projektového řízení. Pracovníci centra se v roce 2020 podíleli na
administrativním zajištění a realizaci 16 projektů a dále se podíleli na přípravě a podání celkem 11 projektů
z externích zdrojů.
Výzkumné centrum pro kulturní a novodobé dějiny se nadále věnovalo badatelským aktivitám jeho pracovníků
a studentů doktorského studia v oblastech česko-polských vztahů, vývoje postavení církví v české společnosti
a života národností a národnostních menšin. Pozornost byla věnována také roli médií v prezentaci a utváření
obrazu o výše uvedené problematice ve vnímání široké veřejnosti prezentované na konferencích Média, dějiny,
společnost, z důvodu pandemie Covid-19 však nebylo možné konferenční ročník 2020 zrealizovat.
Dlouhodobým úkolem Výzkumného centra i v roce 2020 zůstalo hodnocení bohatých sbírek uložených
v pozůstalostech prof. Mečislava Boráka a Dr. Vladimíra Neuwirtha ve fondech archivu Slezské univerzity.
Výzkumné centrum pro sociální začleňování se zaměřuje na badatelskou činnost využívající zejména možností
psychologických a pedagogických vědních disciplín využitelných ve výzkumu problematiky sociálního
začleňování heterogenních cílových skupin v intencích různě koncipovaných oblastí kvality života člověka jako
jednotlivce, kvality života skupiny lidí jako určitého společenského uskupení nebo kvality života lidí jako
společenského celku. V roce 2020 pracovníci centra připravili a zahájili realizaci dvousemestrálního kurzu CŽV
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku,
učitele mateřských škol a vychovatele.
Fakulta zajišťovala činnost a chod třech recenzovaných vědeckých periodik. Časopis Central European Papers
(C.E.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku
a společnost střední Evropy a je vydáván v anglickém (jedno číslo mimořádně v německém) jazyce. Vychází
dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2013 a je indexován v databázích CEJSH, C.E.E.O.L.
a ERIH PLUS. Časopis Social Pathology and Prevention (S.P.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým
periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci a je vydáván v anglickém
jazyce. Vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2015 a je indexován v databázi C.E.E.O.L.
Časopis Ošetřovatelské perspektivy je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na
problematiku ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí. Vědecké
články jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Vychází dvakrát ročně v tištěné
i elektronické verzi od roku 2018 a je indexován v databázi ERIH PLUS.
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3

V ZTAHY K VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ

V rámci vztahů k vnějšímu prostředí se fakulta zaměřuje prioritně na plnění tzv. “třetí role univerzity“, v jejímž
rámci již pravidelně realizuje řadu nejrůznějších aktivit edukačního charakteru. Vlivem epidemiologických
opatření nebylo možné realizovat řadu tradičních akcí jako Dny prevence, konference z cyklu Média, dějiny,
společnost, přednáškový cyklus Pod lupou společenských disciplín apod. V rámci částečného uvolnění situace se
podařilo zrealizovat alespoň některé akce, jako Den otevřených dveří, účast fakulty na akci Těhu Day, diskuzní
fórum Most a vybrané přednášky v rámci Moderních výzev lidstva. Pozitivní vliv pak měla pandemie na rozvoj
on-line realizace akcí, kdy se fakulta zapojila do realizace Noci vědců a on-line realizace cyklu Moderní výzvy
lidstva.
Vlivem pandemie nebylo možné realizovat ani tradiční kulaté stoly se zástupci s praxe věnované aktuálním
problémům v příslušné oblasti. Nicméně i přesto došlo k prohloubení spolupráce s praxí, a to zejména v oblasti
zdravotnické a sociální péče, kdy zapojení studentů do provozů nemocnic, domovů pro seniory, doučování apod.
mělo pozitivní vliv na zvládnutí celé pandemické situace a prokázalo potřebnost fakulty a jejích studentů
v regionu.
Významný podíl na vztazích k vnějšímu prostředí pak mají aktivity zaměřené na skupiny žáků středních škol
a spolupráci se středními školami. Během minulého roku se povedlo zrealizovat setkání s výchovnými poradci
těchto škol, Den otevřených dveří, první ročník soutěže pro žáky středních škol a hlavně realizaci společného
cyklu přednášek Moderní výzvy lidstva ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem Opava. V první polovině roku
byl tento přednáškový cyklus poznamenán pandemií a přednášky museli být zrušeny, nicméně od září se
přednáškový cyklus opět rozběhl on-line formou a díky kvalitním přednášejícím s výrazně kladným ohlasem
z řad sledující veřejnosti.

4

K VALITA

V roce 2020 byl nadále kladen důraz na hodnocení kvality vzdělávací činnosti a tvůrčí činnosti fakulty a jejich
vzájemnou provázanost.
Nejvýznamnějším nástrojem pro sledování kvality vzdělávací činnosti je hodnocení ze strany studentů formou
studentské ankety realizované v rámci každého semestru. Celkové studium pak hodnotí čerství absolventi
v rámci v rámci ankety realizované po státních závěrečných zkouškách. Nemalou roli v podpoře kvality má
soutěž o nejlepší studentskou závěrečnou práci. Dalšími nástroji pro zvýšení kvality vzdělávání jsou také aktivity
směřující ke snížení propadovosti studentů 1. ročníku bakalářského studia, vlivem pandemie však nebylo možné
realizovat adaptační kurz pro studenty 1. ročníku. Během zimního semestru byl tento kurz nahrazen on-line
realizací specializovaného workshopu. Dalším podpůrným opatřením je průběžná tvorba a aktualizace
elektronických studijních opor.
Pandemická situace měla také vliv na realizaci přijímacích zkoušek, kdy u vybraných studijních programů
a oborů byly zrušeny přijímací zkoušky, nicméně ani přesto se u studijních programů realizovaných na fakultě
neprojevilo větší množství případů studentů, kteří se pouze zapíší ke studiu, aniž by je zamýšleli skutečně
realizovat, což lze vnímat jako pozitivní.
Vybraní pracovníci fakulty se rovněž aktivně podílejí na sledování kvality v rámci celouniverzitní Rady pro
vnitřní hodnocení, která se v poslední době soustředila především na kontrolu a hodnocení akreditačních
materiálů předkládaných Národnímu akreditačnímu úřadu.
Sledování kvality tvůrčí činnosti je součástí dvakrát ročně realizovaného hodnocení pracovníků, které obnáší
také sledování výkonnosti v oblasti vzdělávací a ostatních činností, včetně vzájemné provázanosti zvláště tvůrčí
a vzdělávací činnosti. Výsledné komplexního hodnocení pracovníků slouží jako podklad ke sledování
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naplňování standardů pro akreditace studijních programů a také jako podklad pro stanovení nadtarifních složek
mzdy.
V souladu s vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity
v Opavě proběhlo během roku 2020 hodnocení tří pracovišť FVP – Ústavu ošetřovatelství, Ústavu
pedagogických a psychologických věd a Ústavu středoevropských studií.

5

I NTERNACIONALIZACE

Mezi hlavní strategické cíle v oblasti internacionalizace Fakulty veřejných politik SU i v roce 2020 patřila
zejména podpora mobilit studentů a akademických pracovníků v rámci krátkodobých i dlouhodobých
vědeckovýzkumných nebo vědeckopedagogických stáží, rozvoj nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce,
včetně motivace vyučujících ke zvyšování vlastní jazykové kompetence v cizím jazyce, příprava mezinárodní
konference, předložení alespoň jednoho mezinárodního projektu zaměřeného na rozvoj mezinárodní spolupráce
a inovace cizojazyčné prezentace fakulty. K dosažení těchto cílů byly použity jednak nástroje aktivit v rámci
rozvojových projektů realizovaných v roce 2020 na fakultě, jednak pokračující zapojení fakulty do programů
národní i mezinárodní spolupráce.
Pro mezinárodní mobility studentů i pedagogů využívala fakulta především možností nabízených programem
Erasmus+, v rámci kterého byla nově navázána spolupráce se dvěma novými institucemi (z Polska
a Chorvatska), takže celkový počet partnerských vysokých škol čítá 39 z celkem dvanácti zemí. Z nabídky
programů na podporu mezinárodních mobilit fakulta i v akademickém roce 2020/2021 využila možností
programu CEEPUS, kdy pokračovalo zapojení do sítě CIII-PL-0056-15-1920 „Regional Development Network
(REDENE)“ tvořené kromě FVP SU dalšími dvanácti subjekty z celkem deseti evropských zemí. Kromě výše
uvedených programů měla fakulta v roce 2020 uzavřeny bilaterální smlouvy o spolupráci s celkem třinácti
zahraničními partnery.
Během uplynulého roku fakulta pokračovala v řešení dvouletého rozvojového projektu Institucionálního plánu
SU „Rozvoj mezinárodní spolupráce“, který byl zahájen v roce 2019, a zahrnoval řadu dílčích aktivit
zaměřených zejména na rozvoj mobilit studentů fakulty a zahraničních přijíždějících studentů, na podporu
mezinárodních mobilit akademických pracovníků FVP i zvyšování počtu zahraničních akademických
pracovníků působících na fakultě. V aktivitách zaměřených na podporu zejména přijíždějících studentů
pokračovala fakulta ve svém úsilí zvýšit nabídku předmětů vyučovaných v angličtině, což potvrdila zařazením
šesti nových povinně volitelných předmětů od září 2020. Pro naše vyjíždějící studenty jsme od akademického
roku 2020/2021 připravili kurz, který účastníky mobilit připraví na pobyt v zahraničí, a obdobně, pro přijíždějící
studenty byl od stejného akademického roku do studijních plánů zařazen kurz se zaměřením na základy českého
jazyka a kultury. V rámci téhož projektu na Ústavu středoevropských studií i nadále působil hostující profesor
z Maďarska (prof. Dr. Ivan Halász, PhD.). Oproti předchozím letům se však z důvodu počínající celosvětové
pandemie Covid-19 nepodařilo zrealizovat žádnou z plánovaných krátkodobých stáží akademických pracovníků
na FVP.
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Pro realizaci mezinárodních akcí a cizojazyčné prezentace fakulty bylo využito zdrojů z operačního programu
Evropské Unie CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“, a to
konkrétně z klíčové aktivity 5 – Internacionalizace. Díky finanční podpoře tohoto projektu jsme mohli uspořádat
informačně-motivační workshop ke studentským mobilitám programu Erasmus+ a rozšířit portfolio
informačních letáků v anglickém jazyce pro tři nově akreditované studijní obory – Speciální pedagogiku,
Dentální hygienu a Porodní asistenci. Zbývá nám realizovat mezinárodní konferenci s názvem „Menšiny
a migrace. Proměny národnostní struktury Československa a střední Evropy od roku 1945 do současnosti“, která
byla původně plánována v termínu 24. – 25. 11. 2020, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
a vládních restrikcí se zatím neuskutečnila a její realizace byla odložena na podzim 2021. Obdobně, jako
v předchozím roce, tak i v roce 2020, měli studenti vybraných studijních oborů FVP možnost realizovat
dvoutýdenní terénní praxe na institucích veřejné správy v zahraničí. Přestože z řad studentů byl o aktivitu velký
zájem, po dohodě s hostitelskými institucemi jsme odložili realizaci těchto praxí na rok 2021 a 2022.
Od počátku roku 2020 se fakulta nově zapojila do celouniverzitního projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské
univerzity v Opavě“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696, specificky došlo k zahájení klíčové aktivity Strategie
nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
Mezi plánované a podporované cíle patří opět nutná podpora výjezdových a příjezdových stáží pracovníků
fakulty, podpora publikování akademických pracovníků v cizím jazyce, a zavedení angličtiny jako běžného
druhého jazyka. I přestože se v roce 2020, vzhledem k dlouhodobé nepříznivé situaci celospolečenské pandemie,
nepodařilo realizovat žádnou z plánovaných stáží, došlo však k zahájení jazykového vzdělávání akademických
a THP pracovníků a přípravě vnitřních norem fakulty pro překlady do anglického jazyka.
Fakulta byla úspěšná v podávání a realizaci mezinárodních projektů, když kromě již výše uvedeného projektu
sítě CEEPUS pokračovalo zapojení do společného polsko-bulharsko-českého projektu Erasmus+ KA 203
„Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of
conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical
Simulation“, jehož hlavním řešitelem je Uniwersytet Opolski. Dále fakulta participovala jako partner také na
projektu Prešovské univerzity financovaného z Mezinárodního Visegrádského fondu s názvem „Analysis of
Roma university students narratives – Examples of good practice of mentoring“, který byl k 30. 6. 2020 úspěšně
ukončen. K těmto, již dříve zahájeným projektům, přibyl v roce 2020 projekt strategického partnerství Erasmus+
KA 203 „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“, jehož hlavním
řešitelem je naše fakulta, a také jeden projekt schválený v programu INTERREG V-A, Fond mikroprojektů
Euroregionu Silesia: „Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy“.

6

L IDSKÉ ZDROJE

V oblasti lidských zdrojů bylo hlavním prostředkem naplňování strategických cílů fakulty soustavné
a systematické uplatňování kariérního řádu podporujícího zajištění dlouhodobého a trvalého rozvoje fakulty
a realizovaných studijních programů.
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V souvislosti s rozvojem stávajících a přípravou nových studijních programů byla realizována výběrová řízení na
pozice akademických i neakademických pracovníků s cílem personálního posílení fakulty, a to jak pro přímě
zajištění studijních programů, tak pro efektivní zajištění podpůrných činností (administrativa, projektové řízení,
marketing apod.).
Během roku se fakulta dále podílela na realizaci celouniverzitních činností souvisejících s certifikací HR Award.

7

H OSPODAŘENÍ

Hospodaření a financování Fakulty veřejných politik bylo i v roce 2020 zásadním způsobem ovlivněno
příspěvkem na vzdělávací činnost, který tvořil 79,6 % zdrojů veřejného financování (příspěvek a dotace očištěné
o dotaci na projekty ESF), a u kterého došlo meziročně k růstu o 4,9 %. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím
výsledek hospodaření byly v roce 2020 dotace na vědu a výzkum, které tvořily 10 % zdrojů veřejného
financování a došlo zde k meziročnímu poklesu o 3 %. Tento pokles byl způsoben hlavně poklesem dotace na
specifický vysokoškolský výzkum.
Poslední výraznou složkou výnosů byly vlastní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti, jejichž podíl, po očištění
o zúčtování fondů, na zdrojích veřejného financování činil 7 %. Meziročně došlo ke snížení vlastních výnosů
o 23 %. Nejvýznamnější položkou vlastních výnosů jsou poplatky za studium v CŽV, které meziročně klesly také
o 23 %.
Celkově bylo díky efektivnímu hospodaření v roce 2020 dosaženo kladného hospodářského výsledku –
zisku ve výši 1 172 tis. Kč.
Dalším významným zdrojem financování byl i v roce 2020 podíl na realizaci univerzitních ESF a ERDF
projektů, a to celkem ve výši 14 248 tis. Kč. Prostředky byly využity převážně na rozvoj studijních programů,
v případě ESF projektů se jednalo o inovaci stávajících a přípravu nových studijních programů, v případně
ERDF projektů pak o zajištění materiálního vybavení pro realizované a připravované studijní programy.

8

I MAGE

Hlavním úkolem v oblasti image je vytvářet celkový pozitivní obraz fakulty pro odbornou i širokou veřejnost.
Vzhledem ke stále se zvyšující konkurenci v oblasti vysokých škol a s ohledem na rozvoj fakulty je na tuto
oblast kladen stále větší důraz, z těchto důvodů bylo PR oddělení v první polovině roku 2020 posíleno o novou
vedoucí.
Převážná část propagace samozřejmě směřovala k propagaci studijních programů realizovaných na fakultě, a to
s důrazem na nově programy nově akreditované v roce 2020 (Speciální pedagogika, Dentální hygiena, Porodní
asistentka). Tvorba image se však neomezovala pouze na studijní programy, ale celkově na dění na fakultě, které
bylo v uplynulém roce výrazně ovlivněno probíhající pandemií, a to převážně na zapojení studentů do pomoci.
Vliv pandemie neovlivnil pouze obsahovou stránku propagace, ale také výrazně ovlivnil i formu a nástroje
propagace. Nejvýznamnějším nástrojem propagace se staly elektronická média (webové stránky a sociální sítě).
Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s Rádiem Čas, z epidemiologických důvodů však nebylo možné
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

realizovat původně plánované akce na kterých se měla fakulta podílet (Majáles, Dny NATO, Megakoncert Rádia
Čas a další). I během roku 2020 pokračovala spolupráce s médií (tisk, rozhlas, televize) v Opavě a v širším
regionu. Ve veřejnoprávní i regionální televizi, v tištěných i online médiích bylo o fakultě zveřejněno celkem
60 rozhovorů, zpráv a článků sloužících k propagaci aktivit Fakulty veřejných politik v Opavě. V druhé polovině
roku 2020 pak byla zahájena bližší spolupráce s týdeníkem Region Opavsko, ve kterém od října začala 1x za
měsíc vycházet celostránková rubrika Alma Mater věnována dění na opavských fakultách.
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TEXTOVÁ PŘÍLOHA
1
1.1

Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE
Kontaktní údaje

Název
Fakulta veřejných politik v
Opavě

zkratka
FVP

Sídlo
Bezručovo nám. 885/14, 746
01 Opava

www stránky
http://www.slu.cz/fvp/cz/

Bližší informace o Fakultě veřejných politik v Opavě se nachází na adrese www.fvp.slu.cz nebo rovněž na
sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/slu.fvp/).

1.2

Organizační struktura

Schéma 1 Organizační struktura Fakulty veřejných politik v Opavě
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1.3
1.3.1

S LOŽENÍ ORGÁNŮ

Vedení Fakulty veřejných politik v Opavě
Do 31. 10. 2020
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – děkan
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. – proděkan pro zahraničí a rozvoj
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. – proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D – proděkanka pro nelékařské zdravotnické programy pověřená agendou
vědy
Ing. Josef Vícha – tajemník fakulty
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. – předsedkyně akademického senátu fakulty

Od 1. 11. 2020
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – děkan
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. – pověřena vedením agendy zahraničí
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. – pověřena vedením agendy studijních a sociálních záležitostí
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – pověřen vedením agendy vědy a ediční činnosti
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D – pověřena vedením agendy nelékařských zdravotnických programů
Ing. Josef Vícha – tajemník fakulty, pověřen vedením agendy rozvoje
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. – předsedkyně akademického senátu fakulty
1.3.2

Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě
V roce 2020 epidemická situace neumožnila zasedání vědecké rady. Její usnášení tedy proběhlo formou per
rollam celkem třikrát, a to v termínech 26. 3. – 2. 4., 29. 5. – 4. 6. a 24. 9. – 30. 9. 2020. Níže uvedená vědecká
rada ukončila svou činnost k 31. 10. 2020 v souvislosti s ukončením druhého funkčního období děkana fakulty.
Interní členové
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – předseda VR
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. – tajemnice VR
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., prof. h. c.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Externí členové
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Odborníci z praxe
plk. PhDr. Bc. Petr Častulík
Ing. Karel Gregor
Jan Hanuš
Ing. Zdeněk Jiříček
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
1.3.3

Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě
Do 31. 10. 2020
Akademická komora
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. – předsedkyně AS FVP
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – předsedkyně komory akademických pracovníků
Mgr. Lucie Mráčková
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Studentská komora
Michaela Czekajová – předsedkyně studentské komory
Zuzana Filková (do 25. 5. 2020)
Michal Gai (do 25. 5. 2020)
Jakub Gelnar
Alexandra Jatelová (od 26. 5. 2020)
Kristýna Malyszková (od 26. 5. 2020)
Od 31. 10. 2020
Akademická komora
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. – předsedkyně AS FVP
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. do 6. 11. 2020
Mgr. Gabriela Světnická od 7. 11. 2020
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – předsedkyně komory akademických pracovníků
Mgr. Lucie Mráčková
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.
Studentská komora
Michaela Czekajová – předsedkyně studentské komory
Ondřej Harazim
Alexandra Jatelová
Kristýna Malyszková
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1.3.4

Vedení vědeckopedagogických pracovišť
Ústav ošetřovatelství
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. – pověřena vedením ústavu
Mgr. Veronika Slováček Hagenová – tajemnice ústavu
Ústav pedagogických a psychologických věd
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. – vedoucí ústavu
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. – tajemnice ústavu
Ústav středoevropských studií
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. – vedoucí ústavu
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. – tajemník ústavu
Ústav veřejné správy a regionální politiky
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – pověřena vedením ústavu
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. – tajemník ústavu

1.4

Z ASTOUPENÍ FVP V R ÁMCI SU

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., do 28. 2. 2020
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D. do 31. 8. 2020
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. od 1. 9. 2020
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., od 1. 3. 2020
Studentská komora
Jeroným Čala, do 28. 2. 2020
Štěpán Kupčík, do 28. 2. 2020
Martin Pavlík, do 28. 2. 2020
Aneta Babijová, od 1. 3. 2020
Marcela Prusková, od 1. 3. 2020
Martin Prokop, od 1. 3. 2020

1.5
1.5.1

POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE FAKULTY

Mise a vize Fakulty veřejných politik v Opavě
Mise fakulty vyplývá z jejího specifického charakteru a postavení v rámci SU i v systému VŠ v regionálním
i celostátním měřítku. Fakulta pokrývá oblast veřejných politik a služeb na straně jedné a sociálně vědní
problematiku ve střední Evropě na straně druhé, přičemž se obě tyto oblasti, jak ve sféře vzdělávací (joint degree
program), tak výzkumné, prolínají. Z toho vyplývá, že fakulta, přestože se jedná o mladou a co do počtu
pracovníků a studentů relativně malou instituci, vyvíjí poměrně široké aktivity na poli základního a aplikovaného
výzkumu i v rámci mezinárodní spolupráce. Organizační struktura fakulty umožňuje vykonávat poměrně širokou
expertní a konzultační činnost v oblasti moderních dějin, politologie, sociologie, jakož i v oblasti veřejné
asociální politiky. Její badatelská činnost je přitom zaměřena na regiony, nacházející se zpravidla v příhraničních
oblastech ČR, vyznačující se řadou ekonomických a sociálních problémů. Výsledky realizovaných výzkumů
mají praktický dopad v oblasti komunitního plánování pro orgány veřejné správy i pro NNO. Současně se fakulta
snaží zajistit v některých regionech, na Táborsku a Trutnovsku, možnost vysokoškolského vzdělávání a dalšího

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

vzdělávání dostupného i pro sociálně slabší obyvatele, a to realizací kurzů CŽV typu A v rámci profesních
bakalářských oborů.
Fakulta veřejných politik chce být i nadále moderní a otevřenou vzdělávací institucí zabezpečující kvalitní
přípravu studentů ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání s důrazem na rozvoj profesních oborů. Usiluje
o realizaci základního i různých forem aplikovaného výzkumu. Při zajištění rozvoje výzkumu a vzdělávací
činnosti je využívána spolupráce s pracovišti ve střední a východní Evropě, zejména se zeměmi Visegrádu.
V rámci dlouhodobé strategie fakulta prostřednictvím profesních studijních programů zvyšuje uplatnitelnost
absolventů na trhu práce v regionech s trvalými ekonomickými a sociálními problémy.
1.5.2

Strategické cíle Fakulty veřejných politik v Opavě
Optimalizace, stabilizace a rozvoj studijních oborů ve vazbě na potřeby společnosti
V návaznosti na legislativní změny a společenské potřeby byla zpracována koncepce rozvoje studijních
programů a oborů FVP zaměřená na rozvoj profesních i akademických studijních oborů. Fakulta bude dle
požadavků průběžně inovovat především profesní obory, využívat při tom metodiky učení tzv. „learning
outcomes“ a dále bude rozvíjet služby studentům v oblastech poradenství, elektronických studijních materiálů aj.
s cílem odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělávání pro znevýhodněné skupiny studentů.
Rozvoj základního a aplikovaného výzkumu a publikační činnosti
V rámci strategického cíle se fakulta v období 2016–2020 zaměří na posilování rozvoje základního
i aplikovaného výzkumu s cílem dosahovat kvalitních výsledků v základním i aplikovaném výzkumu a získané
poznatky propojovat se vzdělávací činností a komercializovat formou smluvního výzkumu dle potřeb aplikační
sféry. Nedílnou součástí strategického cíle je také rozvoj výstupů výzkumů formou publikační činnosti
a vydávání vlastních vědeckých periodik.
Rozvoj činnosti fakulty v rámci tzv. třetí role VŠ
Došlo k realizaci účinné transformace činnosti fakulty se zaměřením na laickou i odbornou veřejnost.
Strategickým cílem je zavést fungující systém spolupráce s orgány veřejné správy, státními organizacemi
a institucemi, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími zaměstnavateli umožňující pružněji reagovat na
požadavky trhu práce. V rámci podmínek akreditace je nutné vytvořit systém pro zapojení odborníků z praxe při
zadávání a vedení závěrečných kvalifikačních prací a systém pro zapojení studentů i pracovníků do realizace
smluvního výzkumu. Cílem je také udržet a rozšiřovat nabídku kurzů CŽV typu A a rozšířit nabídku kurzů typu
M, reflektujících aktuální změny legislativy i potřeby trhu práce.
Udržení kvality a zajištění jejího trvalého růstu ve všech činnostech fakulty
V návaznosti na legislativní změny bude inovován fakultní systém hodnocení kvality vzdělávací,
vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a implementován celouniverzitní systém periodického hodnocení kvality
vzdělávací a tvůrčí činnosti, zohledňující specifika jednotlivých oborů.
Rozvoj internacionalizace vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti
Strategický cíl je zaměřen na rozvoj internacionalizace v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti
s důrazem na středoevropský areál. V rámci vzdělávací činnosti budou podporovány zahraniční mobility,
nabídka předmětů v cizím jazyce, nabídka krátkodobých i dlouhodobých stáží zahraničních pracovníků na
fakultě a zvyšování jazykové vybavenosti akademických pracovníků. V rámci vědeckovýzkumné činnosti bude
rozvíjena mezinárodní spolupráce a mezinárodní sítě a vyhledávány zahraniční granty, zejména pak mezinárodní
výzkumné projekty.
Rozvoj personální struktury fakulty
Proběhla stabilizace a následný rozvoj personálního obsazení jednotlivých pracovišť fakulty s cílem posílení
kvalifikační struktury o docenty a profesory s potřebnou odborností. Rozvíjela se procesní pravidla řízení
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lidských zdrojů formou inovace kariérního řádu jakožto transparentního nástroje řízení lidských zdrojů, pravidel
kariérního postupu a výběru a zařazování vědeckých a akademických pracovníků.
Efektivní hospodaření Fakulty veřejných politik v Opavě
V průběhu roku byl zdokonalen systém efektivního hospodaření fakulty spočívající v sérii opatření zaměřených
na sledování finanční rentability jednotlivých procesů a oborů jako získávání finančních prostředků z externích
zdrojů, efektivní využívání a rozšiřování infrastruktury, uplatňování transparentního systému rozpisu finančních
prostředků na jednotlivé součásti fakulty.
Posilování dobrého jména fakulty
Realizace PR a marketingové strategie fakulty s cílem vytvoření pozitivního image fakulty jako kvalitní
vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce, která nabízí studijní obory reagující na společenskou poptávku
a produkuje kvalitní absolventy s širokým uplatněním na trhu práce, a která realizuje základní výzkum v oblasti
moderních dějin a aplikovaný výzkum v oblastech sociálně patologických jevů, v nelékařských zdravotnických
oborech, sociálních službách a veřejné správě.

2

S TUDIJNÍ PROGRAMY , ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

2.1

A KREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY POPSANÉ METODIKOU VÝSLEDKŮ UČENÍ

FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Na fakultě bylo v roce 2020 realizováno 5 bakalářských studijních oborů v rámci 4 studijních programů,
5 bakalářských studijních programů, dva navazující magisterské obory v rámci dvou studijních programů,
1 navazující magisterský studijní program a jeden doktorský studijní program. Všechny studijní programy,
všechny předměty jsou popsány metodikou výsledků učení (definovány oborové znalosti, oborové dovednosti
a obecné způsobilosti) a průběžně aktualizovány v informačním systému.
V roce 2020 byly realizovány tyto studijní programy a obory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studijní program B5341 Ošetřovatelství, studijní obor 5341R009 Všeobecná sestra, prezenční
a kombinovaná forma studia
Studijní program B6702 Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor 6702R017 Středoevropská studia,
prezenční forma studia
Studijní program B6731 Sociální politika a sociální práce, studijní obor 6202R082 Veřejná správa
a sociální politika, prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní program B7507 Specializace v pedagogice, studijní obor 7502R008 Sociální patologie
a prevence, prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní program B7507 Specializace v pedagogice, studijní obor 7507R109 Edukační péče o seniory,
kombinovaná forma studia
Studijní program B0188P190001 Sociální patologie a prevence, prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní program B0188P190004 Edukační péče o seniory, kombinovaná forma studia
Studijní program B0111P190003 Speciální pedagogika, prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní program B0913P360031 Porodní asistence, prezenční forma studia
Studijní program B0911P360003 Dentální hygiena, prezenční forma studia
Studijní program N6702 Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor 6702T017 Středoevropská studia,
prezenční forma studia
Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce, studijní obor 6202T082 Veřejná správa
a sociální politika, prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní program N0312P240001 Veřejná správa a sociální politika, prezenční a kombinovaná forma
studia
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•

Studijní program P7107 Historické vědy, studijní obor 7105V085 Moderní dějiny střední Evropy,
prezenční a kombinovaná forma studia

V roce 2020 byla udělena akreditace na dobu pěti let profesně zaměřeným bakalářským studijním programům
Edukační péče o seniory (Rozhodnutí NAÚ ze dne 25. 6 2020), Dentální hygiena (Rozhodnutí NAÚ ze dne
14. 5. 2020), Speciální pedagogika (Rozhodnutí NAÚ ze dne 25. 6. 2020) a na dobu deseti let profesně
zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Porodní asistence (Rozhodnutí NAÚ ze dne 10. 7. 2020).

2.2

D ALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

V roce 2020 probíhaly kurzy celoživotního vzdělávání typu A (v rámci akreditovaných studijních oborů) v rámci
bakalářských studijních programů „Veřejná správa a sociální politika“ v Táboře a Trutnově a „Sociální patologie
a prevence“ v Trutnově. V rámci navazujících studijních programů pak kurz „Veřejná správa a sociální politika“
v Táboře a Trutnově.
V rámci kurzů celoživotního vzdělávání typu M (mimo rámec akreditovaných studijních programů) v roce 2020
probíhal specializační kurz „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ s akreditací MZ ČR a kurz „Pedagogické studium
speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských
škol a vychovatele“ s akreditací MŠMT.
Ke dni 11. 8 2020 byla získána akreditace MŠMT kurzu CŽV typu M Mediální výchova dětí předškolního věku
(v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium
k prohlubování odborné kvalifikace). Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nebyl v roce 2020 realizován.

3

S TUDENTI

3.1

O PATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti vedou čtyřmi hlavními směry aktivit:
•

•
•

•

3.2

uchazeči: v rámci propagace studijních programů je důraz kladen na uplatnění absolventů, strukturu
studia, profil absolventa, aby se při výběru studia neřídili uchazeči pouze jeho názvem, ale měli
konkrétní představu,
studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů: jsou podrobně informováni o studijních
předpisech a důvodech, které nejčastěji vedou k neúspěšnému ukončení studia,
studenti všech ročníků studia: mají k dispozici nahrávky přednášek, pokud se jich nemohou přímo
účastnit; mohou využívat online konzultace s pedagogy i proděkankou pro studijní a sociální záležitosti;
mohou využívat studijních materiálů vložených do IS SU a MS Team předmětu,
akademičtí pracovníci jsou motivováni v tom, aby studentům přednášeli složitější obsahové celky,
nabízeli a dodržovali konzultace, zkouškové termíny a rozvrhové akce plánovali s dostatečným
předstihem zvláště pro studenty kombinované formy studia.

O PATŘENÍ K OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA

Žádná konkrétní opatření nejsou přijímána, souvisí to s podporou průběžné přípravy a využíváním nabízeného
individuálního přístupu ke studentům.

3.3

S TIPENDIJNÍ PROGRAMY FAKULTY

Na základě rozhodnutí děkana (7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019) jsou studentům přiznávány stipendia v rámci
programů:
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•
•
•
•

na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků v příslušném akademickém roce,
na podporu sociálně znevýhodněných studentů s dobrými studijními výsledky,
za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci
na podporu aktivit nad rámec studijních povinností.

Studijní program na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků v příslušném akademickém roce byl
využit pro 52 studentů, kteří úspěšně ukončili studium s celkovým hodnocením „prospěl(a) s vyznamenáním“,
v celkové výši 260 tisíc Kč.
Stipendijní program za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci je určen studentům prezenční i kombinované
formy studia, kteří se umístili na prvních třech místech v hodnocení jejich kvalifikační práce ve svém studijním
oboru/programu. V roce 2020 bylo takto oceněno celkem 5 studentů a vyplaceno stipendium v celkové výši
29 tisíc Kč.
Stipendijní program podporující aktivity studentů mimo rámec studijních povinností byl v roce 2020 přiznán
33 studentům, kteří byli oceněni mimořádným stipendiem. Jednalo se například o přípravu edukačních
workshopů v rámci projektu Zdravotní gramotnost, pomocné vědecké síly na ústavech a pracovištích fakulty,
pomoc při organizaci přijímacích zkoušek a zápisů do 1. ročníků studijních programů FVP SU, přípravu
materiálů pro workshop ISIP Ergoterapie, prezentaci FVP SU na Střední zdravotnické škole Opava, evidenci
interinstitucionálních smluv souvisejících s implementací elektronického systému na administraci zahraničních
mobilit, reprezentaci FVP SU při správě sociální sítě Instagram britské královské rodině, aktivity nad rámec
studijních povinností v rámci praxe ve Slezské nemocnici v Opavě, aktivní účast a prezentaci na workshopu
k zahraničním studentským mobilitám Erasmus+. Celkově bylo ze stipendijního fondu vyplaceno na
mimořádných stipendiích více než 760 tisíc Kč.

3.4

P ORADENSKÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA FAKULTĚ

Fakulta nenabízí žádné další formy poradenství, odkazuje studenty na rektorátní pracoviště.

3.5

S TUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazeči i studenti jsou informováni, že mohou využít nabízené podpory při studiu z důvodu svého zdravotního
handicapu. Uchazeči, kteří v přihlášce oznámí, že vyžadují přizpůsobení přijímací zkoušky jejich specifickým
potřebám, jsou kontaktováni studijní referentkou a vyzváni k doložení potvrzení nutné úpravy přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení je zohledněn posudek doložený lékařem, poradenským pracovištěm nebo Kariérním
a poradenským centrem SU. Pokud student se specifickými potřebami má zájem na vytvoření přizpůsobených
podmínek při studiu, požádá na oddělení pro studijní a sociální záležitosti o individuální studijní plán. Děkan
v roce 2020 schválil z tohoto důvodu individuální studijní plán celkem 10 studentům.
Tabulka 5 Počet studentů SU dle typu postižení/poruchy
Kód

Typ postižení/poruchy

Počet

A1

uživatel zraku nebo uživatel + kombinace

1

A2

uživatel hmatu/hlasu nebo uživatel + kombinace

1

B1

uživatel mluveného jazyka nebo uživatel + kombinace

1

C1

s postižením dolních končetin (DK) nebo s postižením DK + kombinace

3

C2

s postižením horních končetin (HK) nebo s postižením HK + kombinace

1

D

se specifickou poruchou učení (SPU) nebo s SPU + kombinace

2

F

s jinými obtížemi (psychické poruchy, chronické somatické onemocnění,
kombinace)

1

Celkem

10
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3.6

M IMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI

Za mimořádně nadané studenty jsou považováni ti, kteří ukončí studium s vyznamenáním, umístí se v soutěži
o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci, mají příkladnou publikační činnost nebo pomáhali v rámci
internacionalizace apod. Tito studenti jsou ohodnoceni mimořádným stipendiem.
Konkrétně v roce 2020 to bylo 52 studentů, kteří prospěli s vyznamenáním. A to 17 studentů těchto
bakalářských studijních oborů: Všeobecná sestra: 5 z kombinované formy studia a 3 z prezenční formy studia,
Veřejná správa a sociální politika: 4 studenti kombinované formy studia a 1 z prezenční formy studia, Sociální
patologie a prevence: 1 student kombinované formy studia, Edukační péče o seniory: 3 studenti z kombinované
formy studia a 35 studentů navazujícího magisterského oboru Veřejná správa a sociální politika:
32 z kombinované formy studia a 3 z prezenční formy studia.
Celkem 5 studentů splnilo všechny podmínky a umístili se v soutěži o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci.
Dle článku 5 Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a magisterské programy na Slezské univerzitě
v Opavě a fakultou schválených podmínek bylo 37 studentům přiznáno prospěchové stipendium ve výši
134.492,- Kč.

3.7

S TUDENTI S E SOCIOEKONOMICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

Studenti se socioekonomickým znevýhodněním pobírají v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) sociální
stipendium, konkrétně bylo v roce 2020 vyplaceno sociální stipendium 6 studentům ve výši 131.400 Kč. V roce
2020 jedna studentka se socioekonomickým znevýhodněním požádala o jednorázovou finanční podporu
ze stipendijního fondu ve výši 13.360,- která byla přiznána na základě doložení relevantních dokladů
prokazujících tíživou sociální situaci.

3.8

R ODIČE MEZI STUDENTY SU

Studentům-rodičům je zaznamenána do informačního systému uznaná doba rodičovství (konkrétně v roce 2020
to bylo 38 studentek) v návaznosti na § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“) a Pokyn rektora č. 1/2014 k zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby
rodičovství a činnostech souvisejících na Slezské univerzitě v Opavě. Studenti mají nárok požádat si o přerušení
studia, o odečet při výpočtu celkové doby studia zohledněné při vyměřování poplatků za studium, o prodloužení
lhůt pro plnění studijních povinností, individuální studijní plán.
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4

A BSOLVENTI

4.1

S POLUPRÁCE S ABSOLVENTY

Spolupráce s absolventy byla v roce 2020 výrazně omezena kvůli omezením vlády a epidemiologické situaci.
Absolventi se podíleli na výuce předmětů na Ústavu pedagogických a psychologických věd a na Ústavu
ošetřovatelství a byli také v roce 2020 zapojeni do vedení bakalářských prací, případně jako oponenti.
Absolventi se také účastnili workshopů a seminářů realizovaných fakultou, např. závěrečný workshop z projektu
SGS 15/2019 Spokojenost občanů s činností institucí veřejné správy, kulatý stůl na téma „Zdravotní
gramotnost“, kterého se zúčastnilo také mnoho absolventů.

4.2

U PLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

Absolventi studijních oborů realizovaných fakultou nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Zájem
o zaměstnávání absolventů v pomáhajících profesích je stále vysoký a v případě všeobecných sester jsou
studentům třetích ročníků nabízeny stipendijní programy od zaměstnavatelů a nabízeny benefity nejen v regionu,
ale i v Praze a dalších částech republiky.
Významnou roli hraje Kariérní a poradenské centrum Slezské
univerzity v Opavě, které je primárně zaměřeno na rozvoj a zintenzivnění spolupráce se zaměstnavateli
a renomovanými odborníky z praxe. Pracovníci centra podporovali současné studenty / budoucí absolventy ve
zvyšování jejich výstupních kompetencí prostřednictvím mnoha workshopů, které se v roce 2020 konaly online
formou, s cílem usnadnit jejich vstup na reálný trh práce.

4.3

S POLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli je rozvíjena a postupně prohlubována, i když v roce 2020 ve velmi
omezeném rozsahu. Odborníci z praxe pomáhali zvláště při přípravě nových bakalářských profesně zaměřených
studijních programů Veřejná správa a sociální politika a Pediatrické ošetřovatelství, které na sklonku roku
úspěšně prošly vnitřními akreditačními procesy a věříme, že budou v následujícím roce realizovány.
Odborníci z praxe přijali účast na třech akcích realizovaných v roce 2020. Jednalo se o Den pracovních
příležitostí pro zaměstnavatele a pro studenty oboru Všeobecná sestra a dále o dva workshopy v oblasti sociální
práce a veřejné správy –kulatý stůl pořádaný Ústavem veřejné správy a regionální politiky s názvem
„Zkušenosti, výzvy a realita odborné praxe“, zaměřený na realizaci odborné praxe v bakalářském
a magisterském studijním programu. Cílem bylo zjistit potřeby institucí poskytujících praxi studentům tohoto
oboru. Výsledky jednání budou využity k dalšímu zkvalitnění výuky odborné praxe a workshop v rámci projektu
TAČR TL04000367: Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb
v domácnostech seniorů, kde se zúčastnili. Cílem bylo vyhodnotit ve spolupráci s Charitou Opava poznatky
získané v rámci koronavirové krize při poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jejich
domácnostech. Zohledněny byly také poznatky studentů, kteří jsou zapojeni do této činnosti na základě nařízené
pracovní povinnosti.

5

Z ÁJEM O STUDIUM

5.1

C HARAKTER PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro bakalářské studijní programy (vyjma bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence,
u kterého byla přijímací zkouška organizována společností www.scio. cz, s. r. o, a studijního programu
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Specializace v pedagogice, studijního oboru Edukační péče o seniory, kdy bylo od ověření podmínek ke studiu
přijímací zkouškou upuštěno) i navazující magisterský studijní program byla připravena vlastní písemná
přijímací zkouška organizovaná fakultou. Pro bakalářské a navazující magisterské studijní obory byla v platném
termínu zveřejněna doporučená literatura k přijímací zkoušce a vzorové testy. Výsledky přijímacího řízení jsou
zveřejněny na stránce https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace byly Akademickým senátem FVP SU a děkanem fakulty změněny
Podmínky pro přijímací řízení tak, že u studijního programu Sociální patologie a prevence a studijního oboru
Veřejná správa a sociální politika (bakalářského i navazujícího magisterského) byla zrušena povinnost vykonat
přijímací zkoušku.
I v roce 2020 Podmínky přijímacího řízení zahrnovaly možnost zvýhodnění uchazečů do bakalářských studijních
programů, pokud splnili jednu z následujících podmínek.
Prominutí přijímací zkoušky bylo možné u uchazečů, kteří na SŠ dosáhli studijního průměru do
1,80 (aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku
a pololetním vysvědčení 4. ročníku) u všech studijních programů.
Upuštění od přijímací zkoušky se vztahovalo k uchazečům, kteří:
•
•

•
•
•

5.2

dosáhli v Testu Obecných studijních předpokladů SCIO výsledného umístění 30 percentil a více,
doložili praxi v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní náplně (pro
obory Sociální patologie a prevence 3 roky, Veřejná správa a sociální politika 2 roky, Všeobecná sestra
5 let),
se účastnili krajského nebo celostátního kola SOČ ve vybraných oblastech,
se umístili na 1.-3. místě v Odborné soutěži pro studenty středních škol organizované fakultou,
úspěšně absolvovali kurzy CŽV typu A organizované fakultou.

S POLUPRÁCE SU SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIU

Fakulta veřejných politik v Opavě v roce 2020 informovala studenty středních škol o možnostech studia
v jednotlivých studijních programech prostřednictvím svých webových stránek, formou inzerce v médiích,
návštěvami a přednáškami přímo na středních školách, účastí na veletrzích vzdělávání i prostřednictvím
facebookové kampaně. V lednu opětovně proběhlo setkání se zástupci středních škol, kterým bylo kromě
představení školy a studijních programů nabídnuta možnost užší spolupráce. Jako každoročně se konal Den
otevřených dveří 14. 2. 2020, při kterém bylo informováno o fakultě, pracovištích, možnostech studia
i podmínkách aktuálního přijímacího řízení. Uchazeči i jejich rodiče si mohli následně prohlédnout jednotlivá
pracoviště, specializovanou výslechovou místnost a výukový byt s ukázkami pomůcek pro postižené. Mohli
diskutovat své představy s pedagogy i současnými studenty, případně pracovnicemi studijního oddělení. FVP
byla opakovaně otevřena uchazečům ze středních škol, u nichž se kryje termín vlastní přijímací zkouškou se
zkouškou maturitní, poskytnutím náhradního termínu přijímací zkoušky.

6

Z AMĚSTNANCI

6.1

KARIÉRNÍ ŘÁD PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A MOTIVAČNÍ

NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Během roku 2020 byly připraveny inovace směrnic děkana 1/2014 O pravidlech kariérního řádu akademických
pracovníků FVP a 1/2010 O podpoře vědecko-výzkumné a publikační činnosti FVP. S ohledem na
celouniverzitní snahu o získání certifikace HR Award a připravovaná opatření v rámci této certifikace, byla
inovace těchto směrnic pozastavena a další úpravy budou realizovány v návaznosti na HR Award.
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V souladu se směrnicí o kariérním řádu má fakulta zpracovány své vlastní motivační nástroje pro odměňování
zaměstnanců. Těmito nástroji jsou zejména mimořádné a výkonnostní odměny, při jejichž stanovování se
zohledňují především výsledky zaměstnanců v oblastech pedagogické a tvůrčí činnosti, organizační činnosti
a v oblasti realizace tzv. třetí role univerzity.

6.2

ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH

PRACOVNÍKŮ
Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků v roce 2020 směřoval hlavně k využívání nástrojů
pro realizaci on-line výuky.

6.3

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI

Ve složení pracovníků fakulty dlouhodobě převažuje počet žen, což se také odráží v počtu vedoucích pozic.

6.4

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Fakulta aktivně podporuje další vzděláván akademických pracovníků. V roce 2020 se jednalo hlavně o rozvíjení
jazykových kompetencí formou individuální výuky cizího jazyka.

6.5

PODPORA RODIČŮ MEZI ZAMĚSTNANCI

Fakulta aktivně podporuje rodiče mezi zaměstnanci, a to hlavně možností zkrácených úvazků u matek na
rodičovské dovolené a možnosti pružné pracovní doby.

7

INTERNACIONALIZACE

7.1

PODPORA ÚČASTI STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH

PROGRAMECH
Mezi hlavní cíle rozvoje mezinárodní spolupráce Fakulty veřejných politik v Opavě se zahraničními partnery
patřila především podpora mezinárodních mobilit studentů i akademických pracovníků v rámci krátkodobých
i dlouhodobých vědeckovýzkumných nebo vědeckopedagogických stáží. Realizace zahraničních mobilit byla
v roce 2020 významně ovlivněna nepříznivou epidemiologickou situací v ČR i v zahraničí a následnými
restriktivními opatřeními omezujícími cestování. Z těchto důvodů se v roce 2020 podařilo realizovat pouze
zlomek plánovaných mobilit.
Fakulta se v dlouhodobé perspektivě snaží zavést taková opatření, která by pomohla nejen zvýšit zájem
domácích studentů o studijní pobyty a pracovní stáže, ale také zatraktivnit studijní nabídku pro zahraniční
studenty. Mezi nejvýznamnější nástroje podpory účasti studentů na zahraničních mobilitách patřil finanční
příspěvek v podobě mimořádného stipendia pro úspěšné účastníky mobilit, a také možnost absolvovat povinně
volitelný předmět s ohodnocením 10 kreditů. V rámci cílené propagace programu Erasmus+ mezi studenty jsme
pokračovali v již tradičních aktivitách započatých v předchozích letech. Interaktivní mapu partnerských univerzit
jsme průběžně aktualizovali a přidávali nové instituce, stejně tak jsme uskutečnili několik informačních
workshopů pro současné studenty se zprostředkováním informací a zážitků z pobytů Erasmus studentů. V praxi
se nám osvědčily již v předchozím roce vytvořené videonávody na vyplňování dokumentů související
s mobilitami, a také jsme rozšířili online administraci dokumentů souvisejících s mobilitami – „Erasmus without
paper“. V této souvislosti pozitivně kvitujeme, že v průběhu tohoto roku byla zahájena implementace systému
ISOIS pro administraci zahraničních mobilit. Tento systém umožní kompletní a výhradně elektronickou evidenci
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všech typů studentských i akademických výjezdů a mobilit. Mimo jiné jsme do studijních plánů fakulty zařadili
pro vyjíždějící studenty nový přípravný kurz, který by měl poskytnout základní kulturní a jazykové informace
o zahraničním prostředí. Tento kurz byl vytvořen v roce 2020 v rámci řešení interního projektu Institucionálního
plánu „Rozvoj mezinárodní spolupráce“.
Portfolio interinstitucionálních smluv Erasmus+ se nám i v roce 2020 podařilo rozšířit o dvě nové instituce, takže
celkový počet partnerských vysokých škol byl 39 z celkem dvanácti evropských zemí.
Díky zapojení fakulty do mezinárodního projektu sítě CEEPUS CIII-PL-0056-15-1920 „Regional Development
Network (REDENE)“ jak v akademickém roce 2019/2020, tak i v roce 2020/2021 jsme získali novou možnost
zahraničních výjezdů jak pro pedagogy, tak pro studenty. Aktuálně, v roce 2020 absolvoval v rámci tohoto
programu na FVP čtyřměsíční studijní pobyt doktorand z Polska. Možnosti vycestovat na semestrální studijní
pobyt v rámci programu Erasmus+ využila v roce 2020 jediná studentka, která studovala na University of
Ljubljana ve Slovinsku. Stejného výsledku jsme dosáhli také v kategorii přijíždějících studentů, kdy na fakultě
v zimním semestru 2020/2021 absolvoval svůj studijní pobyt Erasmus+ jeden student z Harz University of
Applied Sciences. Dvouměsíční studijní pobyt na fakultě realizovala také vládní stipendistka z Polska.
Realizace mobilit akademických pracovníků byla v roce 2020 silně poznamenána koronavirovou krizí v ČR
i prakticky ve většině ostatních států, kdy řada zavedených vládních opatření jakékoliv výjezdy i příjezdy zcela
znemožnila. Většina plánovaných mobilit byla z těchto důvodů odřeknuta či odložena, nicméně i přes tyto
překážky se podařilo realizovat dlouhodobou stáž hostujícího profesora na FVP po celý rok 2020, na
krátkodobou stáž do zahraničí vycestoval jeden akademický pracovník do Polska a na fakultě jsme přijali devět
akademických pracovníků a osm ostatních pracovníků ze zahraničí, ve všech případech přijeli z partnerských
univerzit v Polsku.

7.1.1

Seznam zahraničních partnerů v rámci ERASMUS+

Bulharsko:
Medical University in Plovdiv
Chorvatsko:
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
Veleučilište u Požegi
Itálie:
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche
Lotyšsko:
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Maďarsko:
National University of Publice Service, Faculty of Public Administration
Eötvos Loránd University in Budapest, Faculty of Humanities
University of Miscolc, Faculty of Arts
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Německo:
Hochschule Harz
Hochschule Coburg, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit
Polsko:
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii
Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Portugalsko:
Universidade de Évora, Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Slovensko:
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,

Fakulta zdravotníctva zo sídlom v Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách, Fakulta verejnej správy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta socialnych vied
Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Slovinsko:
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
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Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vedu o zdravju, Izola
Španělsko:
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de enfermería, fisioterapia y podología
Universitad de València, Departament d´infermeria
Turecko:
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

7.1.2

Vývoj studentských mobilit na FVP SU v letech 2008–2020

V obou kategoriích se velmi výrazně projevila koronavirová krize, a s ní související zavedená restriktivní
opatření. O výjezd do zahraničí neprojevil v zimním semestru 2020/2021 žádný student zájem, jednak
v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR i ve světě a jednak také proto, že většina
evropských univerzit realizovala výuku v tomto období pouze v distanční formě, která nebyla pro studenty
dostatečně atraktivní. Z obdobných důvodů jsme v uplynulém roce nezrealizovali žádnou zahraniční terénní
praxi studentů ani praktickou stáž. O něco málo nižší pokles zájmu jsme zaznamenali v případě přijíždějících
studentů, kdy jsme, i navzdory všem překážkách, přijali celkem tři studenty v rámci různých mobilitních
programů.

7.2

INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE DO ŽIVOTA

UNIVERZITY
I tato oblast byla v uplynulém roce negativně ovlivněna epidemiologickou situací a zejména pak restriktivními
opatřeními omezujícími vycházení, shromažďování, pořádání kulturních akcí a zejména pak realizací výuky
výhradně distanční formou. Pro všechny přijaté zahraniční studenty byl připraven individuální studijní plán
a konzultace se svými vyučujícími vedli výhradně online.
Pro všechny přijíždějící studenty nabízí fakulta služeb buddy systému, což znamená, že každému zahraničnímu
studentovi je přidělen pomocník a průvodce, tzv. buddy. Tito „buddies“ jsou studenty fakulty a pomáhají
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zahraničním studentům po celou dobu jejich Erasmus pobytu v ČR. Mezi jejich aktivity patří komunikace se
studenty před příjezdem, asistence při příjezdu a při ubytování, seznámení s městem a okolím. Stěžejní podíl
pomoci pak spočívá především v orientaci v prvních týdnech výuky, mezi další aktivity patří ukázka fungování
studentského informačního systému IS SU, sestavení rozvrhu, vyřízení ISIC karty a ukázka využití služeb
Univerzitní knihovny. Bohužel, i tyto aktivity byly výrazně narušeny opatřeními zakazujícími osobní přítomnost
studentů v budově fakulty a omezením některých kontaktních služeb. Tradičně ve své činnosti pokračovala
i univerzitní studentská organizace Erasmus club, který sdružuje zahraniční studenty z opavských součástí
univerzity, a klade si za cíl nejenom pomoci zahraničním studentům s příjezdem do Opavy a s adaptací na novou
kulturu a zvyky, ale také se stará o jejich volnočasové aktivity. Možnosti pořádání volnočasových aktivit i účast
na kulturních akcích byla značně limitovaná a studenti tak museli volit náhradní formu programů, zejména
online. Komunikace mezi členy Erasmus clubu probíhá především prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde je
vytvořena speciální skupina.

8

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

8.1

PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ

Dlouhodobým cílem fakulty je propojovat tvůrčí a vzdělávací činnost a tím předávat posluchačům jednotlivých
studijních oborů nejnovější poznatky z oblasti vědy a výzkumu, resp. z oblasti tvůrčí činnosti. Akademičtí
pracovníci zaměřují svou vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost tak, aby získávali nové poznatky o oborech
a předmětech, které vyučují. Aktuální vědecké výsledky jsou rovněž promítány do učebních textů, čímž dochází
k přenosu aktuálních vědeckých poznatků a trendů směrem ke studentům. Vědecko-výzkumná a další tvůrčí
činnost je na FVP reprezentována především publikačními výstupy akademických pracovníků. Výsledky této
činnosti jsou průběžně evidovány a vedení fakulty vytváří motivační opatření na podporu vědecko-výzkumné
a tvůrčí činnosti pracovníků. Propojení mezi tvůrčí a vzdělávací činností je posilováno také pravidelným
vysíláním pracovníků na mezinárodní vědecké konference, popř. odborné stáže, podporou jejich publikačních
aktivit formou interních a externích grantů. K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti však na fakultě nedochází
pouze na úrovni akademických a vědeckých pracovníků, ale také prostřednictvím účasti studentů všech stupňů
studia na výzkumných a tvůrčích činnostech. Zde se jedná zejména o zapojení prostřednictvím závěrečných
prací, jejichž témata jsou odrazem aktuálně řešených problémů v oblasti výzkumu a vývoje. Spojení vzdělávací
a tvůrčí činnosti je v magisterských a doktorských studijních programech podpořeno také Studentskou grantovou
soutěží a Studentskou grantovou agenturou. Rovněž jsou k podpoře aktivního zapojení studentů do výzkumu,
vývoje, umělecké a tvůrčí činnosti využívána mimořádná stipendia.

8.2

ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI

Mezi základní nástroje, jež vedou studenty fakulty k zapojení do oblasti tvůrčí činnosti, se řadí závěrečné práce
studentů, Studentská grantová soutěž a Studentská grantová agentura. Studenti se rovněž účastní mezinárodních
vědeckých konferencí, odborných přednášek či workshopů. K přímému zapojení studentů do tvůrčí činnosti
fakulty pak dochází zejména prostřednictvím působení studentů v pozici pomocné vědecké síly či jejich přímým
zapojením do zakázek smluvního výzkumu. Většina studentů bakalářského či navazujícího magisterského stupně
studia se na tvůrčí činnosti podílí při řešení dílčích úkolů v rámci zpracovávání svých bakalářských či
diplomových prací. Studenti navazující magisterské formy studia jsou motivování k tomu, aby dílčí výsledky
svých závěrečných prací publikovali buď na vědeckých konferencích či seminářích, anebo v odborných
časopisech.

8.3

ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Fakulta získala v roce 2020 finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 5.625 tis. Kč. Z této částky
tvořily 68 % finanční zdroje na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
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9 % finanční prostředky na grantové projekty financované Technologickou agenturou České republiky, 16 %
finanční zdroje z Ministerstva kultury ČR v rámci programu NAKI II a 7 % finanční prostředky na Studentskou
grantovou soutěž.

8.4

PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A

PRACOVNÍKŮ NA POST-DOKTORANDSKÝCH POZICI
Fakulta veřejných politik věnuje pozornost také vytváření podmínek pro zlepšování vědecké i pedagogické
úrovně jak studentů doktorských studijních programů, tak mladých vědeckých pracovníků. Tato podpora je
realizována především formou zapojení těchto studentů doktorského studia do projektů studentské grantové
soutěže a agentury, ale také do standardních vědeckých projektů financovaných z prostředků Grantové agentury
České republiky či jiných poskytovatelů. V roce 2020 bylo na fakultě řešeno celkem pět projektů studentské
grantové soutěže, na nichž v roce 2020 participovali čtyři doktorandi.

8.5

SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Fakulta dlouhodobě a systematicky spolupracuje s odborníky z praxe zejména při tvorbě a uskutečňování
profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě je spolupráce s aplikační sférou považována za
nedílnou součást vlastního výukového procesu. Tito odborníci participují na přípravě a následné realizaci
jednotlivých přednáškových kurzů a odborných seminářů, jsou začleňováni do zkušebních komisí pro státní
závěrečné zkoušky a podílejí se na řešení bakalářských a diplomových prací. Témata těchto prací tak velmi často
reflektují konkrétní problémy, jejichž řešením se zaobírají subjekty aplikační sféry. Úroveň spolupráce fakulty
s aplikační sférou a její vliv na proces tvorby a uskutečňování studijních programů je možno dokumentovat
řadou konkrétních forem spolupráce s významnými subjekty aplikační sféry působícími jak na území
Moravskoslezského kraje, tak mimo něj.

8.6

SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ

A JEJICH KOMERCIALIZACI
Fakulta veřejných politik v Opavě spolupracuje s aplikační sférou v oblasti problematiky veřejné správy, kde
k jejím hlavním partnerům patří Policie ČR, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v Opavě či Probační
a mediační služba v Opavě. V oblasti pedagogických a psychologických věd a ošetřovatelství spolupracuje se
zdravotnickými a sociálními zařízeními v Moravskoslezském kraji, v oblasti historických věd se Slezským
zemským muzeem.

8.7

PODPORA HORIZONTÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH

PRACOVNÍKŮ A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI KOMPETENCÍ
PRO INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ
Mezisektorová mobilita studentů, potažmo i dotčených akademických pracovníků, je na fakultě uskutečňována
především prostřednictvím praxí studentů v institucích Moravskoslezského kraje. Totéž platí pro akademické
pracovníky, kteří jak v rámci své pedagogické činnosti, tak zejména v rámci své vědecko-výzkumné činnosti
úzce spolupracují s komerční sférou, z níž získávají základní znalosti, jež následně rozvíjejí jejich kompetence
pro inovační podnikání.
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8.8

PŘEHLED REALIZOVANÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

8.8.1

Technologická agentura ČR

Název projektu
Číslo projektu
Nositel projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
Název projektu
Číslo projektu
Nositel projektu
Řešitelka projektu
Doba řešení projektu
8.8.2

Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem
rozvoje koncepce chytrých měst
TL01000015
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
2018–2020

NAKI II

Název projektu
Název programu
Číslo projektu
Nositel projektu
Spolunositel projektu
Řešitel projektu
Spoluřešitel projektu
Doba řešení projektu
8.8.3

Vliv krizové epidemiologické situace na poskytovánı́ sociálních a zdravotních
služeb v domácnostech seniorů
TL04000367
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
2020–2022

Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin
v České republice
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
na léta 2016 až 2022
DG18P02OVV064
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
2018–2022

Studentská grantová soutěž

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Společnost, stát a církev ve 20. století – proměny a formy medializace
v českých zemích
SGS/12/2020
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
2020–2022
Analýza realizace sanace rodin s dítětem ohroženým ústavní výchovou,
ochrana dětství nebo zvyšování traumatu
SGS/11/2020
Mgr. Petr Fabián, PhD.
2020–2021

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Příspěvky k církevním dějinám Opavska
SGS/16/2019
Mgr. Petr Tesař
2019–2021

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu

Slezský odboj v letech 1938–1939
SGS/17/2019
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
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Doba řešení projektu
Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

2019–2021
Spokojenost občanů s činností institucí veřejné správy
SGS/15/2019
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
2019–2020

8.9

PŘEHLED REALIZOVANÝCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

8.9.1

Visegrádský fond

Název projektu

Visegrad Fund: Analysis of Roma University Students Narratives – Examples
of Good Practice of Mentoring
Číslo projektu
21830131
Nositel projektu
Prešovská univerzita v Prešove
Spolunositel projektu
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu
Mgr. Tatiana Dubayová, Ph.D.
Spoluřešitel projektu za FVP
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Doba řešení projektu
2019–2020

8.9.2

IP projekty

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Propagace a marketing
IRP 05/2019 projekt je součástí projektu Marketing a propagace Slezské univerzity
v Opavě
Ing. Josef Vícha
2019–2020

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Rozvoj propagace Fakulty veřejných politik
IRP 06/19
Ing. Josef Vícha
2019–2020

Název projektu

Další podpora zvyšování aktivit a aktivit spolupráce s praxí a jejich propojení
se vzdělávací činností
IRP 14/19 projekt je součástí projektu Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování
kvality výzkumu a zapojení studentů u dalších humanitních a společenských oborů
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2019–2020

Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Stabilizace a zvýšení kvality edice časopisů na Fakultě veřejných politik
IRP 16/19
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2019–2020

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Rozvoj mezinárodní spolupráce
IRP 01/19 projekt je součástí projektu Rozvoj internacionalizace na SU
doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.
2019–2020

8.9.3

Projekty ISIP

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu

Zdravotní gramotnost dospělé populace v Moravskoslezském kraji
12/ISIP/2019
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
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Doba řešení projektu

2019–2020

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Modelové situace a jejich řešení v rámci předmětu Odborná praxe I
10/ISIP/2019
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
2019–2020

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Inovace studijního předmětu Ergoterapie a jeho využití pro širokou veřejnost
11/ISIP/2019
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
2019–2020

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Zpracování studijních opor pro studijní program Ošetřovatelství
14/ISIP/2019
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
2019

8.9.4

Projekty financované z rozpočtu Statutárního města Opavy

Název projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
8.9.5

Edukace veřejnosti, Moderní výzvy lidstva
Ing. Monika Grillmaierová, Mgr. Magdalena Hájková
2020-2021

Projekty financované z rozpočtu Ministerstva školní, mládeže a tělovýchovy ČR –
ukazatel P

Název projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
8.9.6

Řešitel projektu
Doba řešení projektu

Reprodukční věk ženy ve vztahu k fertilitě aneb Zdravá mladá matka –
zdravé a spokojené dítě
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2020

Projekty financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Název projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
8.9.8

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
2020

Projekty financované z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR

Název projektu

8.9.7

Prohlubování profesní připravenosti studentů

Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské
univerzitě v Opavě
Ing. Josef Vícha
2019–2021

Projekty financované z operačních programů Evropské unie

Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu

Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Ing. Josef Vícha
2017–2022

32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Doba řešení projektu
Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu
Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu

Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499
Ing. Eva Prokšová
2017–2022
Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby
MSK
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Ing. Josef Vícha
2018–2022
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za
účelem zajištění vysoké kvality výuky
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237
Ing. Josef Vícha
2018–2022

Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu

Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
2019–2022

Název projektu
Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu

Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Ing. Bc. Josef Vícha
2020–2022

Název projektu

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na SU

Název programu
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Číslo projektu
Hlavní řešitel za FVP
Doba řešení projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.2
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
2020–2022
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8.9.9

Projekty financované z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia

Název projektu
Číslo projektu
Řešitel projektu
Doba řešení projektu
8.9.10

Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální
perspektivy
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002404
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
2020–2021

Projekty financované z programu Erasmus+ KA2

Název projektu

Číslo projektu
Koordinátor projektu
Partneři projektu
Řešitel projektu za FVP
Doba řešení projektu

Název projektu
Číslo projektu
Koordinátor projektu
Partneři projektu
Řešitel projektu za FVP
Doba řešení projektu

Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a nonstandard situation in the context of conducting didactic classes in the field of
medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation
2019-1-PL01-KA203-065205
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, od 15.7.2020 Wydział
Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě a Medical
University of Plovdiv (Bulharsko)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
2019–2022

Support of the Snoezelen concept and its integration into university education
2020-1-CZ01-KA203-078267
Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Polsko)
a Universidad de Lleida (Španělsko)
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
2020–2023

8.10

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2020

8.10.1

Odborné knihy

DOSTÁLOVÁ, E. – VIKTORIN, J. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta
veřejných politik v Opavě, 2020, s. 106. ISBN 978-80-7510-422-9.
HLAVIENKA, L. – JANÁK, D. – KOLÁŘ, O. Lidé z daleka. Vietnamci a Mongolové v českých zemích.
Katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných
politik v Opavě, 2020, s. 119. ISBN 978-80-7510-417-5.
JANÁK, D. et al. Jídlo není jenom "něco" k jídlu": Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální
a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020,
s. 288. ISBN 978-80-7510-428-1.
KAMRÁDOVÁ, L. – SCISKALOVÁ, M. – VOLKOVÁ, S. – KUDĚLA, J. Vybrané problémy veřejné správy.
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020, s. 84. ISBN 978-80-7510427-4.
PREISSOVÁ KREJČÍ, A. – STANJA BRDAR, J. – KOČÍ, J. Češství v nás: České školství a jeho vliv na
zachování české národní identity v Chorvatsku. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020,
s. 159. ISBN 978-80-88018-30-8.
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VIKTORIN, J. Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na
základních školách. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020,
s. 137. ISBN 978-80-7510-424-3.
ŽÁČEK, R. – HES, M. – HORSÁKOVÁ, M. – SCHUPPLEROVÁ, S. – CHROBÁK, J. – NOVOSAD, M. –
ŁYKO, Y. – KOUBA, M. Média, Dějiny,Společnost: Obraz Polska a Poláků v českých médiích. Opava:
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020, s. 118. ISBN 978-80-7510-442-7.
8.10.2

Kapitoly v odborných knihách

KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské
provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? In: Głodnemu chleb na myśli.
O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze
szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, s. 293–315.
ISBN 978-83-8138-325-7.
8.10.3

Časopisy zařazené v databázi SCOPUS

HALUZÍKOVÁ, J. – JABŮRKOVÁ, P. Kvalita života u nemocných po akutním infarktu myokardu.
Kardiologická revue. 2020, roč. 22. č. 3, s. 123-127. ISSN 2336-288X.
JANÁK, D. Kritický realismus revisited: Příspěvek k sociologické koncepci subjektivity. Sociální studia.
Brno, 2020, roč. 17, č. 1, s. 69–88. ISSN 1214-813X.
KORPAS, D. Inappropriate S-ICD Patient Receives False Positive Shocks. Lékař a technika - Clinician and
Technology. Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics and the Faculty of
Biomedical Engineering, Czech Technical University, 2020, roč. 50, č. 2, s. 69–72. ISSN 0301-5491.
PREISSOVÁ KREJČÍ, A. – KOČÍ, J. Příběh 1340 dětí evakuovaných do České republiky za války
v Chorvatsku (1991–1995). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2020, roč.
106, č. 2, s. 281–307. ISSN 0037-6922.
ZENDEROWSKI, R. The election attitudes among the Polish minority inhabiting the region of Zaolzie in the
Czech republic (1990–2018). Codrul Cosminului. 2020, roč. 26, č. 1, s. 113–142. ISSN 1224-032X.
8.10.4

Články v recenzovaných odborných periodikách

DLUHOŠOVÁ, R. – KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na
okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví
českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava:
Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13,
č. 1, s. 149–172. ISSN 1803-411X.
DOSTALOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, A. – VIKTORIN, J. Vztah intaktního jedince k jeho sourozenci
s Downovým syndromem. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 98–112. ISSN 2585-7363.
DOSTALOVÁ, E. – PAPŠOVÁ, S. – VIKTORIN, J. Využitie metód a princípov v neformálnom vzdelávaní
žiakov s odlišnými životnými a kultúrnymi podmienkami na Slovensku. Štúdie zo špeciálnej
pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 39–57. ISSN 2585-7363.
DOSTALOVÁ, E. – VIKTORIN, J. František Bakule – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České
republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9,
č. 2, s. 138–151. ISSN 2585-7363.
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FABIÁN, P. – DUDEK, R. Moderní technologie, e Health a praktická zkušenost s dětským pacientem.
Pediatrie pro praxi. 2020, roč. 21, č. 6, s. 414–418. ISSN 1213-0494.
HALUZÍKOVÁ, J. – HALATOVÁ, M. Hodnocení stavu vědomí u pacientů v intenzivní péči testem CAMICU. Logos Polytechnikos. Jihlava, 2020, roč. 11, č. 2, s. 202–213. ISSN 1804-3682.
HALUZÍKOVÁ, J. – WIECLAWOVÁ, G. Kvalita života u pacientů s chronickou bolestí zad. Profese on line.
2020, roč. 13, č. 1, s. 23–37. ISSN 1803-4330.
HLAVIENKA, L. Národnostní menšiny ve Slovenské armádě mezi březnem 1939 a červnem 1941. Vojenská
história. Bratislava: Vojenský historický ústav v Bratislavě, Ministerstvo obrany Slovenské republiky,
2020, roč. 24, č. 1, s. 110–135. ISSN 1335-3314.
HLAVIENKA, L. Národnostní problematika na území okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov v letech 1948–1960.
Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2020, roč. 118, č. 1, s. 40–71. ISSN 0037-6833.
HODULOVÁ, P. – KORPAS, D. Dietetické následky radioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku.
Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,
2020, roč. 3, č. 1, s. 71–78. ISSN 2570-785X.
JABŮRKOVÁ, P. – HALUZÍKOVÁ, J. Adherence režimových opatření u pacientů po akutním infarktu
myokardu. Logos polytechnikos. Jihlava: Logos Polytechnikos, 2020, roč. 11, č. 1, s. 100–112. ISSN
2464-7551.
JANIŠ, K. – JANIŠ, K. Motivace frekventantů celoživotního vzdělávání pro výkon učitelské profese. Studia
scientifica facultatis paedagogicae. Ružomberok, 2020, roč. 19, č. 3, s. 7–17. ISSN 1336-2232.
JANIŠ, K. – ŘÍMOVSKÁ, Z. Jedna z vybraných pandemii v minulosti. Ošetřovatelské perspektivy. Opava:
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020, roč. 3, č. 1, s. 13–26, 13 s. ISSN
2570-785X.
JANÍK, A. – HALUZÍKOVÁ, J. Sledování bolesti u dialyzovaných nemocných při zajištění arteriovenózní
fistule. Bolest. Praha: Tigis, 2020, roč. 23, č. 4, s. 124–128. ISSN 1212-0634.
JANOŠCOVÁ, M. – HALUZÍKOVÁ, J. Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů. Aktuality v nefrologii.
Praha: Tigis, 2020, roč. 26, č. 2, s. 59–65, 9 s. ISSN 1210-955X.
KOCOURKOVÁ, V. – JANIŠ, K. Mediální gramotnost dětí předškolního věku a její vnímání pedagogy
mateřských škol Moravskoslezského kraje. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii,
teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2020, č. 1, s. 5–33. ISSN 1213-3809.
LOOSOVÁ, L. – VIKTORIN, J. Perceptual Motor Skills in Children and Pupils with Mild Intellectual
Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in
Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 79–95. ISSN 2543-7585.
LOOSOVÁ, L. – VIKTORIN, J. Teachers’ Awareness of the Development of Perceptual Motor Functions in
Pupils with Mild Intellectual Disabilities at a Primary School in the Czech Republic. Multidisciplinary
Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU
University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 97–119. ISSN 2543-7585.
NEDVĚDOVÁ, D. – SVĚTNICKÁ, G. Užívání návykových látek v těhotenství a jejich vliv na novorozence.
Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,
2020, roč. 3, č. 2, s. 23–36. ISSN 2570-785X.
PALÚŠ, I. Nefunkčná obec - progres alebo ďalšie problémy? Štát a právo. 2020, roč. 7, č. 2–3, s. 108–117.
ISSN 1339-7753.
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PALÚŠ, I. Sistačné právo starostu obce – slovenská legislatíva a prax. Správní právo. 2020, LIII, č. 7, s. 383–
392. ISSN 0139-6005.
PRŮŠA, L. Jak jsme zabezpečení v době nemoci. Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, 2020, roč. 22, č. 5. ISSN 1803-7348.
PRŮŠA, L. Je náš důchodový systém dlouhodobě udržitelný? Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, 2020, roč. 22, č. 3, s. 26–29. ISSN 1803-7348.
PRŮŠA, L. Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory. Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, 2020, roč. 22, č. 11. ISSN 1803-7348.
RES, O. – OSKERA, O. – TIMKOVIC, J. – PAPIOREK, M. – KOPECKÝ, A. – ZELENÍK, K. – HANDLOS,
P. – STRÁNSKÝ, J – STEMBIREK, J. Gunshot injuries of the ordafcial region. Acta chirurgiae
plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 62, 1–2, s. 24–28. ISSN 00015423.
SLOVÁČEK, P. Unitary and dualistic aspects of anthropology by Thomas Aquinas in relation to a human
being as imago Dei. Hybris. 2020, č. 50, s. 1–18. ISSN 1689-4286.
SVĚTNICKÁ, G. Léky podávané dětem. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita v Opavě,
Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020, roč. 3, č. 1, s. 27–40. ISSN 2570-785X.
VRUBLOVÁ, Y. Porodnická analgézie a anestézie z hlediska porodní asistentky. Moderní gynekologie
a porodnictví. Bratislava: A-medi management, 2020, č. 1, s. 77–84. ISSN 1211-1058.
VRUBLOVÁ, Y. – HUSTÁKOVÁ, D. Zevní obraty plodu. Gynekologie a porodnictví. Praha: Medibay, 2020,
č. 5, s. 285–287. ISSN 2533-4689.
8.10.5

Stati ve sbornících

HEIDEROVÁ, H. – SVĚTNICKÁ, G. Bazální stimulace, jako součást ošetřovatelské péče na anesteziologicko
– resuscitačním oddělení. In Sestry: Hlas v popredí – ošetrovateľstvom ku globálnemu zdraviu.
Recenzovaný vedecký zborník vydaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2020. Nitra:
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ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

9.1

VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání je na fakultě realizováno prostřednictvím několika nástrojů.
Nejvýznamnějším nástrojem je hodnocení výuky ze strany studentů, a to formou anonymního dotazníku
vyplňovaného pro každý předmět samostatně. S výsledky tohoto hodnocení jsou seznámeni hodnocení
akademičtí pracovníci a jejich vedoucí, kteří usilují o pozitivní změnu v případě negativního hodnocení. Stručné
shrnutí za celý akademický rok je zveřejňováno na webových stránkách fakulty.
Od roku 2018 jsou realizovány další dva nástroje pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti, a to anketa mezi
čerstvými absolventy po vykonání státní závěrečné zkoušky a dále hodnocení úrovně studentů ze strany
poskytovatelů praxe.
Dalším nástrojem pro hodnocení kvality vzdělávání je pravidelné vyhodnocování provázanosti tvůrčí činnosti
akademických pracovníků a vzdělávací činnosti, tedy kontrola, zda publikační a tvůrčí činnost akademických
pracovníků a ústavů odpovídá oblastem, jejichž výuku zajišťují.
V rámci hodnocení kvality závěrečných prací fakulta využívá systém na prověřování plagiátorství a na podporu
zvyšování kvality závěrečných prací je každoročně vypisována soutěž o nejlepší závěrečnou práci.

9.2

VNĚJŠÍ HODNOCENÍ KVALITY

V oblasti vzdělávací činnosti bylo vnější hodnocení kvality realizováno prostřednictvím hodnocení akreditací ze
strany NAÚ.
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V oblasti tvůrčí činnosti proběhlo na FVP hodnocení tvůrčí činnosti Ústavu ošetřovatelství, Ústavu
pedagogických a psychologických věd a Ústavu středoevropských studií. Všechny 3 ústavy byly hodnoceny
mezinárodní evaluační komisí, hodnotící zprávy byly projednány VR FVP a RVH SU.
V roce 2020 se fakulta příslušně podílela na mezinárodním hodnocení celé univerzity v rámci modulů III-V
metodiky H17+.

10

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE FAKULTY

10.1

MEZINÁRODNÍ A VÝZNAMNÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A

TVŮRČÍ ČINNOST
V roce 2020 i nadále pokračovalo vydávání tří recenzovaných vědeckých periodik vydávaných fakultou:
•
•
•

Central European Papers (indexováno v databázích Central and Eastern European Online Library
(C.E.E.O.L.), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (C.E.J.S.H.), a ERIH
PLUS).
Social Pathology and Prevention (indexováno v databázi Central and Eastern European Online
Library (C.E.E.O.L.).
Ošetřovatelské perspektivy (indexováno v databázi ERIH PLUS).

Významné národní projekty, na jejichž řešení se v roce 2020 podíleli pracovníci fakulty:
Granty Technologické agentury ČR (TA ČR)
•
•

Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce
chytrých měst
Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech
seniorů

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK ČR (NAKI II)
•
•

Právní historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice
Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

Významné mezinárodní projekty, na jejichž řešení se v roce 2020 podíleli pracovníci fakulty:
Granty Mezinárodního visegrádského fondu
•

Analysis of Roma University Students Narratives - Examples of Good Practice of Mentoring

Erasmus + KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
•
•

Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context
of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical
Simulation
Support of the Snoezelen concept and its integration into university education

Euroregion Silesia
•

Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy
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10.2

ZAPOJENÍ FVP DO PROFESNÍCH A UMĚLECKÝCH SÍTÍ

Tabulka 6 Členství Fakulty veřejných politik v Opavě a jejich pracovníků v mezinárodních asociacích,
organizacích a sdruženích
Organizace
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
Konference rektorů slezských univerzit, Polsko
Mezinárodní
pracovní
skupina
první
pomoci
za ČR při Úřadu ČČK, sekce pedagogicko-psychologická

a

psychologické

podpory

SCIEMCEE, Online Scientific Conferences, VB
The Gerontogical of Society American Washington, USA
International Snoezelen Association (ISNA-MSE)
Slovenská pedagogická spoločnosť, Slovensko
Slovenská jazykovedná spoločnosť, Slovensko

Tabulka 7 Členství Fakulty veřejných politik v Opavě a jejich pracovníků v domácích profesních
asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace
Asociace klinických psychologů
Asociace konceptu Snoezelen ČR/SR
Asociace poradců pro pozůstalé
Česká archivní společnost
Česká asociace pedagogického výzkumu
Česká asociace sester, Pracovní skupina pro vzdělávání
Česká asociace sester, Psychiatrická sekce
Česká demografická společnost
Česká kardiologická společnost
Česká pedagogická společnost
Česká sociologická společnost
Česká společnost archeologická
Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (CSPA)
Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)
Dílčí komise P03 OP VVV, MŠMT ČR
Historická společnost Krkonoš a Podkrkonoší
Historický klub Společnosti přátel památek v Hradci Králové
Kladská komise historiků
Klub Augusta Sedláčka
Komise pro hodnocení projektů v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce, Úřad vlády České republiky
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Komise sociální Rady St. města Olomouc
Menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP
Monitorovací výbor OP VVV, MŠMT ČR
Občanské sdružení SWING o.s. zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů na
ZŠ
Plánovací komise Hlavní OP VVV, MŠMT ČR
Pracovní skupina pro rodinnou koncepci města Ostravy. Magistrát města Ostravy
Pracovní skupina pro správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků
a jeho přezkumu. Ministerstvo financí ČR
Pracovní skupina pro vzdělávání Romů při Úřadě vlády ČF
Psychopedická společnost
Rada vlády ČR pro boj s korupcí
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci města Ostravy
Somatopedická společnost
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Stálý výbor Rady vlády pro hodnocení a kontrolu pracovních rizik, pracovně lékařskou péči a
řešení důsledků poškození zdraví z práce, ucelenou rehabilitaci a reintegraci osob po pracovním
úrazu a nemoci z povolání

11

TŘETÍ ROLE FAKULTY

11.1

PŘENOS POZNATKŮ DO PRAXE

FVP dlouhodobě spolupracuje na přenosu poznatků do praxe v oblasti tzv. pomáhajících profesích, a to
prostřednictvím úzké spolupráce s institucemi v oblasti sociální a zdravotní péče a veřejné správy. Přenos
poznatků probíhá hlavně formou realizace tvůrčí činnosti prostřednictvím projektů TAČR, SGS a ministerstva
zdravotnictví a realizací společných seminářů a workshopů, ale také v oblasti vzdělávací činnosti
prostřednictvím praxí studentů a závěrečných prací. Hlavními spolupracujícími organizacemi jsou tzv. fakultní
pracoviště – Charita Opava, Dětské centrum Čtyřlístek Opava, Psychiatrická nemocnice Opava, Rehabilitační
ústav Hrabyně a Slezská nemocnice Opava.

11.2

PŮSOBENÍ FVP V REGIONU

V rámci třetí role univerzity fakulta realizuje řadu přednášek, seminářů a konferencí určených jak odborné, tak
laické veřejnosti. Během roku 2020 však byla tato činnost výrazně ovlivněna pandemií Covid-19 a některé
tradiční akce, jako např. Dny prevence či konference z cyklů „Média/dějiny/společnost“ a „Proměny rodiny“
nebylo možné realizovat.
V roce 2020 však pokračovala realizace cyklu přednášek Moderní výzvy lidstva ve spolupráci s Mendelovým
gymnáziem Opava, dále pak edukační akce zaměřené na širokou veřejnost realizované v návštěvnickém centru
v OC Breda, např. přednáška na téma vzdělávání seniorů, či akce TěhuDay. Během roku byla ve spolupráci
s Junákem Opava a Rotary clubem Opava zahájena realizace seminářů v rámci diskuzního fóra Mosty – člověk
a jeho hodnotový svět. Fakulta se zapojila do celorepublikové akce pro širokou veřejnost s názvem Noc vědců.
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V průběhu roku 2020 byla také zahájena činnost Snoezelen místnosti FVP pro organizace z regionu a o využití
tohoto způsobu terapie byl mezi neziskovými organizacemi v regionu velký zájem.
Vzhledem k profesnímu zaměření fakulty byl i v roce 2020 kladen velký důraz na spolupráci se subjekty
v oblasti státní správy a samosprávy, zdravotnictví, neziskových organizací, školství a dalších organizací
v regionu. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patří tzv. fakultní pracoviště, kterými jsou
Psychiatrická nemocnice v Opavě, Slezská nemocnice v Opavě, Rehabilitační ústav v Hrabyni, Charita Opava
a Dětské centrum Čtyřlístek, Mendelova střední škola v Novém Jičíně, Obchodní akademie a Střední odborná
škola logistická, Opava a Střední zdravotnická škola v Opavě, se kterými probíhá dlouhodobá spolupráce
v rámci vzdělávací i tvůrčí činnosti formou praxí studentů, přednášek odborníků z praxe, organizací společných
konferencí a seminářů. Mimo fakultní pracoviště fakulta spolupracuje s řadou dalších organizací, a to v rámci
vzdělávací i tvůrčí činnosti. Ve vzdělávací činnosti se jedná převážně o praxi studentů a zapojení odborníků
z praxe do výuky, dále o pořádání workshopů a kulatých stolů se zástupci praxe na aktuální témata.

11.3

NADREGIONÁLNÍ VÝZNAM A PŮSOBENÍ FAKULTY

FVP svou vzdělávací a tvůrčí činnost uskutečňuje celkem ve třech krajích České republiky kromě
Moravskoslezského kraje se jedná o působení na konzultačních střediskách v Táboře a Trutnově.

12

ČINNOSTI FAKULTY V SOUVISLOSTI S DOPADY PANDEMIE ZPŮSOBENÉ

KORONAVIREM SARS COV-2
Vysoká škola uvede, jakým způsobem reagovala v průběhu roku na dopady pandemie způsobené koronavirem
SARS-CoV-2 v dále uvedených oblastech, a okomentuje činnosti, které realizovala, a to včetně zhodnocení
dopadů a ne/úspešnosti těchto činností.

12.1

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V oblasti vzdělávací činnosti měla pandemie největší dopad na přímou výuku a realizací praxí studentů.
V oblasti přímé výuky se dopady podařilo výrazně zmírnit využitím on-line formy u teoretické výuky a možností
realizovat praktickou výuky snížením počtu studentů v jednotlivých seminárních skupinách, a to i přes nárůst
nákladů na tuto výuku. Nejvýraznější vliv měl průběh pandemie na realizací praxí u studijních programů, neboť
s výjimkou zdravotnických programů nebylo možné praxi vykonávat. Vzhledem k realizaci profesních studijních
programů a tedy zákonné povinnosti praxí se jednalo o nejvýraznější dopad do průběhu studia.

12.2

VÝZKUMNÁ ČINNOST

Průběh pandemie také výrazně ovlivnil výzkumnou a tvůrčí činnost neboť vlivem proti epidemiologických
opatření nebylo možné realizovat výzkum v knihovnách a archivech, byla zrušena řada konferencí, dotazníková
šetření a fokusní skupiny bylo možné realizovat pouze v omezené míře či vůbec. Toto vše pak mělo negativní
důsledky do realizace projektů na fakultě.

12.3

TŘETÍ ROLE VYSOKÉ ŠKOLY, VČETNĚ DALŠÍCH AKTIVIT

Pandemie měla negativní dopad na činnost fakulty v oblasti třetí role, kdy nebylo možné realizovat většinu
plánovaných edukačních akcí, workshopů a seminářů, včetně plánovaných přednášek na středních školách atd.
V případně, že to bylo technicky možné byly akce realizovány on-line formou, např. cyklus Moderní výzvy
lidstva, což se ve finále osvědčilo.
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Pozitivní bylo zapojení studentů, zvláště oboru Všeobecná sestra, formou dobrovolnictví do zmírnění průběhu
pandemie, studenti zapojeni do dobrovolnické činnosti byli oceněni formou stipendia, případně jim byla
započtena příslušná praxe. Studenti fakulty byli také zapojeni v rámci plnění pracovní povinnosti, což bylo
zohledněno v rozšíření období pro plnění studijních povinností a možnosti realizovat SZZk v řádném termínu
v srpnu.
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TABULKOVÁ ČÁST
Tabulka 2.1 Akreditované studijní programy fakulty (počty)
Fakulta veřejných politik
v Opavě

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.
Celkem

Široce vymezené
obory ISCED-F
kód
Programy a kvalifikace
– všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní
vědy
Společenské vědy,
žurnalistika a
informační vědy
Obchod,
administrativa a právo
Přírodní vědy,
matematika a statistika
Informační a
komunikační
technologie
Technika, výroba a
stavebnictví
Zemědělství, lesnictví,
rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální
péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
Celkem

P

K/D
P
K/D
Fakulta veřejných politik

P

K/D

P

K/D

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

3

5

0

0

0

0

0

0

8

02

0

0

0

0

0

0

1

1

2

03

2

1

0

0

3

2

0

0

8

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

3

1

0

0

1

1

0

0

4

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

0

0

3

2

1

1

22

Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium,
Ph.D. – doktorské studium
Pozn.: P – prezenční forma studia, K/D – kombinovaná a distanční forma studia
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
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Tabulka 2.6 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na výkon
povolání
do 16 do
více než
do 15 hod
100 hod
100 hod.

Fakulta veřejných politik v Opavě
Široce vymezené obory ISCED-F

kód

Kurzy zájmové
do 15
hod

od 16 do
100 hod

Více než
100 hod

U3V

Celkem

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

0

0

0

0

0

0

0

0

Vzdělávání a výchova

01
02

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a informační
vědy
Obchod, administrativa a právo

03
0

0

6

0

0

0

0

6

04

0

0

0

0

0

0

0

0

Přírodní vědy, matematika a statistika

05

0

0

0

0

0

0

0

0

Informační a komunikační technologie

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Technika, výroba a stavebnictví

07

0

0

0

0

0

0

0

0

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby

08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

0

0

0

0

10

Celkem

09
10

Pozn.: U3V – univerzita třetího věku.
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Tabulka 2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Kurzy orientované na výkon
povolání

Fakulta veřejných politik v Opavě
Široce vymezené obory ISCED-F
Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání
Vzdělávání a výchova

kód
00

do 15 hod

do 16 do
100 hod

Celkem*

Účastníci
podle § 60
zák. o
VŠ**

Kurzy zájmové

více než
100 hod.

do 15 hod

do 16 do
100 hod

více než
100 hod.

U3V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

170

80

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Přírodní vědy, matematika a statistika

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informační a komunikační technologie

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

18

Služby

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271

0

271

80

0

0

0

0

0

Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
Obchod, administrativa a právo

Celkem

01
02
03

08
09

0

Pozn.: U3V – univerzita třetího věku
Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů.

47

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

Tabulka 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Fakulta veřejných politik
v Opavě
Široce vymezené
obory ISCED-F

Programy a kvalifikace
– všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní
vědy
Společenské vědy,
žurnalistika a
informační vědy
Obchod,
administrativa a právo
Přírodní vědy,
matematika a statistika
Informační a
komunikační
technologie
Technika, výroba a
stavebnictví
Zemědělství, lesnictví,
rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální
péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
Celkem
Z toho počet žen na
Fakultě
Z toho počet cizinců
na Fakultě

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Celkem

Ph.D.

kód
P

K/D
P
K/D
P
Fakulta veřejných politik v Opavě

K/D

P

K/D

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

137

269

0

0

0

0

0

0

02

0

0

0

0

0

0

2

6

8

03

86

250

0

0

36

177

0

0

549

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

159

214

0

0

0

0

0

0

373

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

177

2

6

0

0

32

0

1

0

0

0

0

0

406

733
382

1336

338

136
554

1

1061

10
0

11

Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium,
Ph.D. – doktorské studium
Pozn.: P – prezenční forma studia, K/D – kombinovaná a distanční forma studia
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
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Tabulka 3.3 Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)
Skupina akreditovaných studijních programů

Bc.
P

Fakulta veřejných politik v Opavě

27,32

Mgr.
K/D

Celkem

38,99

P

Mgr. nav.
K/D

Celkem

35,66

P

Ph.D.
K/D

0

10,2

Celkem

P

K/D

Celkem

Celkem

9,43

29,85

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv.
Pozn.: P = prezenční, K/D = kombinované / distanční. Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia).
Pozn.: V roce 2018 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně
ukončeno 180. Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.
Tabulka 3.4 Stipendia* studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
Počet
studentů

Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

Průměrná výše
stipendia**
37

3635

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

1

13360

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

6

21900

371

5113

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2, písm. c)

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

176

6422

2

10691

1

27000

313

7107

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia
Celkem***
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Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.
Pozn.: ** = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno.
Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.
Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou součtem předcházejících sloupců, ale odráží
stav reálného počtu studentů.
Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok celkově 15 000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3
studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3).
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Tabulka 4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Fakulta veřejných politik v
Opavě
Široce vymezené
obory ISCED-F

Programy a kvalifikace
– všeobecné vzdělání
Vzdělávání a výchova
Umění a humanitní
vědy
Společenské vědy,
žurnalistika a
informační vědy
Obchod,
administrativa a právo
Přírodní vědy,
matematika a statistika
Informační a
komunikační
technologie
Technika, výroba a
stavebnictví
Zemědělství, lesnictví,
rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální
péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby
Celkem
Z toho počet žen na
Fakultě
Z toho počet cizinců
na Fakultě

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.
Celkem

kód
P

K/D
P
K/D
P
Fakulta veřejných politik v Opavě

K/D

P

K/D

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

18

28

0

0

0

0

0

0

46

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

30

38

0

0

13

119

0

0

200

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

29

38

0

0

0

0

0

0

67

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

104

0

0

13

119

0

0

313

65

84

0

0

9

89

0

0

247

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium,
Ph.D. – doktorské studium
Pozn.: P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv
fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12.
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Tabulka 5.1 Zájem o studium na fakultě

Počet
zápisů ke
studiu

Počet
přijetí

Počet
přihlášek

Ph.D.

Počet
přijetí
Počet
zápisů ke
studiu
Počet
uchazečů

Počet
přihlášek

Mag. nav.

Počet
přihlášek
Počet
přijetí
Počet
zápisů ke
studiu
Počet
uchazečů

Mag.
Počet
přijetí
Počet
zápisů ke
studiu
Počet
uchazečů

kód

Počet
přihlášek

Široce vymezené obory ISCED-F

Bc.
Počet
uchazečů

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě
Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vzdělávání a výchova

01

567

589

340

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Umění a humanitní vědy
Společenské vědy, žurnalistika a informační
vědy
Obchod, administrativa a právo

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

2

03

235

236

235

185

0

0

0

0

144

152

151

131

0

0

0

0

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Přírodní vědy, matematika a statistika

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informační a komunikační technologie

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technika, výroba a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé
životní podmínky
Služby

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

486

520

187

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
Celkem
2
1345
762 579
0
0
0
0 144 152 151 131
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium, Ph.D. – doktorské studium.
Pozn.: P – prezenční forma studia, K/D – kombinovaná a distanční forma studia.

0

0

0

0

3

3

2

2

10
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Tabulka 6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (přepočtené počty*)

Fakulta veřejných politik v Opavě

Celkem zaměstnanci

Ostatní zaměstnanci***

Vědečtí pracovníci
nespadající do ostatních
kategorií
Ostatní vědečtí, výzkumní a
00vývojoví pracovníci ****

Mimořádní profesoři

Vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci
podílející se na pedagog.
činnosti

Lektoři

Asistenti

Odborní asistenti

Docenti

Profesoři

Celkem akademičtí
pracovníci

Fakulta

Postdokto-randi ("postdok")
***

Vědečtí a odborní
pracovníci**

Akademičtí pracovníci

41,15
3,87
10,39
20,28
3,76
0
2,86
0,00
0,00
46,86
88,01
počty žen na FVP v Opavě
22,07
0,42
5,72
12,14
2,76
0
1,03
0,00
0,00
37,55
59,63
Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve
sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách.
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako
součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího
týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům
mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro
výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).
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c

c

ž

c

ž

c

ž

c

ž

c

c

ž

ž

c

ž

c

ž

c

ž

c

Celkem

Ostatní
zaměstnanci**
***

Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Postdoktor
andi
("postdok"
)***

Vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
podílející
se na
pedagog.
Mimořádní
činnosti
profesoři

Lektoři

Asistenti

odborní
asistenti

Docenti
ž

Vědečtí
pracovníci
nespadající
do
ostatních
kategori

Vědečtí a odborní pracovníci*

Akademičtí pracovníci
Profesoři

Věková kategorie

Tabulka 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*)

ž

c

ž

Fakulta veřejných politik
do 29 let

0

30-39 let
40-49 let

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

6

5

0

0

1

0

10

4

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

25

15

1

0

1

0

12

7

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

13

33

24

50-59 let

0

0

2

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

15

12

60-69 let
nad 70
let

2

1

8

5

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

16

9

3

0

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

Celkem

6

1

13

7

33

17

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

36

101

66

Pozn.: c= celkem, ž = ženy.
Pozn.: * = Uvede se celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí osob pracujících na DPP a DPČ.
Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského zákoníku, které mají charakter nákupu služeb.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách.
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako
součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího
týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům
mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro
výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).
Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní,
technické a jiné zaměstnance.

54

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ZA ROK 2020

Tabulka 6.3 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)

Fakulta

Akademičtí pracovníci
DrSc., CSc., Dr.,
doc.
ostatní
Ph.D., Th.D.
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
Fakulta veřejných politik v Opavě

prof.
celkem

ženy

Celkem

Vědečtí pracovníci
celkem

ženy

celkem

ženy

do 0,3

2

1

0

0

4

2

0

0

0

0

6

3

0,31 - 0,5

0

0

1

1

9

3

1

1

0

0

11

5

0,51 - 0,7

0

0

1

1

2

2

2

2

0

0

5

5

0,71 - 1,0

4

0

11

5

17

9

4

3

0

0

36

17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
celkem
6
1
13
7
32
16
7
6
0
0
58
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

0

více než 1

30

Tabulka 6.4 Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

Fakulta / součást

Děkan

Proděkan

Akademický Vědecká
senát
rada

Fakulta veřejných politik v Opavě

Tajemník**

Vedoucí
pracovník
katedry/
institutu/
výzkumného
pracoviště**
*

Vedoucí
pracovníci
celkem
*****

1
4
1
0
1
0
7
z toho ženy
0
3
0
0
0
0
3
Pozn.: ** = podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.
Pozn.: *** = pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod
technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.
Pozn.: **** = vyjmenovaná a obdobná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování
informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb., spadající pod součást vysoké školy.
Pozn.: ***** = údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buňek.
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Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí
pracovníci
nespadající
do
ostatních
kategorií

Věd.
Pracovníci

1,21

1,35

0,32

1

0,07

0,98

0,96

1,35

0,32

1

0,07

0,98

Lektoři

Odborní
asistenti

Asistenti

Docenti

Fakulta veřejných politik

Profesoři

Fakulta

Postdoktorandi
("postdok"
) ***

Vědečtí a odborní pracovníci**

Akademičtí pracovníci

Ostatní
zaměstnanci
*****

Tabulka 6.5 Akademičtí a vědečtí pracovníci* s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob******)

v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU

0,25
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu
(bez ohledu na státní občanství)
0,00 0,42
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0,98
Pozn.: Věd. Pracovníci = Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách.
Pozn.: *** = Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako
součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího
týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (v trvání 1-3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům
mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
Pozn.: **** = Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro
výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).
Pozn.: ***** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní,
technické a jiné zaměstnance.
Pozn.: ****** = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky
(ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
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Tabulka 6.6 Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
počet
na FVP
Fakulta

z toho
kmenoví
celkem
zaměstnanci
FVP
Fakulta veřejných politik v Opavě

kmenoví
zaměstnanci
FVP
jmenovaní na
jiné VŠ*

věkový průměr
nově
jmenovaných

profesoři jmenování v roce 2020

0

0

0

0

z toho ženy

0

0

0

0

docenti jmenování v roce 2020

0

0

0

0

z toho ženy

0

0

0

0

Pozn.: *= Zahrnuty jsou veškeré habilitace a jmenování, které proběhly v daném kalendářním roce na dané VŠ,
bez ohledu na to, zda nově jmenovaní docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ.
Pozn.: **= Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni na jiné
VŠ.
Pozn.: *** = Věkový průměr se vypočítá z celkového počtu nově jmenovaných na dané VŠ (fakultě nebo
celkového počtu.
Pozn.: **** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
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Tabulka 7.1 Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj
financování)

Forma zapojení
počet projektů*
počet vyslaných studentů**

H2020/ 7. rámcový program EK
Celkem
Z toho MarieCurie Actions
0
0
0

0

Ostatní

Celkem

6

6

0

0

počet přijatých studentů***
0
0
0
0
počet vyslaných akademických a
0
0
vědeckých pracovníků****
0
0
počet přijatých akademických a
0
0
vědeckých pracovníků*****
0
dotace v tis. Kč******
0
0
6469
6469
Pozn.: *= Jedná se o v daném roce probíhající projekty.
Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti,
jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní).
Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahraniční
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018.
Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i
ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018.
Pozn.: ****** = Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT.
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celkem

počet přijat.
ostatních
pracovníků****

počet vysl. ostatních
pracovníků***

počet vysl. akadem.
pracovníků***

počet přijatých
studentů**

z toho
absolventi
stáže******

počet vyslaných
studentů*
celkem

Země

počet přijat. akadem.
pracovníků****

Tabulka 7.2 Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na
zdroj financování)

Belgické království

2

0

0

0

0

0

0

2

Čínská lidová republika

0

0

45

0

0

0

0

45

Francouzská republika

0

0

3

0

0

0

0

3

Italská republika

7

0

5

0

0

0

0

12

Japonsko

1

0

0

0

0

0

0

1

Litevská republika

0

0

1

0

0

0

0

1

Polská republika

4

0

7

0

9

0

8

28

Portugalská republika

5

0

0

0

0

0

0

5

Republika Uzbekistán

0

0

1

0

0

0

0

0

Rumunsko

0

0

3

0

0

0

0

3

Ruská federace
Řecká republika

1
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

Slovenská republika

8

0

0

0

0

0

0

8

Slovinská republika
Spolková republika
Německo
Španělské království

4

0

0

0

0

0

0

4

6

0

2

0

0

0

0

8

12

0

0

0

0

0

0

12

Švédské království

2

0

0

0

0

0

0

2

Turecká republika

10

0

9

0

0

0

0

19

celkem
70
0
77
0
9
0
8
164
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční
pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt
trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14
dní).
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2019
absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018.
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce
2019; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž
pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden
výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte
prosím buňku.
Pozn.: ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce
2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování
studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající
vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
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Tabulka 7.3 Mobilita absolventů** (podíly absolvovaných studií)
Bc.
podíl

počet

Mag.
počet
podíl

Mag. Nav.
počet
podíl

Ph.D.
počet
podíl

Celkem**
počet
podíl

Fakulta veřejných politik v Opavě*
Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na
zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní
Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní)

6,6%

12

0

0

0

0

0

0

3,8%

12

0,0%

0

0,0%

0

Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium, Ph.D. – doktorské studium.
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
Pozn.: ** = Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu (všechna prázdná pole za vysokou školu ve struktuře VZ) nejsou
součtem či průměrem za předcházející údaje v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je potřeba vypočítat zvlášť.
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Tabulka 8.1 Konference (spolu)pořádané Fakultou veřejných politik v Opavě (počty)

Fakulta

S počtem účastníků vyšším než 60
Fyzické***

Fakulta veřejných politik v Opavě

Virtuální***
0

Mezinárodní konference**
Fyzické***

Virtuální***
1

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
Pozn.: ** = Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a
jejíž všechny příspěvky jsou lokalizované do alespoň jednoho z následujících jazyků - angličtina, francouzština,
němčina, nebo do jazyka vlastního oborovému zaměření dané konference, např. pro filologické obory.
Pozn.: *** = Konference spadá do kategorie, pokud se jí v dané formě zúčastnilo více než 50 % účastníků (i
odhadem).
Kategorie
jsou
výlučné.
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Tabulka 8.2 Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
Fakulta

osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
počet osob podílejících se na výuce

Fakulta veřejných politik v Opavě

84

počet osob
podílejících se
na vedení
závěrečné
práce
26

Z toho ženy

53

16

počet osob
podílejících se
na praxi

28

28

osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou
školou nebo její součástí
počet osob
počet osob
počet osob
podílejících se podílejících se podílejících se
na výuce
na vedení
na praxi**
závěrečné
práce
0
0
398
0

0

320

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta.
Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.
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Tabulka 8.3 Studijní obory****, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné
praxe***po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)
Počty
studijních
oborů/pro
gramů
****

Fakulta / součást

Počty aktivních studií
Bc.
AP

Fakulta veřejných politik v Opavě**

11

Mgr.
PP

AP

PP

1111

Nav. Mgr
AP

PP
213

Pozn.: Bc. – bakalářské studium, Mag. – magisterské studium, Mag. nav. – navazující magisterské studium.
AP - Akademický profil, PP - Profesní profil.
Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1
měsíce.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se
může jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe.
Pozn.: **** = VŠ uvede údaj vztahující se k nejnižší akreditované jednotce - promírně studijní obor, pokud
studijní program se nedělí na studijní obory, tak údaj za studijní program.
Tabulka 8.4 Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe
Fakulta / součást

V ČR

V zahraničí

Počet nových spin-off/start-up podniků*

0

0

Patentové přihlášky podané

0

0

0

Udělené patenty**

0

0

0

Zapsané užitné vzory

0

0

0

Licenční smlouvy platné k 31. 12.

0

0

0

Licenční smlouvy nově uzavřené

0

0

0

Smluvní výzkum***, konzultace a
poradentství***
Placené vzdělávací kurzy pro
zaměstnance subjektů aplikační sféry***

0

0

0

0
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ZKRATKA

VÝZNAM ZKRATKY

AS FVP

Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě

AV ČR

Akademie věd České republiky

Bc.

bakalářské studium

FVP

Fakulta veřejných politik v Opavě

IGS

Interní grantový systém Slezské univerzity v Opavě

IP

Institucionální plán

ISIP

Interní soutěž v rámci institucionálního plánu

K/D

kombinovaná a distanční forma studia

KKOV

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

Mag.

magisterské studium

Mag. nav.

navazující magisterské studium

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

P

prezenční forma studia

Ph.D.

doktorské studium

SAV

Slovenská akadémia vied

SU

Slezská univerzita v Opavě

VŠ

vysoká škola
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