Příloha 1

Zadání evaluace
tvůrčí činnosti jednotlivých pracovišť FPF SU v Opavě
V souladu s vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě, konkrétně „Pravidly systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě ze dne
25. srpna 2017“, opírající se o standardy pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády,
se Filozoficko-přírodovědecká fakulta rozhodla přistoupit k pravidelným evaluacím tvůrčí
činnosti jednotlivých pracovišť. První evaluace se uskuteční v průběhu 2. pololetí roku 2019 a
roku 2020.
1. Cíle evaluace
Cílem evaluace je:
a) celkové hodnocení koncepce činnosti ústavů, včetně případných konkrétních
doporučení koncepčních či organizačních změn,
b) zhodnocení jednotlivých pracovníků z hlediska jejich produktivity, úrovně
mezinárodní spolupráce, přínosu pro ústav a perspektivnosti.
2. Oblasti evaluace
Evaluace se bude týkat následujících oblastí:
a) Koncepce tvůrčí činnosti ústavů
b) Výstupy vědecké a umělecké činnosti ústavů
3. Předmět evaluace
Hodnotící zpráva se vyjadřuje k následujícím bodům:
a) Zaměření tvůrčí činnosti pracoviště
b) Úroveň tvůrčí činnosti
c) Propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností
d) Personální zabezpečení a kvalifikační růst
e) Tvůrčí činnost studentů doktorského studia
f) Řešené projekty
g) Národní a mezinárodní spolupráce
h) Společenský význam tvůrčí činnosti
i) Spolupráce pracoviště s veřejností/regionem
j) Způsob a výsledky vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti pracovištěm
4. Materiály k posouzení
Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o materiály monitorující období
posledních 5 let, které komisi budou předloženy:
1) Výroční zprávy univerzity a FPF
2) Sebehodnotící zpráva pracoviště
3) Přehledy výsledků tvůrčí činnosti, nejsou-li součástí dokumentů 1) a 2)
4) Údaje o pracovnících: jejich pracovní zařazení, dosažené vědecké a pedagogické
hodnosti, zaměření vědecké činnosti, seznam publikační a tvůrčí činnosti, přednášky

na mezinárodních konferencích, vedení odborných seminářů, ohlasy publikací,
organizace konferencí, výstav, sympózií, stáže/pobyty v zahraničí, ocenění, práce pro
region, práce s veřejností a.j. v souvislosti s hodnocenou oblastí.
5) Údaje o realizovaných studijních oborech/programech.
6) Charakteristika mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti tvůrčí
činnosti.
7) Charakteristika zapojení do výzkumných projektů.
8) Představení koncepce rozvoje pracoviště v příštích 5 letech týkající se jednotlivě bodů
4-7.
Součástí vnitřního hodnocení bude odborné posouzení evaluační komisí, tvořenou třemi
nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky z domácích a zahraničních univerzit
nebo vědeckých institucí, kteří se nenacházejí ve střetu zájmů s hodnoceným pracovištěm
a kterým je nápomocen vedoucí ústavu znalý fungování ústavu a vysokoškolského
prostředí v ČR.
5. Jednotlivé kroky procesu:
1) Schválení členů evaluační komise a jejího předsedy vědeckou radou FPF.
2) Schválení zadání evaluace vědeckou radou FPF.
3) Jmenování evaluační komise děkanem FPF.
4) Vyzvání pracovníků a popř. studentů doktorského studia k dodání veškerých podkladů
vedoucím ústavu.
5) Vypracování sebehodnotící zprávy vedoucím ústavu.
6) Proces evaluace zahrnující návštěvu komise.
7) Vyhotovení závěrečné zprávy evaluační komisí.
8) Seznámení pracovníků s výsledky evaluace.
9) Zveřejnění zadání evaluace, složení evaluační komise, sebehodnotící zprávy a
závěrečné zprávy evaluační komise vyjma hodnocení pracovníků ve veřejné části
internetových stránek příslušné součásti.
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