V roce 2017 se SU zaměří na dosažení níže uvedených dílčích cílů v návaznosti na „Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období
2016-2020“.

CÍL 1: REFLEKTOVAT LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

S ohledem na novelu zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) implementovat potřebné změny do
vnitřních předpisů SU.
Naplnění cíle

Vytvoření systému vnitřních předpisů reflektujících novelu zákona o vysokých školách a související
provádějící předpisy.

Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí
Termín
31. 8. 2017
Plnění
Ke dni 1. září 2017 nabyly účinnosti zásadní vnitřní předpisy SU, dotýkající se studijní oblasti a souvisejících
činností:

Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů uskutečňovaných Slezskou
univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem,

Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě,

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě,

Řád přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě,

Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě,

Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě,

Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě,

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.
Uvedené vnitřní předpisy jsou doplněny navazujícími vnitřními normami s ohledem na nový systém akreditací.
V této oblasti bychom chtěli jmenovat zejména:

Metodický pokyn rektora č. 5/2017 k předkládání žádostí o akreditaci studijních programů na Slezské
univerzitě v Opavě

Směrnice rektora č. 9/2017 vnitrouniverzitní standardy studijních programů na Slezské univerzitě
v Opavě.

Směrnice rektora č. 12/2017 o zásadách dokumentace a zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací činnosti v programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Kromě vnitřních předpisů na univerzitní úrovni byly přijaty příslušné vnitřní předpisy také na úrovni všech
součástí SU. V návaznosti na uvedené byly přijaty také vnitřní normy implementující příslušné standardy a další
požadavky vyplývající z novely zákona o vysokých školách, příp. provádějících nařízení. Jde zejména o příslušné
směrnice upravující zásady vedení kvalifikačních prací a organizační řády, příp. rozhodnutí k provedení
evaluace v daném roce.

CÍL 2: USILOVAT O INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI

Využít možnosti § 78 a následujících paragrafů zákona o vysokých školách a připravit se na splnění standardů
pro vybrané oblasti vzdělávání.

Naplnění cíle

Analýza možností a zahájení přípravy institucionální akreditace ve vybraných oblastech vzdělávání.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí
Termín
31. 8. 2017
Plnění
Na základě analýzy předpokladů, možností a podmínek k získání institucionální akreditace došlo vedení
univerzity k závěru, že je možno připravovat podklady pro žádosti o institucionální akreditace pro oblasti
vzdělávání matematika a fyzika.

CÍL 3: INOVOVAT VYBRANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

S ohledem na úspěšnost projektové žádosti v rámci OP VVV zahájit realizaci harmonogramu plnění povinností
směrem k inovaci vybraných studijních programů.
Naplnění cíle

Zahájení inovace vybraných studijních programů, a to v návaznosti na řešení projektů OP VVV.
Zodpovědné osoby
Zodpovědní řešitelé projektů, prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V rámci ESF projektu OP VVV „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ byla na SU zahájena příprava
akreditací studijních programů:

Edukační péče o seniory (Bc., prezenční forma),

Dentální hygiena (Bc., prezenční a kombinovaná forma)

Speciální pedagogika (Mgr., prezenční forma).

Manažerská informatika (Mgr., prezenční a kombinovaná forma),

Finance a účetnictví (Bc., prezenční a kombinovaná forma)

a Cestovní ruch a turismus (Bc., prezenční forma).

CÍL 4: INTENZIFIKOVAT PROPOJENÍ DOKTORSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A BAKALÁŘSKÝCH STUDIÍ S AKTIVITAMI
VÝZKUMNÝCH CENTER A SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ
Stabilizovat zapojení studentů do výzkumu a praxe výzkumných center a specializovaných pracovišť.
Naplnění cíle

Upevnění systému odborných vazeb mezi pracovníky výzkumných center a specializovaných pracovišť
se zřetelem na realizaci studentských prací.
Zodpovědné osoby
Děkan FPF, děkan OPF, děkan FVP.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V roce 2017 byli studenti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě přímo zapojeni do aktivit výzkumných
center a byla podpořena jejich spolupráce se zahraničními pracovišti i AV ČR. Doktorské a diplomové práce pak
byly na fakultě zadávány nejen v přímé vazbě na výzkumy center, ale také prostřednictvím SGS projektů. NA
Fakultě veřejných politik v Opavě byla aktualizována databáze spolupracujících institucí a fakultních pracovišť
včetně typů uzavřených smluv o dílčí spolupráci. Fakulta nově uzavřela partnerské smlouvy s fakultními

pracovišti, a to Psychiatrickou nemocnicí v Opavě a Mendelovou střední školou v Novém Jičíně. Byla zpracována
Směrnice děkana k vedení kvalifikačních prací, která vstoupila v platnost až 3. 1. 2018. V rámci úseků proděkana
pro informace a zahraničí a proděkana pro vědu a rozvoj bylo na fakultě vytvořeno praktikantské místo,
aktuálně obsazeno studentkou 1. ročníku navazujícího studia Veřejné správy a sociální politiky. Nadále probíhají
jednání s poskytovateli praxí ve věci zřízení praktikantského místa u některého z poskytovatelů praxe. Studenti
navazujícího magisterského studia a studenti doktorského studia jsou zapojení do vědecko-výzkumných aktivit
fakulty. V rámci projektů SGS studenti participují na výzkumných aktivitách svých kmenových ústavů, případně
na realizaci výzkumných zakázek Centra empirických výzkumů. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
probíhá intenzivní spolupráce studentů v rámci Institutu interdisciplinárního výzkumu a Business Gate.

CÍL 5: NADÁLE ROZVÍJET NABÍDKU SLUŽEB UCHAZEČŮM O STUDIUM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI
V rámci poskytování podpory uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami rozvíjet kvalitu
a rozsah služeb s důrazem na zvyšování přístupnosti studia na Slezské univerzitě v Opavě.
Naplnění cíle

Specializované služby uchazečům a studentům se specifickými potřebami.

Inovované služby Poradenského a kariérního centra s ohledem na počet a spektrum potřeb uchazečů a
studentů.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Poradenské a kariérní centrum SU nadále poskytovalo specializované služby a podporu související se studiem
uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami. Především se jednalo o konzultační činnost,
realizaci funkční diagnostiky, činnosti spojené s administrací žádostí o individuální modifikaci podmínek
přijímací zkoušky a individuální studijní plán či asistenční a zapisovatelské služby klientům dle jejich potřeb.
Dále pak měli klienti možnost využívat poradenské služby, studovnu v rámci PKC, výpůjčky kompenzačních
pomůcek a jiné služby. Rozvoj služeb PKC směrem k uchazečům o studium a studentům se specifickými
potřebami byl v loňském roce podpořen také realizací koncepce podpory uplatnění na trhu práce v oblasti
inkluze znevýhodněných skupin vytvořenou v roce 2016 uskutečněním kurzu „Úvod do problematiky sociálního
podnikání“ v rozsahu 30 hodin. Slezská univerzita v Opavě se prostřednictvím PKC v roce 2017 dále aktivně
zapojila do odborných činností v rámci spolupráce s partnerskými centry podpory v rámci Asociace
poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách.

CÍL 1: POKRAČOVAT V AKTUALIZACI STŘEDNĚDOBÝCH KONCEPCÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI NA
SOUČÁSTECH SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ
Nadále vyhodnocovat a aktualizovat střednědobou koncepci vědecko-výzkumné činnosti na součástech SU.
Naplnění cíle

Aktualizovaná koncepce činnosti výzkumných center, resp. institutů, popř. i dalších pracovišť.

Aktualizovaná koncepce vědecko-výzkumné činnosti součástí SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění

Všechny součásti univerzity zveřejnily své střednědobé koncepce vědecko-výzkumné činnosti na rok 2018-2020.
Tyto koncepce je možno nalézt na webu Slezské univerzity:

https://www.slu.cz/fpf/cz/veda/koncepce-rozvoje/KONCEPCEVaVFPF20182020.pdf

http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/ustavy-a-oddeleni/oddeleni-vedy-avyzkumu/docs/Koncepce_VaV_20182020_VR.pdf

https://www.slu.cz/fvp/cz/veda-a-vyzkum/dlouhodoby-zamer/Koncepce%20VVI%20FVP%2020182020.pdf

http://www.slu.cz/math/cz/dokumenty/dlouhodoby-zamer/KoncepceVaV_MU2018-2020.pdf
Zmíněné dokumenty zahrnují i koncepce některých výzkumných center jako jsou Institut interdisciplinárního
výzkumu OPF, obě fyzikální centra na FPF, jež dokonce kumulují veškerou výzkumnou činnost Ústavu fyziky,
působícím na této fakultě. V dokumentech naopak nejsou zahrnuty koncepce rozvoje pro obě historická centra
FPF, Centrum multimediální tvorby FPF a CEV FVP. Na Fakultě veřejných politik v Opavě nadto vzniká nové
výzkumné centrum v oblasti kulturních dějin.

CÍL 2: NADÁLE PŘIPRAVOVAT PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI PRO POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍHO ROZMĚRU
A KVALITY VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI A PRO DOBUDOVÁNÍ A ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO TUTO
ČINNOST
Pokračovat ve snaze o využití OP VVV a dalších programů pro posílení mezinárodního rozměru a kvality
vědeckovýzkumné činnosti a pro dobudování a zkvalitnění infrastruktury pro tuto činnost.
Naplnění cíle

Podané projektové žádosti.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj, prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se od roku 2017 připravují projekty vesmírných observatoří LOFT,
ATHENA a iXTRE. V rámci OP VVV byl na téže fakultě také připraven návrh projektu EXCELENT. Na Fakultě
veřejných politik byly podány 2 projekty v rámci programu Erasmus+ a 2 projekty v rámci Visegrádského fondu.
Celouniverzitně probíhají intenzivní přípravy na možné zapojení SU do projektu intervencí ze Souhrnného
akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na léta 2017 a
2018 (RESTART) dle usnesení vlády č. 503 ze dne 10. července 2017.

CÍL 3: POKRAČOVAT V PODPOŘE PUBLIKAČNÍCH, EDIČNÍCH A VYDAVATELSKÝCH AKTIVIT

Využívat systém motivačních nástrojů k zapojení pracovníků do publikační činnosti zejména v impaktovaných
časopisech a tvorby uměleckých výstupů, a to jak na celouniverzitní úrovni, tak na úrovni součástí. Současně
zvyšovat kvalitu periodických i neperiodických publikací vydávaných Slezskou univerzitou v Opavě.
Naplnění cíle

Publikace a další výstupy tvůrčí činnosti.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
U časopisů vydávaných Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a Fakultou veřejných politik v Opavě byl
pořízen redakční systém Actavia, umožňující, mj. snadnější práci s identifikátory DOI a zasílání podkladů do
databáze CrossRef. Časopis Social Pathology and Prevention byl zaindexován do databáze CEEOL, indexace byla
zahájen i pro časopis Central European Papers. Na FVP bylo zahájeno taktéž vydávání nového odborného
periodika Ošetřovatelské perspektivy. Zatím žádnou snahu o podobné zapojení nelze spatřit u časopisu Acta

Historica Universitatis Silesianae Opaviensis vydávaného Ústavem historických věd FPF. Na všech součástech
univerzity pak pokračovalo využívání motivačních systémů na podporu publikační činnosti akademických a
vědeckých pracovníků univerzity.

CÍL 1: UPEVNIT SPOLUPRÁCI SU S EXTERNÍMI SUBJEKTY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Spolupracovat s externími subjekty při využití financování z OP VVV a dalších programů.

Naplnění cíle

Projekty připravené ve spolupráci s externími subjekty akademické, veřejné i firemní sféry.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V průběhu roku 2017 Slezská univerzita v Opavě upevnila spolupráci s externími subjekty, a to zejména při
získávání finančních prostředků při realizaci společných projektů. Máme-li být konkrétnější, pak se jedná jak o
spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s Moravskoslezským krajem, a to na realizaci projektu
„Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“, jenž je financován z rozpočtu MSK, tak o
spolupráci téže fakulty s Ostravskou univerzitou, Frauhofer-Gesellschaft Institut a společností BeePartner a. s.
při přípravě projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“. Kromě aktivit
zaměřených na získávání finančních zdrojů byla vzájemná spolupráce mezi externími subjekty a Slezskou
univerzitou prohlubována také v oblasti nefinanční, a to zejména ze strany Fakulty veřejných politik v Opavě,
která v daném roce rozšířila síť svých fakultních pracovišť o Psychiatrickou nemocnici v Opavě a Mendelovu
střední školu v Novém Jičíně. Na této fakultě bylo také v dubnu 2017 otevřeno specializované pracoviště, které
bude nad rámec výukového procesu využíváno územním pracovištěm Policie ČR v Opavě jako speciální
výslechová místnost pro výslech mladistvých osob.

CÍL 2: ZINTENZIVNIT KOMUNIKACI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ S JEJÍMI ABSOLVENTY

Posílit komunikaci a zintenzivnit vztahy a vazby mezi Slezskou univerzitou v Opavě a jejími absolventy.
Naplnění cíle

Efektivní využití absolventského portálu a jeho další rozvoj.

Využití zpětné vazby od absolventů k posílení reflexe vzdělávací činnosti a k analýze jejich
uplatnitelnosti na trhu práce.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Součásti Slezské univerzity začaly v průběhu roku 2017 při kontaktu se svými absolventy intenzivně využívat
zejména možnosti Absolventského portálu Slezské univerzity, jenž byl uveden do provozu v roce 2016.
Prostřednictvím tohoto portálu se čerství absolventi univerzity přihlašují ke slavnostní promoci, což zástupcům
jednotlivých součástí následně umožní udržovat s těmito absolventy dlouhodobější a intenzivnější kontakt.
Kromě těchto kroků bylo v průběhu roku 2017 na Fakultě veřejných politik v Opavě realizováno dotazníkové
šetření u absolventů, jehož cílem bylo zjistit míru spokojenosti s organizací studia a obsahovou náplní
předmětových bloků. Tohoto šetření se zúčastnilo cca 40 % všech absolventů fakulty. V rámci spolupráce
s absolventy dochází také k jejich zapojování do výukového procesu, přednáškových cyklů či do práce vědeckých
rad.

CÍL 3: POSÍLIT VAZBY NA STŘEDNÍ ŠKOLY V REGIONU

Zorganizovat semináře, workshopy a dalších akce ve spolupráci se středními školami.
Naplnění cíle

Akce realizované ve spolupráci se středními školami.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V roce 2017 došlo k dalšímu zintenzivnění spolupráce Slezské univerzity v Opavě se středními školami. Jedním
ze základních kroků v této oblasti bylo vytvoření databáze 170 středních škol, jejíž součástí jsou kontakty jak na
statutární zástupce těchto institucí, tak na výchovné poradce. Na základě této databáze pak byly vytipovány
střední školy, v jejichž případě byli osloveni výchovní poradci, jimž bylo nabídnuto setkání na půdě univerzity.
Těchto setkání se účastnili nejen zástupci vedení jednotlivých fakult, ale zejména zástupci vedení jednotlivých
fakultních pracovišť, kteří zde prezentovali jak svá pracoviště, tak své studijní programy. Na středních školách
v Čechách i na Slovensku pak byla realizována řada přednášek, kreativních workshopů a besed. Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné zrealizovala také dvě soutěže zaměřené na středoškolské studenty, z nichž jedna
byla vyhodnocena v rámci Dne otevřených dveří OPF. Spolupráce se středními školami probíhala v daném roce
také na poli sportovním, a to prostřednictvím realizace již tradičního volejbalového turnaje středních škol
v Karviné.

CÍL 4: POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍMI MĚSTY OPAVA A KARVINÁ

Udržovat komunikaci s představiteli statutárních měst Opava a Karviná a realizovat společné aktivity, které
budou směřovat k naplnění třetí role univerzity.
Naplnění cíle

Aktivity realizované ve spolupráci se statutárními městy Opava a Karviná.
Zodpovědné osoby
Rektor, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Také v roce 2017 Slezská univerzita v Opavě poměrně intenzivně spolupracovala se statutárními městy, v nichž
mají její součásti své sídlo. V této oblasti se jednalo jak o již tradiční akce, tak aktivity zcela nové, k nimž můžeme
zařadit realizaci projektu zaměřeného na sledování vybraných aspektů životního prostředí v Opavě, na němž,
ve spolupráci se zástupci SMO, participovala Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Podobně jako opavské
součásti spolupracují se statutárním městem Opavou, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné spolupracuje
se statutárním městem Karviná. Také zde byla v roce 2017 realizována celá řada již tradičních akcí, na nichž
participují obě výše uvedené strany. Mimo tyto akce byla těmito partnery realizována také řada výzkumných
aktivit a pro potřeby SMK byly pracovníky OPF zpracovány strategické dokumenty, a to zejména v sociální
oblasti. Fakulta ve spolupráci se Statutárním městem Karviná také realizovala projekt komunitního výzkum
města Karviné a zajišťovala servisní činnost k vytvořenému programovému balíku bSpace, v jehož rámci jsou
evidovány nemovitosti v katastru SMK.

CÍL 5: PODPORA SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI PODNIKATELSKÉHO I VEŘEJNÉHO SEKTORU

Rozšířit spolupráci s jednotlivými subjekty, které působí na regionálním i národním trhu práce.
Naplnění cíle

Rozvoj kariérního portálu SU.




Počet spolupracujících zaměstnavatelů v podnikatelském i veřejném sektoru.
Využití zpětné vazby od zaměstnavatelů jak k posílení reflexe vzdělávací činnosti, tak k posílení
uplatnitelnosti budoucích absolventů na trhu práce.

Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V oblasti podpory spolupráce se zaměstnavateli podnikatelského i veřejného sektoru patřilo v roce 2017
k nejvýznamnějším aktivitám podepsání dohod o vzájemné spolupráci mezi Obchodně podnikatelskou fakultou
v Karviné a společnostmi Kaufland Česká republika, v.o.s., Lázně Darkov, a.s., CPI Hotels, a.s., Karvinský pivovar,
s.r.o, Lázně Slatinice, a.s., Sepetná, v.o.s., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.. Tyto dohody jsou zaměřeny jak
na zapojování manažerů výše uvedených firem do výukového procesu, nabídky trainee programů či řešení
praktických problémů v rámci projektu Business Gate, na němž fakulta participuje spolu se Statutárním městem
Karviná, tak na zadávání závěrečných prací, jež u daných subjektů zpracovávají studenti fakulty. Kromě těchto
aktivit došlo také k rozšíření spolupráce mezi externími subjekty a Matematickým ústavem, a to v rámci
předmětů zaměřených na problematiku odborné praxe studentů tohoto ústavu. Rozvoj spolupráce s externími
subjekty na celouniverzitní úrovni probíhal také prostřednictvím kariérního portálu SU, jež slouží k distribuci
nabídek zaměstnání, brigád, odborných praxí, stáží, týmových projektů či zpracovávání závěrečných prací
studentům a absolventům univerzity. Zmínit lze také aktivity PKC v podobě pořádání odborných seminářů a
workshopů odborníků z praxe a zaměstnavatelů. V roce 2017 se zástupci ČSOB, Simply You Pharmaceuticals,
Tessea, z.s., Významnou v této oblasti byla také realizace 4. ročníku Dne kariéry na SU, jehož se v roce 2017
účastnilo 17 vystavovatelů, mimo jiné Siemens, Slezská diakonie, Accenture, Kofola, Kvados, Tesco SW, Allianz,
Grafton recruitment, innogy, Aqaualand Moravia aj. V roce 2017 proběhlo také šetření preferencí a zájmů
v oblasti spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě a klíčovými zaměstnavateli studentů a absolventů SU.

CÍL 1: DOKONČIT ZAVEDENÍ CELOUNIVERZITNĚ PŘIJÍMANÉHO TRANSPARENTNÍHO SYSTÉMU VNITŘNÍHO
HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI, TVŮRČÍ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ UNIVERZITY
V návaznosti na legislativní změny zavést celouniverzitně přijímaný systém hodnocení kvality uvedených
činností univerzity.

Naplnění cíle

Zohlednění aktuální legislativy při tvorbě systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a souvisejících činností SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí, Rada pro vnitřní hodnocení.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Na Slezské univerzitě v Opavě byla v roce 2017 zřízena Rada pro vnitřní hodnocení SU a ve stanoveném termínu
byly také zaregistrovány vnitřní předpisy, s jejichž pomocí byl na SU zaveden systém zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity. Dle těchto pravidel v daném roce
již také proběhlo mezinárodní hodnocení vědecké činnosti Matematického ústavu v Opavě a bylo zahájeno
hodnocení jednoho studijního programu. Z navazujících vnitřních norem byly koncem roku 2017 a počátkem
roku 2018 přijaty zásady vedení kvalifikačních prací na jednotlivých součástech, jakož i Organizační řád
univerzity a organizační řády MÚ a FVP. Zásady hodnocení kvality byly rovněž začleněny do dokumentů
upravujících celoživotní vzdělávání na univerzitě a fungování Poradenského a kariérního centra.

CÍL 2: VYTVOŘENÍ ETICKÉHO KODEXU UNIVERZITY

Při zohlednění všeobecně přijímaných zásad etiky vědecké a pedagogické práce přijmout etický kodex vztahující
se na všechny zaměstnance i studenty univerzity.
Naplnění cíle

Vnitřní norma specifikující etické zásady akademických činností.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Po projednání ve Vědecké rady SU a po schválení v Akademickém senátu SU, byl na univerzitě zaveden
celouniverzitní Etický kodex, jenž se vztahuje na všechny zaměstnance a studenty univerzity. V souladu s tímto
kodexem byla také zřízena Etická komise univerzity, jejímž úkolem je prošetřit podněty na možná porušení
tohoto kodexu.

CÍL 1: ZVYŠOVAT MÍRU INTERNACIONALIZACE STUDIA

Podporovat internacionální rozměr vzdělávací činnosti.
Naplnění cíle

Rozšiřování nabídky předmětů v anglickém jazyce.

Pokračování v přípravě double- a joint-degree studijních programů.

Podpora mobilit studentů.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V rámci Institucionálního plánu SU pro roky 2016-2018 pokračovaly podle plánu projekty zaměřené na rozšíření
nabídky studijních předmětů v anglickém jazyce, působení zahraničních vyučujících a posílení jazykových
kompetencí zaměstnanců. V rámci 30. výročí programu Erasmus proběhla na univerzitě řada akcí cílících na
podporu mezinárodních mobilit studentů. Pokračovaly i práce na přípravě studijních programů typu
double/joint degree, přičemž u programu z oblasti astrofyziky byla tato aktivita převedena pod projekt ESF. Na
Matematickém ústavu byla s ohledem na novou legislativu zahájena praxe „povinných“ minimálně
jednoměsíčních pobytů studentů doktorského studia na renomovaných oborově zaměřených zahraničních
pracovištích.

CÍL 2: DÁLE PODPOROVAT MEZINÁRODNÍ MOBILITU AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Udržovat a rozšiřovat obousměrnou mezinárodní mobilitu v rámci vědecké, umělecké i vzdělávací činnosti.
Naplnění cíle

Minimálně 4% růst počtu zahraničních pracovníků zaměstnaných na Slezské univerzitě v Opavě ve
srovnání se stavem k 31. 12. 2015.

Hostování zahraničních pracovníků na Slezské univerzitě v Opavě a pracovníků SU na zahraničních
institucích.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí.

Termín
31. 12. 2017
Plnění
Na univerzitě pokračovalo jak vysílání pracovníků na mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus a díky
prostředkům z příspěvku MŠMT, tak přijímání odborníků ze zahraničí, kde byly zejména realizovány pobyty 5
zahraničních expertů za úhrnem cca 2,5 mil. Kč z dotace od Moravskoslezského kraje. K 31. 12. 2017 tak na SU
pracovalo celkem 38 zahraničních zaměstnanců, což je nárůst o 2,7 % oproti stavu k 31. 12. 2015, kdy na univerzitě
působilo 37 zaměstnanců ze zahraničí.

CÍL 1: POKRAČOVAT V PŘÍPRAVĚ KARIÉRNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vytvořit a implementovat Kariérní řád SU se zřetelem na aktuální legislativu a díky tomu získat transparentní
nástroj pro řízení lidských zdrojů.
Naplnění cíle

Kariérní řád Slezské univerzity v Opavě.
Zodpovědné osoby
Rektor, prorektoři, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V roce 2017 byl zpracován Kariérní řád Slezské univerzity v Opavě, který byl na konci roku předložen k diskusi
představitelům vedení univerzity.

CÍL 2: POKRAČOVAT V ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ S DŮRAZEM NA RŮST KVALIFIKACE A POSILOVÁNÍ
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
Podporovat kvalifikační růst a obsazování pracovních pozic kvalifikovanými pracovníky.
Naplnění cíle

Zahájení habilitačního řízení alespoň 2 pracovníků.

Obsazení post doktorských pozic v závislosti na dostupných finančních prostředcích.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
V roce 2017 bylo zahájeno habilitační řízení 5 pracovníků Slezské univerzity v Opavě a úspěšně bylo ukončeno 8
habilitačních řízení. Současně byla obsazena 2 postdoktorandská místa, z nichž dvě byla obsazena
mezinárodním konkurzem.

CÍL 1: OPTIMALIZOVAT FINANČNÍ EFEKTIVITU NA ÚROVNI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ, JEJÍCH SOUČÁSTÍ A
DÍLČÍCH ÚSTAVŮ

Analyzovat ekonomickou návratnost a průběžně optimalizovat finanční efektivitu jednotlivých studijních
programů, a to v návaznosti na změny, jež přináší novela zákona o vysokých školách a avizovaný nový systém
institucionálního financování veřejných vysokých škol na období 2018+.
Naplnění cíle

Sledování nákladovosti a ekonomické návratnosti vzdělávací a VaV činnosti.

Návrh opatření se zřetelem na aktuální modifikace legislativy a systému financování aktivit VŠ.
Zodpovědné osoby
Rektor, kvestor, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Přestože Slezská univerzita v Opavě doposavad nezavedla celouniverzitní systém sledování nákladovosti a
ekonomické návratnosti vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, na jednotlivých součástech univerzity jsou
tyto systémy v různých podobách zavedeny. V případě Filozoficko-přírodovědecké fakulty již delší dobu existuje
systém hodnocení efektivity studijních programů a VaV aktivit, přičemž v roce 2017 byla do tohoto systému
začleněna také jednotlivá výzkumná centra. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, vzhledem k velkému
podílu studijní zátěže společné pro všechny studijní programy, je efektivita dlouhodobě sledována nikoliv na
úrovni jednotlivých studijních programů, ale na úrovni jednotlivých kateder, které tyto programy garantují. Na
rentabilitu jednotlivých pracovišť je soustředěna pozornost také na Fakultě veřejných politik. V případě
Matematického ústavu dochází také sledování rentability pracoviště jako celku, přičemž v tomto případě se de
facto jedná také o sledování nákladovosti a ekonomické návratnosti vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti,
neboť ústav v současnosti nabízí pouze jeden studijní program, a to ve všech formách a typech studia.

CÍL 2: POSÍLIT A INOVOVAT VÝUKOVOU, VAV A DIGITÁLNÍ ARCHIVNÍ INFRASTRUKTURU

Soustavně rozšiřovat a modernizovat výukovou, VaV a digitální archivní infrastrukturu jako nezbytný základ
pro další rozvoj jak akademických, tak profesních studijních programů.
Naplnění cíle

Extenze a modernizace infrastruktury pro vzdělávací, vědeckou a servisní činnost v závislosti na
objemu získaných externích prostředků včetně projektů OP VVV.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj, zodpovědní řešitelé projektů, vedoucí příslušných součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Všechny součásti Slezské univerzity získaly v roce 2017 podíl na Individuální dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, v jejímž rámci byly také alokovány finanční prostředky určené na rozšiřování a
modernizaci výukové infrastruktury profesních studijních programů. Na součástech byly v tomtéž roce započaty
realizace ERDF projektů, které jsou zaměřeny na modernizaci výukové infrastruktury. Součásti se v roce 2017
také intenzivně zapojily do přípravy projektové žádosti v rámci OP VVV, výzvy na Podporu rozvoje studijního
prostředí na VŠ.

CÍL 3: ROZVÍJET SYSTÉM EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ PROVOZNÍCH A VÝUKOVÝCH KAPACIT

Ve spolupráci s dodavatelem informačního systému STAG zdokonalit systém sledování efektivního využívání
provozních a výukových kapacit.
Naplnění cíle

Sjednocení pasportizace objektů a propojení s IS STAG.
Zodpovědné osoby

Kvestor, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Při naplňování daného cíle dospělo vedení Slezské univerzity v Opavě k závěru, že IS STAG vyhovuje jeho
záměrům v oblasti sledování efektivního využití provozních a výukových kapacit pouze částečně. Na základě
tohoto zjištění a v souladu s dalšími podobnými zjištěními, jež se týkaly především studijní agendy, bylo
následně vedením univerzity rozhodnuto, že v průběhu roku 2018 bude vypsáno výběrové řízení na nový
informační systém. Z tohoto důvodu nebyl tento cíl dále naplňován.

CÍL 1: IMPLEMENTOVAT MARKETINGOVOU STRATEGII SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ
Pokračovat v implementaci marketingové strategie zahájené v roce 2016.
Naplnění cíle

Implementace marketingové strategie SU.

Zodpovědné osoby
Rektor, vedoucí oddělení vztahů s veřejností, vedoucí součástí
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Také v roce 2017 byla postupně implementována marketingová strategie, a to zejména v oblasti přípravy nové
webu Slezské univerzity. V rámci jednotlivých součástí pak v této oblasti došlo zejména k posilování jejich
propagačních aktivit. Mimo tyto aktivity si vedení Fakulty veřejných politik v Opavě nechalo vypracovat návrh
komunikační strategie a postupů v oblasti PR, přičemž tyto kroky začalo obratem zavádět do praxe. V návaznosti
na marketingovou strategii univerzity si vlastní strategii nechala zpracovat také Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné, a to s ohledem na její specifika v rámci SU.

CÍL 2: ZINTENZIVNIT PROPAGACI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Spolupracovat se středními školami a komunikovat s potenciálními uchazeči o studium.
Naplnění cíle

Posílení cílené propagace studia na SU u zájemců o studium.

Posílení propagace VaV výsledků.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2017
Plnění
Jednotlivé součásti Slezské univerzity realizovaly na středních školách v roce 2017 řadu přednášek na témata, jež
si představitelé těchto škol zvolili z nabídky, kterou jim součásti předložily. V rámci těchto přednášek byly
studenti středních škol vhodnou formou informováni o aktivitách, jež součásti realizují ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti. Podobně úzkou komunikaci jako se studenty, navázaly jednotlivé součásti také
s výchovnými poradci. V rámci propagačních aktivit na fakultách proběhly Dny otevřených dveří. Součásti
univerzity k propagaci studia využívaly také moderní informační technologie.

