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1 Úvod
Slezská univerzita v Opavě (SU) je veřejnou vysokou školou. V roce 2012 měla SU tři
fakulty, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě (FPF), Fakultu veřejných politik v Opavě
(FVP), Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (OPF), jeden univerzitní ústav – Matematický ústav v Opavě (MÚ) a tři další součásti – Vzdělávací centrum v Krnově (VCK), Univerzitní
knihovnu (UK) a Komorní pěvecký sbor (KPS).
V souladu se záměrem deklarovaným v době svého zřízení naplňuje SU poslání přispět
k rozvoji vzdělanosti v regionu severní Moravy a Slezska, tedy v regionu s jednou z nejvyšších
úrovní nezaměstnanosti v rámci ČR. Jedná se o region postižený dlouhodobě působícími negativními vlivy vyplývajícími z historické zátěže hospodářského vývoje v minulosti jednostranně
zaměřeného na exploataci nerostných surovin a těžký průmysl. Region je rozdělen na dvě
výrazně odlišné oblasti. Západní část je charakteristická svou periferní polohou a obtížnou
dopravní dostupností. Dosud se nedokázala plnou měrou vyrovnat s obtížnými důsledky poválečných transferů obyvatelstva a desítky let trvající ekonomickou stagnací vyvolávající následné
negativní efekty zejména v oblasti demografické, sociální a společenské. Východní část regionu
je zatížena dlouhodobou orientací na těžbu uhlí, prošla nejprve prudkým demografickým rozvojem, který na počátku 90. let minulého století v důsledku transformace průmyslové výroby
vystřídala výrazná ekonomická stagnace provázená až do současnosti i trvalým poklesem počtu
obyvatelstva. Obě části regionu náleží k národnostně nejkomplikovanějším v ČR s relativně
významným zastoupením obyvatel německé, polské, řecké a slovenské národnosti, roste počet
příslušníků tzv. „nových menšin“ asijského původu, stejně jako romského etnika.
SU se v rámci svých možností podílí na vytváření intelektuálního potenciálu pro rozvoj
vědeckého, ale i kulturního a společenského života a přispívá tak ke kultivaci a k sociální konsolidaci regionu. O vysoké úrovni rozhodující části studijních programů nabízených SU svědčí
skutečnost, že SU v jejich naprosté většině nabízí možnost vzdělávání ve všech jeho stupních,
včetně nejvyššího, doktorského. Vedle toho je nadále rozvíjena nabídka profesně zaměřených
bakalářských studijních programů připravujících studenty k bezprostřednímu nastoupení
do praxe. Studenti a absolventi SU představují v současné době nenahraditelný potenciál
odborníků potřebných pro překonání důsledků hospodářské deprese a zajištění následného
ekonomického, společenského a kulturního rozvoje regionu i celé ČR. Dosavadní dobrá úroveň
zaměstnatelnosti absolventů je dokladem dlouhodobě se udržující kvality a vysoké míry adaptability absolventů na proměňující se potřeby trhu práce.
V rámci programů celoživotního vzdělávání vychází SU vstříc potřebám zaměstnavatelů
a zájmům uchazečů o rozšíření nabídky vzdělávání, rekvalifikace i o přípravu na studium
v akreditovaných studijních programech. Využívá při tom široké spolupráce s orgány veřejné
správy a samosprávy, a to nejen v rámci severní Moravy a Slezska.
Prvořadou pozornost věnuje SU rozvoji vědy a výzkumu, kde zejména v matematických,
fyzikálních, informatických, historických a jazykovědných oborech dosahuje výsledků srovnatelných na celostátní i mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci s řadou prestižních domácích
i zahraničních vědeckých pracovišť. Kvalitu dosahovaných vědeckých výsledků ve fyzice, historii a matematice dokládá skutečnost, že Slezská univerzita v uvedených oborech disponuje
akreditací opravňující ji k habilitačnímu a profesorskému řízení.
Svou dosavadní činností si SU získala zájem, dobré postavení a autoritu v očích veřejnosti.
Tato zpráva je zpracována v souladu s § 21, odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.
O vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“). Ve smyslu tohoto zákona vychází z požadavků stanovených MŠMT
a poskytuje možnosti působení kontroly veřejnosti nad SU. Podrobné informace o SU lze rovněž nalézt na internetové adrese www.slu.cz.
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2 Základní údaje o SU
2.1 Úplný název SU a jejích součástí
2.1.1 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa SU
Slezská univerzita v Opavě
SU
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

2.1.2 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa FPF
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
SU FPF
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava

2.1.3 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa FVP
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
SU FVP
Olbrichova 625/25
746 01 Opava

2.1.4 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa OPF
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
SU OPF
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

2.1.5 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa MÚ
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
SU MÚ
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

2.1.6 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa UK
Slezská univerzita v Opavě
Univerzitní knihovna Slezské univerzity
UK SU
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
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2.1.7 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa VCK
Slezská univerzita v Opavě
Vzdělávací centrum v Krnově
VCK SU
Za Drahou 2161/3
794 01 Krnov
16. 10. 2012 schválena AS SU VII. Změna Statutu, kdy se Vzdělávací centrum v Krnově mění
na Vzdělávací centrum a je přesunuto do Opavy. VII. změna registrována MŠMT k 1. listopadu
2012.
Slezská univerzita v Opavě
Vzdělávací centrum Slezské univerzity
VC SU
Olbrichova 625/25
746 01 Opava

2.1.8 Úplný název, používaná zkratka názvu a adresa KPS
Slezská univerzita v Opavě
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity
KPS SU
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
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2.2 Organizační schéma SU a jejích součástí
2.2.1 Organizační schéma SU
Akademický
senát

Rektor

Filozofickopřírodovědecká
fakulta v Opavě

Kancelář
rektora

Centrum
informačních
technologií

Kvestor

Obchodně
podnikatelská fakulta
v Karviné

Vědecká rada

Fakulta veřejných
politik v Opavě

Matematický ústav
v Opavě

Oddělení interního auditu
a kontroly + PO, BP
a krizového řízení

Prorektor
pro studijní a sociální
záležitosti

Sekretariát
kvestora

Oddělení pro
studijní a sociální
záležitosti

Spisovna,
archiv

Centrum
celoživotního
vzdělání

Oddělení
ekonomicko
správní

Akademická
poradna

Oddělení správy
budov
a dopravy

Oddělení pro
vnější vztahy

Investiční
oddělení
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Správní rada

Prorektor pro vědu
a zahraniční styky
Oddělení
pro vědu
a zahr. styky

Prorektor
pro rozvoj
Oddělení pro
rozvoj a centrum
řízení projektů

Univerzitní
pracoviště
Univerzitní
knihovna

Účelové
zařízení univerzity
Komorní
pěvecký sbor

Vzdělávací
centrum

Správní rada a Akademický senát SU
se podílí na řízení v rámci legislativně
správních vztahů.
Vědecké rady a disciplinární komise
se podílí na řízení v rámci metodicko
správních vztahů.
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2.2.2 Organizační schéma FPF
Děkan FPF
sekretariát děkana

Institut tvůrčí
fotografie

Proděkan
pro studijní zálež.
a organizaci

Proděkan
pro vědu
a zahraniční styky

Proděkan
pro informace
a rozvoj

Tajemník
fakulty

Ústav archeologie

Studijní
oddělení

Vědu výzkum

Centrum
výpočetní
techniky

Sekretariát
tajemníka

Ústav bohemistiky
a knihovnictví

Kabinet
lektorských
jazyků

Zahraniční
styky, Erasmus

Oddělení
pro informace
a rozvoj

Ekonomický
úsek

Ústav cizích jazyků

Kabinet
tělesné
výchovy

Personální
oddělení

Ústav fyziky

Mzdové
oddělení

Ústav
historických věd

Oddělení
kolejí a menz

Ústav informatiky

Technickoprovozní úsek

Ústav lázeňství,
gastronomie
a turismu

Pokladna

Výzkumný ústav
Centra excelence
IT4Innovation

)11(

Slezská univerzita v Opavě

2.2.3 Organizační schéma FVP

Děkan FVP
Sekretariát děkana

Ústav
ošetřovatelství
Ústav pedagog.
a psychol. věd

Oddělení pro
stud. a sociál.
záležitosti

Ústav
středoevropských
studií

Oddělení
celoživotního
vzdělávání

Ústav veř. správy
a reg. politiky
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Proděkan
pro studijní
a sociál. záležitosti

Proděkan
pro vědu, výzkum
a rozvoj
Oddělení pro
vědu, výzkum
a rozvoj

Proděkan
pro zahr. styky
a informace

Tajemník
fakulty

Oddělení
pro zahr. styky
a informace

Sekretariát
tajemníka,
doprava

Centrum
výpočetní
techniky

Ekonomické
oddělení

Provozní
oddělení
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2.2.4 Organizační schéma OPF
Děkan OPF
Personální oddělení
a PAM

sekretariát děkana

Katedry

Ústavy

Útvary
proděkanů

Útvary
tajemníka

Katedra
ekonomie

Ústav doktorských
studií

Proděkan
pro studijní
a sociální záležitosti

Sekretariát
tajemníka

Katedra
marketingu

Ústav
informačních
technologií

Katedra
managementu
a podnikání
Katedra
logistiky
Katedra
cestovního
ruchu
Katedra
financí
Katedra
účetnictví
Katedra
matematických
metod v ekonomii
Katedra
informatiky

Oddělení
studijních
a sociálních
záležitostí
Proděkan
pro vědu
a výzkum
Oddělení
vědy
a výzkumu
Proděkan
pro rozvoj
a vnější vztahy
Oddělení rozvoje
a vnějších
vztahů
Proděkan
pro zahraniční
styky

Ekonomické
oddělení
Oddělení
technicko-provozní
Oddělení kolejí
a menz
Vysokoškolské
koleje
Na Vyhlídce
Vysokoškolské
koleje
KOSMOS
Vysokoškolské
menzy a jiná
stravovací zařízení

Oddělení
zahraničních
styků

Katedra
práva
Katedra
společenských
věd
Katedra cizích
jazyků
a komunikace
Katedra
tělovýchovných
a sportovních aktivit
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2.2.5 Organizační schéma MÚ
Ředitel
MÚ

Sekretariát

Referát
pro ekonom.
záležitosti

Zástupce ředitele
pro vědu a zahr.
styky

Zástupce ředitele
pro výpočetní
techniku

Zástupce ředitele
pro studijní
záležitosti
Referát
pro studijní
záležitosti

Vedoucí oddělení
RADS

Vedoucí oddělení
FADR

Vedoucí oddělení
GMF

Vedoucí oddělení
AM

Oddělení
RADS

Oddělení
FADR

Oddělení
GMF

Oddělení
AM

RADS – Reálná analýza a dynamické systémy
FADR – Funkcionální analýza a diferenciální rovnice
GMF – Geometrie a matematická fyzika
AM – Aplikovaná matematika

2.3 Složení orgánů SU a orgánů jejích součástí
2.3.1 Správní rada SU
Předseda
Ing. Zbyněk Stanjura, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
Místopředsedové
Jiří Urbanec, MBA, Teva Czech Industries, s.r.o. (do 14. 9. 2012)
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., Vysoká škola hotelová, Praha
Členové
Jaroslav Čánek, Lázně Darkov a.s.
PhDr. Magda Habrmanová, CSc., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Ing. Roman Jamnický, Model Obaly a.s.
Kristýna Kočí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
Ing. Václav Klučka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha (do 25. 2. 2012), (od 28.
5. 2012)
Ing. Miroslav Krajíček, Povodí Odry, státní podnik Ostrava
Josef Kleinwächter, Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek
Ing. Jaroslav Palas, Senát PČR
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Ing. Jindřich Pasker, Slezské divadlo Opava
Mgr. Eva Prošková, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
Ing. Jan Světlík, Vítkovice a.s. Ostrava
Ing. David Sventek, MBA., Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (od 28. 5.
2012)
Břetislav Tůma, Ferram, a.s. (od 28. 11. 2012)

2.3.1.1 Jednání správní rady
Správní rada SU proběhla v roce 2012 třikrát. Dne 16. 4. 2012 se konalo 32. řádné
jednání, dne 6. 9. 2012 se konalo 33. mimořádné jednání per rollam a 8. 10. 2012 se konalo
34. řádné jednání.
Hlasování per rollam se uskutečnilo na základě zjištění, že většina členů rady se pro pracovní zaneprázdnění nemohla v navrhovaných termínech zasedání zúčastnit. Se souhlasem
předsedy správní rady bylo proto využito ustanovení čl. 4 odst. 8 Statutu Správní rady SU
v platném znění.
Usnesení z 32. zasedání Správní rady SU ze dne 16. 4. 2012
1. Správní rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity za rok 2011 bez
připomínek.
2. Správní rada bere na vědomí Výsledky hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2011
bez připomínek.
3. Správní rada bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity za rok 2011
bez připomínek.
4. Správní rada projednala rozpočet Slezské univerzity na rok 2012 a bere jej na vědomí.
5. Správní rada souhlasí se změnou projektů Fakulty veřejných politik v rámci Institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012
- Mezinárodní studijní program Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
- Rozvoj Ústavu středoevropských studií
- Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik
6. Majetkoprávní záležitosti Slezské univerzity – projednání ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:
- Správní rada schvaluje směnu části podzemních komunikačních vedení mezi Slezskou
univerzitou v Opavě a společností PODA a.s. v lokalitě město Karviná.
Usnesení z 33. mimořádného zasedání Správní rady Slezské univerzity v Opavě ze
dne 6. 9. 2012 hlasování per rollam
1. Správní rada vyslovuje souhlas s mimosoudním narovnáním práv a povinností v soudním
sporu mezi SU a Zlínstav a.s.
Usnesení z 34. zasedání Správní rady Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. 10. 2012
1. Správní rada bere na vědomí změnu Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity
v Opavě na rok 2012.
2. Správní rada bere na vědomí Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě
na rok 2013.
3. Správní rada bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě
na rok 2013.
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2.3.2 Vědecká rada SU
Předseda
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Interní členové
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (od 1. 5. 2012)
prof. PhDr. Vladimír Birgus
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (interní člen od 24. 9. 2012
do 31. 12. 2012)
prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (interní člen do 30. 6. 2012)
doc. RNDr. František Koliba, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., Univerzita Karlova v Praze (interní člen do 31. 8. 2012)
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Externí členové
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (externí člen do 24. 9. 2012)
prof. Dr. Ing. Renáta Hótová, OSVČ Ostrava
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., VŠB-TU Ostrava (externí člen od 30. 6. 2012)
prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno
doc. PhDr. Jiří Lach, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., Univerzita Karlova v Praze (externí člen od 1. 9. 2012)
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR, Praha
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko

2.3.3 Akademický senát SU
Předseda
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
Místopředsedové
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (předseda komory akademických pracovníků)
Ing. Stanislav Rojík (předseda studentské komory)
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Komora akademických pracovníků
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
Ing. Josef Botlík
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
Ing. Soňa Harasimová
Mgr. Kamil Janiš
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
PhDr. Petr Vojtal
Mgr. Jana Žáčková
Studentská komora
Bc. Jakub Čmiel (do 29. 8. 2012), pak náhradník do 29. 12. 2012 s titulem Mgr.
Bc. Jakub Fidler
Veronika Fogltonová
Mgr. Hana Miketová (do 9. 11. 2012)
Daniel Mužný (od 13. 12. 2012)
Ing. Radim Řihák
Michal Ševčík
Mgr. Ing. Roman Šperka
Lucie Tomiczková (od 13. 12. 2012)
Martina Zagolová (do 5. 6. 2012)

2.3.4 Rektor, prorektoři, kvestor
Rektor
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Prorektoři
doc. RNDr. František Koliba, CSc., prorektor pro rozvoj, statutární zástupce rektora
PhDr. Radmila Dluhošová, prorektorka pro studijní a sociální záležitosti
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., prorektor pro vědu a zahraniční styky
Kvestor
Ing. Jaroslav Kania

2.3.5 Disciplinární komise SU
Předseda
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (od 1. 1. 2012 do 16. 1. 2012)
PhDr. Radmila Dluhošová (od 17. 1. 2012)
Členové
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Petr Vojčák, Ph.D.
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2.3.6 Další rady a komise SU (v oblasti vědy a výzkumu)
Rada IGS SU
Předseda
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Členové
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (od 1. 4. 2012)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (do 22. 2. 2012)
prof. Mgr. Jindřich Štreit
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Dozorčí rada IGS SU
Předseda
Ing. Jaroslav Kania
Členové
Mgr. Dagmar Kamrádová
Ing. Hana Šimečková
Grantová komise SGS SU
Předseda
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Členové
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (do 15. 2. 2012)
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (od 15. 2. 2012)
Dozorčí rada SGS SU
Předseda
Ing. Jaroslav Kania
Členové
Mgr. Dagmar Kamrádová
Ing. Hana Šimečková
Grantová komise SGS FPF
Mgr. Martin Čapský, Ph.D., předseda
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
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prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Birgus
Grantová komise SGS FVP
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (předsedkyně od 1. 1. 2012)
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (do 25. 10. 2012)
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (od 25. 10. 2012)
Grantová komise SGS OPF
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (předsedkyně do 15. 2. 2012)
Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (předseda od 15. 2. 2012)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Grantová komise SGS MÚ
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., předseda
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Vědecká redakce SU
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

2.3.7 Orgány FPF
2.3.7.1 Vědecká rada
Předseda
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Tajemník
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Interní členové
doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Birgus
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
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doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Externí členové
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Univerzita Karlova v Praze
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., Akademie věd ČR, v.v.i. v Praze
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Akademie věd ČR, v.v.i. v Brně
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. Irina Perfiljeva, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., Vysoká škola ekonomická Praha (od 5. 6. 2012)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice (od 29. 2. 2012)

2.3.7.2 Akademický senát
Předseda
PhDr. Petr Vojtal
Místopředsedové
BcA. et Bc. Miroslav Zeman (předseda komory akademických pracovníků)
Bc. Petr Rataj (předseda komory studentské)
Komora akademických pracovníků
prof. Mgr. Jindřich Štreit
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Studentská komora
Jiří Boháč (od 26. 10. 2012)
Marek Čmiel (od 26. 10. 2012)
Peter Hrabovský (do 22. 8. 2012)
Vít Kulíšek
Bc. Samuel Španihel (do 7. 6. 2012)

2.3.7.3 Děkan, proděkani, tajemník
Děkan
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Proděkani
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., proděkan pro informace a rozvoj
Mgr. Martin Čapský, Ph.D., proděkan pro vědu a zahraniční styky
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Tajemník
Ing. Mgr. Josef Svoboda
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2.3.7.4 Disciplinární komise
Předseda
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.
Členové
PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Bc. Zbyněk Dušek
Bc. Samuel Španihel

2.3.8 Orgány FVP
2.3.8.1 Vědecká rada
Předseda
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Tajemník
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Interní členové
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Externí členové
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polsko
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Masarykova univerzita v Brně
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, Slovensko
prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2.3.8.2 Akademický senát
Předseda
PhDr. Jiří Sedláček
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Komora akademických pracovníků
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. (předsedkyně komory akademických pracovníků)
Ing. Soňa Harasimová
Mgr. Hana Heiderová
PhDr. Igor Hendrych
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Studentská komora
Jan Šebesta (člen od 24. 9. 2012, předseda studentské komory od 10. 12. 2012)
Bc. Jakub Fidler (předseda studentské komory do 10. 5. 2012, člen do 10. 12. 2012)
Bc. Jakub Čmiel (do 29. 8. 2012)
Monika Gvoždíková
Barbora Honová

2.3.8.3 Děkan, proděkani, tajemník
Děkan
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Proděkani
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a informace, pověřena
řízením rozvoje
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro studijní a sociální záležitosti, pověřena řízením
vědy a výzkumu
Tajemník
Ing. Josef Vícha

2.3.8.4 Disciplinární komise
Předseda
Mgr. Kamil Janiš
Členové
Regina Bednaříková, studentka (do 30. 6. 2012)
Aneta Gottwaldová, studentka (od 1. 7. 2012)
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Ondřej Ryboň, student

2.3.9 Orgány OPF
2.3.9.1 Vědecká rada
Předseda
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. (do 4. 7. 2012)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (od 5. 7. 2012)
Místopředseda
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (do 4. 7. 2012)
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Tajemník
Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (od 12. 1. 2012)
Interní členové
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (do 30. 6. 2012)
doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.
prof. Ing. František Němec, PhD.
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Ing. Dominik Vymětal, DrSc.
Externí členové
prof. dr hab. ing. Riszard Barcik, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava (od 1. 7. 2012)
Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D., ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Moravskoslezský kraj, Ostrava
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislavě
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Masarykova univerzita v Brně
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Univerzita Pardubice
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, Česká národní banka, Ostrava
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Milan Žák, CSc., Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha (do 31. 10. 2012)

2.3.9.2 Akademický senát
Předseda
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
Místopředseda
Ing. Štefan Hečko
Tajemník
Mgr. Ing. Roman Šperka
Komora akademických pracovníků
Ing. Josef Botlík
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RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (do 7. 11. 2012)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Ing. Tomáš Verner
Ing. Pavla Vodová (od 8. 11. 2012)
Studentská komora
Bc. Tomáš Činčala (od 25. 10. 2012)
Bc. Tomáš Kuděla (do 10. 9. 2012)
Terezie Laňková (od 10. 5. 2012)
Ing. Radim Řihák
Ing. Jana Šimáková

2.3.9.3 Děkan, proděkani, tajemník
Děkan
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. (do 4. 7. 2012)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., pověřena vedením fakulty (od 5. 7. 2012)
Proděkani
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (pověřen od 2. 1. 2012, jmenován od 12. 1. 2012)
doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky
Ing. Dominik Vymětal, DrSc., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Tajemník
RNDr. Ing. Bohuslav Rychtar (do 2. 7. 2012)
Ing. Alena Valicová, pověřena zastupováním tajemníka fakulty (od 9. 7. 2012)

2.3.9.4 Disciplinární komise
Předseda
Ing. Josef Botlík
Členové
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (od 31. 10. 2012)
Bc. Aleš Kouba, student (do 27. 10. 2012)
Ing. Michal Ondra, student (do 27. 10. 2012)
Ing. Štefan Hečko, student (od 31. 10. 2012)
Bc. Jan Dittrich, student (od 31. 10. 2012)
Bc. Daniel Guziur, student (od 31. 10. 2012)

2.3.10 Orgány MÚ
2.3.10.1 Vědecká rada
Předseda
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
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Místopředseda
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Interní členové
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Externí členové
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc., Masarykova univerzita, Brno
prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Masarykova univerzita, Brno
prof. Dr. hab. Roman Ger, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko
prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., Matematický ústav AV ČR v Praze
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko

2.3.10.2 Ředitel a zástupci
Ředitel
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Zástupci ředitele
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., statutární, věda a zahraniční styky
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D., studijní záležitosti
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc., výpočetní technika

2.4 Zastoupení SU v českých a mezinárodních reprezentacích
vysokých škol
2.4.1 Zastoupení SU v České konferenci rektorů
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.		

člen

2.4.2 Zastoupení SU v Radě vysokých škol
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
člen

doc. RNDr. František Koliba, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.		
Bc. Petr Rataj			
Vít Kulíšek			

člen předsednictva, předseda komise pro IT ve VŠ
člen
člen, předseda komise pro vědu
člen
člen studentské komory
náhradník studentské komory

2.4.3 Zastoupení SU v European University Association
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

člen

2.4.4 Zastoupení SU v Konferenci rektorů slezských univerzit
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.		

předseda
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2.5 Zastoupení žen v orgánech SU
Správní rada SU (20%)
PhDr. Magda Habrmanová, CSc., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Kristýna Kočí, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
Mgr. Eva Prošková, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
Vědecká rada SU (15%)
Interní členové
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Externí členové
prof. Dr. Ing. Renáta Hótová, OSVČ Ostrava
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko
Akademický senát SU (29%)
Komora akademických pracovníků
Ing. Soňa Harasimová
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Mgr. Jana Žáčková
Studentská komora
Veronika Fogltonová
Mgr. Hana Miketová (do 9. 11. 2012)
Lucie Tomiczková (od 13. 12. 2012)
Martina Zagolová (do 5. 6. 2012)
Další rady a komise SU (v oblasti vědy a výzkumu)
Rada IGS SU (33%)
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (od 1. 4. 2012)
Dozorčí rada IGS SU (67%)
Mgr. Dagmar Kamrádová
Ing. Hana Šimečková
Grantová komise SGS FPF (29%)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Grantová komise SGS FVP (50%)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., (od 25. 10. 2012)
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Grantová komise SGS OPF (50%)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., (do 15. 2. 2012)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
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Grantová komise SGS MÚ (25%)
doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
Grantová komise SGS SU (33%)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., (do 15. 2. 2012)
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Dozorčí rada SGS SU (67%)
Mgr. Dagmar Kamrádová
Ing. Hana Šimečková
Vědecká redakce SU (29%)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Vědecká rada FPF (24%)
Interní členové
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Externí členové
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Univerzita Karlova v Praze
prof. Irina Perfiljeva, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
Vědecká rada FVP (38%)
Interní členové
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Externí členové
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
Akademický senát FVP (43%)
Komora akademických pracovníků
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Ing. Soňa Harasimová
Mgr. Hana Heiderová
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Studentská komora
Monika Gvoždíková
Barbora Honová
Vědecká rada OPF (29%)
Interní členové
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (do 30. 6. 2012)
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doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Externí členové
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
Akademický senát OPF (25%)
Komora akademických pracovníků
Ing. Ivana Koštuříková
Ing. Pavla Vodová (od 8. 11. 2012)
Studentská komora
Terezie Laňková (od 10. 5. 2012)
Ing. Jana Šimáková
Vědecká rada MÚ (8%)
Interní členové
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Vedení SU (20%)
PhDr. Radmila Dluhošová, prorektorka pro studijní a sociální záležitosti
Vedení FPF (25%)
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Vedení FVP (67%)
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a informace, pověřena
řízením rozvoje
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti, pověřena řízením
vědy a výzkumu
Vedení OPF (20%)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

2.6 Poslání, vize a strategické cíle SU
SU představuje významnou součást systému vysokoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji a svým dosahem přesahuje rámec regionální struktury vysokoškolského vzdělávání.
SU je vysokou školou, která vznikla v roce 1991, respektive dvě její fakulty v roce 1990, a to
podle zákona č. 314/1991 Sb. Během svého trvání dosáhla v rámci vědecké i pedagogické činnosti uznání v mezinárodním měřítku. Genezi dynamického rozvoje SU zachycuje celá
řada dokumentů, především výroční zprávy, zprávy o hospodaření a hodnocení činnosti SU
za jednotlivé roky. Všechny vyvíjené aktivity dokládají, že SU je významnou českou kulturní,
vzdělávací i vědeckou institucí.
SU měla v roce 2012 tři fakulty, jeden vysokoškolský ústav, dvě vysokoškolská pracoviště
a jedno účelové zařízení. Univerzita ve své činnosti respektuje základní strategie vzdělávací
politiky společnosti a vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývo)28(
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jové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti SU na období 2011-2015, jeho každoroční
aktualizace a Instuticionálních rozvojových plánů SU, dále z Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých
škol na období 2011-2015 a rovněž z dalších koncepčních materiálů spjatých se začleňováním
českého pedagogického a vědeckého prostoru do dimenzí EU.
Hlavní priority SU:
• soustředění na klíčové trendy ovlivňující činnost SU (eliminovat slabá místa, minimalizovat
rizika, rozvíjet příležitosti a posilovat silné stránky);
• rozvoj strategických cílů SU pro období 2011-2015;
• stanovení základních nástrojů a cest k dosažení vytyčených cílů;
• naplňování Institucionálního rozvojového plánu SU;
• podpora dobrého jména SU jako kvalitní veřejné vysoké školy.
Východiska:
• hodnocení naplňování priorit a cílů minulého období;
• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015;
• SWOT analýzy SU;
• koncepce rozvoje společnosti a regionu, demografický vývoj populace.

2.7 Změny, k nimž došlo v r. 2012 v oblasti vnitřních předpisů
Dne 26. 4. 2012 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR registrovány
Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě a Řád výběrového řízení Slezské univerzity
v Opavě, které byly Akademickým senátem Slezské univerzity schváleny dne 24. 4. 2012.
Dne 1. 11. 2012 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny I. změna
Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě, která byla
Akademickým senátem Slezské univerzity schválena dne 18. 9. 2012 a VII. změna Statutu
Slezské univerzity v Opavě, která byla Akademickým senátem Slezské univerzity schválena dne
16. 10. 2012.
Akademický senát Slezské univerzity schválil dne 18. 12. 2012 I. změnu Řádu výběrového
řízení.
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2.8 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 2) ukládá povinným subjektům zveřejnit údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející
kalendářní rok ve veřejné výroční zprávě jako její samostatnou část s názvem „Poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
Počet podaných žádostí o informace

1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu
Výčet poskytnutých výhradních licencí,
včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

bez rozsudku soudu

Počet stížností podle §16a

0

Další informace vztahující se k uplatňování
zákona č. 106/1999 Sb.

Průběžně byly poskytovány informace na základě ústně podávaných
žádostí. Písemné požadavky byly v souladu se zákonem evidovány.
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3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací
činnost
3.1 Počty akreditovaných studijních programů
Univerzita uskutečňovala v roce 2012 studium v akreditovaných studijních programech
všech typů – bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských. Studium
bylo uskutečňováno v prezenční a kombinované formě. Aktuální seznam je zveřejněn na úřední
desce a průběžně aktualizován, tabulka ukazuje stav ke dni 31. 12. 2012.
Pokud byl studijní program akreditován v prezenční a zároveň v kombinované formě, je
ve sloupci CELKEM započítán pouze jednou.
Akreditované studijní programy (počty)
Bakalářské
studium

SU

P

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

FPF
Skupiny akreditovaných studijních
programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

5

2

2

-

2

-

3

12

61,67,71-73

4

2

2

-

3

2

2

13

ekonomie

62,65

1

-

-

-

-

-

-

1

pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky o kultuře
a umění

74,75

-

1

-

1

-

-

2

1

1

-

-

-

1

1

4

51-53

1

1

-

-

-

-

-

1

61,67,71-73

2

1

-

-

2

-

1

5

74,75

1

1

-

-

-

-

-

1

4

3

1

-

3

1

1

9

-

společenské vědy, nauky
a služby

81,82

FVP
Skupiny akreditovaných studijních
programů
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky
a služby
pedagogika, učitelství
a sociál. péče

KKOV

OPF
Skupiny akreditovaných studijních
programů
ekonomie
MU
Skupiny akreditovaných studijních
programů
přírodní vědy a nauky
CELKEM

KKOV
62,65

KKOV
11-18

1

-

1

20

11

7

1

-

1

4

12

4

9

63
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3.2 Nabídka studia v cizích jazycích, studijní programy
akreditované v cizím jazyce
Studijní programy v cizím jazyce (počty)
Bakalářské
studium

SU

P

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

OPF
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

ekonomie

62,65

CELKEM

1

1

-

-

-

-

1

2

1

1

-

-

-

-

1

2

OPF nabízela studium v anglickém jazyce v bakalářském studijním programu Economics
and Management, ve studijních oborech Business Economics in Trade and Services, Corporate
Finance a Marketing and Management a v doktorském studijním programu Economics and
Management, ve studijním oboru Business Economics and Management.
Pokud byl studijní program akreditován v prezenční a zároveň v kombinované formě, je
ve sloupci CELKEM započítán pouze jednou.

3.3 Akreditované studijní programy společně uskutečňované
SU a VOŠ
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
SU
Název studijního programu
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)

Gastronomie, hotelnictví a turismus
65
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace
2003
6

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů
a ukončení

Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí
a praktických dovedností: Přijímací řízení probíhá písemnou formou a je orientováno na oblast ekonomie, matematiky a společenský přehled. Studium je završeno státní závěrečnou zkouškou.
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3.4 Akreditované studijní programy nebo jejich části,
které SU uskutečňuje mimo obec, v níž má sídlo
(mimo odbornou praxi)
Akreditované studijní programy nebo jejich části, které SU uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo
(mimo odbornou praxi)
SU
Název studijního programu

Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu

Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

Sociální politika a sociální práce
67
Konzultační středisko SU, pracoviště FVP,
Bydlinského 2474, Tábor
Konzultační středisko SU, pracoviště FVP,
V Domcích 488, Trutnov
kombinovaná
2**
bakalářský
ANO
ANO
1 (0,5 úvazek)
externí pracovníci na DPP
Gastronomie, hotelnictví a turismus
65
Konzultační středisko SU, pracoviště FPF,
Bydlinského 2474, Tábor
prezenční
6
bakalářský
(v roce 2012 realizován jen 1. a 2. ročník
a ZS 3. ročníku) NE
(v roce 2012 realizován jen 1. a 2. ročník
a ZS 3. ročníku) NE
2
externí pracovníci na DPP

*Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má
vysoká škola své sídlo
** Realizuje se třetí ročník
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3.5 Využívání kreditního systému, udělování dodatku
k diplomu
V kreditním systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní
s ECTS – počítá se ziskem 60 kreditů za rok studia, je uplatňována šestistupňová klasifikační
stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího ročníku musí student získat 40 kreditů a zároveň získat kredity za opakovaně zapsané předměty. Za celé studium musí mít splněn počet
kreditů rovnající se šedesátinásobku standardní doby studia v příslušném studijním programu.
SU má platný certifikát Diploma Supplement Label na období 2009 – 2013, jeho principy
byly uplatňovány i v roce 2012.

3.6 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit SU
SU v roce 2012 uskutečňovala další vzdělávací aktivity v rámci akreditovaných studijních
programů a rovněž realizovala vzdělávací aktivity nad rámec uskutečňovaných akreditovaných
studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního vzdělávání jsou uvedeny
v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také s ohledem na počet účastníků.
Na úrovni součástí, ale také jednotlivých kateder, ústavů a dalších pracovišť se konaly
rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy – letní školy, konference, semináře, simulace, workshopy, odborné kurzy, výstavy, festivaly, přednášky odborníků z praxe
a odborné exkurze. Na jejich organizaci se podílela nejen SU a její součásti, ale také spolupracující tuzemská i zahraniční pracoviště. Podrobný výčet těchto aktivit součásti uvádějí ve svých
ročenkách. Jako ilustrační příklady lze uvést:
Letní školy: Letní muzeologická škola; Školství výchova a vzdělávání v 19. a 20. století;
Summer School on Geometry of Differential Equations;
Konference: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života; Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu; Proměny rodiny; ICT for Competitiveness 2012; International Conference
on Mathematical methods in Economics; Hospodářská politika v zemích Evropské unie;
Semináře: The Good, the Bad and the Unknown; The Population and Statistics; Slobodomurárske hnutie v českých krajinách v 18. storočí; Parlamentarismus ve střední Evropě v 19.
století;
Workshopy: Industrializace, migrace, národnostní a kulturní aspekty středoevropských
regionů v 19. století; Třebovice Marie Stony v souřadnicích evropské kultury; National Indifference on the Language Frontiers of Central Europe; Piety and Fluidity;
Odborné kurzy: Barista; Sommeliér;
Výstavy: Století Češi; Interpretace aktu; Brána naděje; Křehké zboží; Autoportréty; Já, ty,
my; Stopy paměti;
Přednášky: Analýza X-ray observačních dat; Člověk pod lupou společenských disciplín;
Frühneuzeitliche Frauenklöster als „Totale Institutionen“?; Slovenians in the polling stations;
Radikálne formy osvietenstva v habsburskej monarchii; Kořeny evropské civilizace.
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4 Studenti
4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech
Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studií k 31. 12. 2012 a koresponduje s výstupem matriky SIMS. Jsou zde zahrnuti rovněž studenti na krátkodobých studijních
pobytech.
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

SU

P

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské CELKEM
studium

K/D

FPF
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

240

69

2

-

35

-

36

382

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

572

366

8

-

189

157

69

1361

ekonomie

62, 65

360

-

-

-

-

-

-

360

pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky
o kultuře a umění

74,75

-

-

66

-

7

-

-

73

81,82

70

149

-

-

-

54

12

285

51-53

167

208

-

-

-

-

-

375

61,67,
71-73

193

254

-

-

146

-

4

597

74,75

134

205

-

-

-

-

-

339

1946

800

-

-

629

486

124

3985

FVP
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
zdravot., lékař.
a farm. vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika, učitelství
a sociál. péče

KKOV

OPF
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
ekonomie

KKOV
62,65

MÚ
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
přírodní vědy a nauky
CELKEM

KKOV
11-18

161

-

7

-

17

-

10

195

3843

2051

83

-

1023

697

255

7952
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4.2 Studenti ve věku nad 30 let
Studenti ve věku nad 30 let
Bakalářské
studium

SU

P

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské CELKEM
studium

K/D

FPF
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

3

33

1

-

6

-

21

64

společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky
o kultuře a umění

61,67,
71-73

6

222

-

-

6

88

38

360

74,75

-

-

2

-

2

-

-

4

81,82

2

67

-

-

-

40

11

120

51-53

-

127

-

-

-

-

-

127

61,67,
71-73

-

158

-

-

15

-

2

175

74,75

-

111

-

-

-

-

-

111

5

328

-

-

20

170

68

591

FVP
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
zdravot., lékař.
a farm. vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika, učitelství
a sociál. péče

KKOV

OPF
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
ekonomie

KKOV
62,65

MU
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
přírodní vědy a nauky
CELKEM

KKOV
11-18

3

-

-

-

-

-

2

5

19

1046

3

-

49

298

142

1557

Relativně vysoký počet studentů nad 30 let je způsoben skutečností, že se jedná většinou
o studenty kombinované formy studia a studenty doktorských studijních programů. V prvním
případě je studium těchto studentů motivováno doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně s výkonem zaměstnání. U doktorských studijních programů pak jde o ty studenty, kteří si
rozšiřují vysokoškolskou kvalifikaci po vykonání určité doby praxe.
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4.3 Neúspěšní studenti na SU, opatření vedoucí ke snižování
studijní neúspěšnosti
Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů SU, kteří
ukončili studium v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb. v platném znění – zanecháním studia, podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č.
111/1998 Sb. v platném znění – nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu
podle studijního a zkušebního řádu v členění na bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské podle jednotlivých skupin kmenových oborů.
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

SU

P
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské CELKEM
studium

K/D

KKOV
11-18

225

14

1

-

13

-

5

258

zdravot., lékař.
a farm. vědy a nauky

51-53

16

22

-

-

-

-

-

38

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

232

109

-

-

35

36

13

425

ekonomie

62,65

625

406

-

-

78

152

24

1285

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

12

33

4

-

-

-

-

49

vědy a nauky
o kultuře a umění

81,82

16

7

-

-

-

1

-

24

1126

591

5

-

126

189

42

2079

přírodní vědy a nauky

CELKEM

SU sledovala vývoj neúspěšnosti studentů, která má mírně rostoucí tendenci. Za jeden
z faktorů způsobujících tuto skutečnost považujeme snížení vstupní úrovně uchazečů, přicházejících ze středních škol. V zájmu eliminace tohoto faktoru jsou realizovány přednášky, soutěže
a Virtuální univerzita pro studenty středních škol, případně organizovány přípravné kurzy pro
studenty prvního ročníku před začátkem prvního semestru. Ke snížení neúspěšnosti studentů
směřuje i celá řada dalších opatření. Pedagogové napomáhají snižování počtu neúspěšných
studentů konzultacemi dle aktuálních potřeb studentů prezenční i kombinované formy
studia po domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny. Důraz je kladen na prohloubení
individuálního přístupu ke studentům, zkvalitnění studijních materiálů (sylaby, studijní opory
s multimediálními pomůckami), zkvalitnění a rozšíření knihovního fondu a lepší dostupnost
studijních materiálů, rozšíření možností přístupu k multimédiím, včetně internetu, je rozvíjena
možnost využívání e-learningového portálu, multimediálních záznamů přednášek, seminářů,
konferencí a jiných vzdělávacích aktivit.
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5 Absolventi
5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů
Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů SU, kteří ukončili
studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012 v členění na bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské podle jednotlivých skupin kmenových oborů.
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Bakalářské
studium

SU

P
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

Navazující
magisterské
studium

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Doktorské CELKEM
studium

K/D

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

50

8

-

-

7

-

7

72

zdravot., lékař.
a farm. vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby

51-53

42

129

-

-

-

-

-

171

61,67,
71-73

236

267

7

-

94

52

2

658

ekonomie

62,65

464

172

-

-

208

166

10

1020

pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky
o kultuře a umění

74,75

35

43

38

-

-

-

-

116

81,82

3

30

-

-

-

17

-

50

830

649

45

-

309

235

19

2087

CELKEM
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

5.2 Spolupráce s absolventy SU
SU pořádá prostřednictvím součástí výroční setkání absolventů. Významnou roli při udržování kontaktů s absolventy sehrávají zejména jednotlivé katedry a ústavy. Ty oslovují své absolventy a zvou je ke spolupráci v mnoha oblastech. Absolventi jako odborníci z praxe se účastní
mnoha pořádaných odborných konferencí. Vzájemná spolupráce je zřetelná zejména v oblasti
mimořádných přednášek a odborných seminářů pro studenty, při zabezpečování odborných
praxí studentů na jejich současných pracovištích a při zadávání, koncipování a konzultacích
závěrečných prací. Řada absolventů působí jako odborní konzultanti v záležitostech týkajících
se úprav, rozvoje a inovací studijních programů či oborů. Nemalou roli sehráli absolventi při
motivaci studentů a propagaci studijních příležitostí nabízených SU. Absolventi bakalářských
programů pokračující ve studiu v navazujícím magisterském programu se podílejí také na výzkumných aktivitách ústavů či kateder. SU udržuje kontakt s absolventy rovněž pomocí Portálu
SU (http://www.slu.cz/slu/cz/absolventi). V rámci tohoto portálu je udržována i aktuální databáze absolventů SU (http://zelus.slu.cz/abs/).
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5.3 Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů SU,
spolupráce s budoucími zaměstnavateli
Uplatnitelnost absolventů byla a je systematicky sledována. Na portálu SU jsou prostřednictvím Akademické poradny umisťovány aktuální nabídky pracovních míst a další informace
týkající se možností uplatnění absolventů. SU je rovněž členem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Negativní prvek trvale zaznamenáváme v souvislosti s vysokou nezaměstnaností
v regionu, ve kterém SU působí.
Přesto jsou v rámci možností jednotlivých součástí a ústavů vytvářeny podmínky pro přímé
kontakty se zaměstnavateli. Ty se realizují především v souvislosti s přípravou a výkonem odborných praxí, zařazených do studijních plánů studijních programů a oborů. Bakalářské práce
profesně orientovaných studijních oborů jsou vypisovány v souladu s podněty a potřebami profesní sféry, studenti při jejich vypracovávání přicházejí do přímého kontaktu s potencionálními
zaměstnavateli.
Spolupráce se zaměstnavateli, např. i prostřednictvím rozvojových projektů nese i zpětnou vazbu pro garanty studijních oborů, využitelnou především při úpravách studijních plánů
ve vazbě na potřeby praxe s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů.

5.4 Odborná spolupráce SU s regionem, propojení teorie
a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
V rámci FPF má specifické postavení výstavní činnost Institutu tvůrčí fotografie v rámci
Opavy i celého regionu a spolupráce s divadelní sférou u oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. V oblasti popularizace vědy je významná spolupráce Ústavu fyziky s TV NOE
při tvorbě pořadů věnovaných problematice vesmíru i vědy obecně. Významným způsobem se
rozšiřují výstavní a prezentační aktivity studentů oborů Multimediální techniky a Audiovizuální
tvorba.
FVP je v úzkém kontaktu s řadou regionálních státních i nestátních organizací (např. Krajský úřad v Ostravě, Magistrát města Opavy, obecní úřady, pracoviště Úřadu práce ČR, Charita
Opava, Policie ČR, Armáda spásy ČR, občanské sdružení S.T.O.P. apod.), a to zvláště při
realizaci odborných praxí studentů jednotlivých oborů. Řada studentů a absolventů je zaměstnána nebo působí jako dobrovolníci přímo v institucích, s nimiž fakulta spolupracuje. Propojení
teorie a praxe se uskutečňuje zejména prostřednictvím externích pracovníků primárně zaměstnaných v odborné sféře, kteří se podílejí na výuce a vedou závěrečné práce studentů. V roce
2012 byla v rámci realizace rozvojového projektu „Vzdělávání a rozvoj talentové mládeže
v regionu“ zahájena spolupráce s vybranými středními školami při přípravě nadaných studentů
na národní a mezinárodní soutěže a byla vytvořena síť spolupracujících akademických pracovníků a učitelů z vybraných škol.
Další oblastí spolupráce je pořádání odborných akcí, jichž se účastní mnoho odborníků
z praxe (např. každoročně pořádaná konference o rodině ve spolupráci s Dětským centrem
Čtyřlístek v Opavě, v roce 2012 druhý ročník konference „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“ a přednáškový cyklus „Člověk pod lupou společenských
disciplín“). Vedle toho proběhly na FVP v rámci realizace rozvojového projektu „Spolupráce
s praxí“ dva odborné workshopy. První byl z odborné oblasti veřejnosprávní problematiky,
sociální politiky a legislativy, kde odborníci z praxe připravili přednášky pro studenty a akademické pracovníky, které se týkaly podmínek uplatnění absolventů v praxi ve veřejném sektoru.
Druhý byl z odborné oblasti ošetřovatelské a supervizní praxe, kde odborníci z praxe diskutovali formou kulatého stolu o problémech klinické supervize v českém ošetřovatelství.
OPF realizovala spolupráci s řadou tuzemských subjektů podnikové i veřejné sféry, a to
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zejména v rámci odborných praxí (Walmark, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Bonatrans Group,
a.s., Čedok, a.s., Finanční úřad Karviná, Magistrát města Havířova, aj.).
Spolupráce MÚ s regionem a subjekty odběratelské sféry se realizovala zejména prostřednictvím praxí studentů v následujících podnicích a institucích: Magistrát města Opavy, Model
Obaly, a. s., Elektrokomplex Šmyd, s.r.o., MASSAG Stamping a.s., OSTROJ a.s., Plzeňský
Prazdroj, a.s., TQM – holding s.r.o, Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského
kraje, Kofola ČeskoSlovensko a.s., Pekárna Kunčice s.r.o., Slezská nemocnice v Opavě, p. o.,
Opavia - LU s.r.o. V rámci uvedené spolupráce vznikla řada bakalářských a diplomových prací
mj. zahrnující tematiku krizového řízení, analýzy rizik, ochrany obyvatelstva, aj.
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6 Zájem o studium
6.1 Zájem o studium na SU
Zájem o studium na SU
Bakalářské
studium

Navazující
magisterské
studium

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných
ke studiu

Počet zapsaných
ke studiu

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných
ke studiu

přírodní vědy a nauky

11-18

338

201

200

-

-

-

24

15

15

5

4

4

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

814

382

373

-

-

-

384

157

153

16

9

8

ekonomie

62, 65

329

139

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky o kultuře
a umění

74,75

-

-

-

-

-

-

15

2

2

-

-

-

81,82

375

65

65

-

-

-

51

26

26

6

4

4

Počet přijatých

Počet přihlášek

Počet zapsaných
ke studiu

Doktorské
studium

Počet přijatých

Magisterské
studium

Počet přihlášek

SU

FPF
Skupiny akreditovaných studijních
programů

KKOV

FVP
Skupiny akreditovaných studijních
programů
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika, učitelství
a sociál. péče

KKOV
51-53

294

145

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,67,
71-73

664

233

233

-

-

-

156

67

67

8

3

3

74,75

393

121

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,65 2526 1870 1306

-

-

- 1061

720

628

38

22

22

101

-

-

-

11

11

2

1

1

5915 3258 2677

-

-

- 1704 998 902

75

43

42

OPF
Skupiny akreditovaných studijních
programů
ekonomie

KKOV

MÚ
Skupiny akreditovaných studijních
programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

CELKEM

182

102

13
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Jednotlivé zprávy o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 byly zveřejněny na těchto internetových adresách:
MÚ - http://www.slu.cz/math/cz/studium/prijimaci-rizeni/archiv-prijimacich-rizeni/prijimaci-rizeni-2012-2013 .
FPF - http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/prijimaci-rizeni/2013-2014/informace-o-prijimacim-rizeni-2012-2013.
FVP - http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/vysledky-prijimaciho-rizeni/vysledky-prijmaciho-rizeni-2012-2013 .
OPF - http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni.

6.2 Charakter přijímacích zkoušek na SU
Přijímací zkoušky na SU byly realizovány na základě dlouhodobých zkušeností a s ohledem
na oborové zaměření a charakter studia. Řada oborů využila Certifikátu společnosti SCIO o absolvování Národních srovnávacích zkoušek, na vybraných oborech byly zohledněny výsledky
dosažené uchazeči v celostátních soutěžích majících vazbu na daný obor.
Na uměleckých oborech byly součástí přijímací zkoušky i zkoušky talentové.
Na některých oborech (matematika a fyzika), v souladu s celorepublikovým trendem, proběhlo přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.
Přijímací zkoušky ke studiu v navazujících magisterských programech byly zajišťovány
výhradně vlastními zdroji. Přijímací zkoušky ke studiu v doktorských studijních programech
byly vykonávány před přijímací komisí.

6.3 Studenti navazujícího magisterského a doktorského
studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ studia
na jiné VŠ
Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia
na jiné vysoké škole
Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole
SU

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

FPF

24

1

FVP

8

1

OPF

169

6

MÚ
CELKEM

1

0

202

8

6.4 Spolupráce se středními školami
Spolupráce se středními školami probíhala ve vazbě na jednotlivé obory především v garanci ústavů a kateder součástí univerzity. V oblasti propagace studia byly jednotlivými součástmi organizovány oborově zaměřené akce pořádané s konkrétními středoškolskými partnery.
Součásti se rovněž účastnily speciálně pořádaných akcí zaměřených na informování zájemců
o studium pořádaných středními školami, oslovily jejich vedení nabídkovými propagačními
materiály konkrétních oborů, informovaly o aktuální nabídce studijních programů a možnostech studia. Obory zaměřené na přírodní a společenské vědy spolupracovaly se středními
školami při výchově nadaných studentů formou pořádání odborných akcí a soutěží (např. Pátky
s matematikou pro středoškoláky, Pythagoriáda, Školička moderní astrofyziky, Turnaj mladých
)42(
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fyziků, Dějepisná soutěž gymnázií Moravskoslezského kraje, apod.). Jednotlivé ústavy a katedry
umožňují návštěvy studentů středních škol na řádných seminářích a přednáškách, případně
poskytují středoškolským studentům možnost odborných konzultací. Fakulta garantující ekonomické obory spolupracovala se středními školami v karvinském regionu (Gymnázium Karviná,
SPŠ Karviná, OA Český Těšín, SŠ hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín, OA Orlová,
MOA Petřvald, OA a VOŠ sociální Ostrava).
Součásti pořádaly dny otevřených dveří, univerzita se rovněž účastnila vzdělávacích veletrhů Gaudeamus Praha a Gaudeamus Brno.
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7 Akademičtí pracovníci
7.1 Akademičtí pracovníci SU, přepočtené počty
Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

10,89

17,30

45,13

32,63

9,18

9,53

4,21

128,87

45,48

3,30

11,59

17,11

13,38

0,1

0

0

45,78

OPF

99,80

3,45

13,33

53,41

19,55

1,5

8,57

0

99,80

MÚ

19,63

1,28

2,33

5,35

0,21

0

10,47

4,37

24

289,57

18,92

44,55

121

65,77

10,78

28,57

8,59

298,15

CELKEM

CELKEM

Asistenti*

124,66

FVP

Lektoři

Odborní asistenti

FPF

CELKEM

Docenti

Vědečtí pracovníci

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

Akademičtí pracovníci

Profesoři

SU

* V kolonce „Asistenti“ jsou uvedeni asistenti + odborní asistenti bez vědecké hodnosti, vedeni v této kategorii do 31. 5.
2012. Od 1. 6. 2012 jsou převedeni do kategorie „asistent“.

7.2 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

ženy

CELKEM

Vědečtí pracovníci
CELKEM

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

ženy

CELKEM

Lektoři

Asistenti*
ženy

CELKEM

ženy

ženy

CELKEM

Docenti
CELKEM

ženy

CELKEM

Odborní asistenti

Akademičtí pracovníci

Profesoři

SU

do 29 let

-

-

-

-

4

3

14

10

1

1

-

-

1

1

30-39 let

-

-

7

2

62

25

31

12

9

7

-

-

4

- 113

40-49 let

2

1

12

5

30

15

22

12

5

1

-

-

-

-

71

50-59 let

8

3

15

8

26

15

13

6

3

1

-

-

1

-

66

60-69 let

13

1

24

7

8

3

5

3

1

-

-

-

1

-

52

7

-

3

-

4

-

1

1

-

-

-

-

-

-

15

30

5

61

22 134

61

86

44

19

10

-

-

7

nad 70 let
CELKEM

20

1 337

* V kolonce „Asistenti“ jsou uvedeni asistenti + odborní asistenti bez vědecké hodnosti, vedeni v této
kategorii do 31. 5. 2012. Od 1. 6. 2012 jsou převedeni do kategorie „asistent“.
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7.3 Přehled počtu akademických pracovníků na SU
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty
fyzických osob)
SU

Akademičtí pracovníci

FPF
Rozsahy
úvazků

15
prof.

24

CELKEM
56

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

51

146

ostatní

do 0,3

1

4

3

4

12

do 0,5

1

2

3

6

12

do 0,7

0

1

5

5

11

do 1,0

13

17

45

36

111

7

16

14

21

58

FVP
Rozsahy
úvazků

prof.

DrSc., DSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

ostatní

do 0,3

2

1

2

2

7

do 0,5

4

4

3

2

13

do 0,7

0

1

0

1

2

do 1,0

1

10

9

16

36

OPF

5

14

51

34

104

Rozsahy
úvazků

prof.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

ostatní

do 0,3

1

0

1

1

3

do 0,5

1

0

0

1

2

do 0,7

2

1

1

1

5

do 1,0

1

13

49

31

94

1

27

MÚ
Rozsahy
úvazků

5
prof.

7

14
DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

ostatní

do 0,3

0

0

0

0

0

do 0,5

1

1

0

1

3

do 0,7

1

0

1

0

2

do 1,0

3

6

13

0

22

107

335

SU Celkem
Rozsahy
úvazků

32
prof.

61

135
DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

doc.

ostatní

do 0,3

4

5

6

7

22

do 0,5

7

7

6

10

30

do 0,7

3

3

7

7

20

do 1,0

18

46

116

83

263

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul:
Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se jako prof.
Pokud je doc. XX, DrSc. uvádí se jako doc.
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7.4 Počty akademických pracovníků a vědeckých pracovníků
s cizím státním občanstvím
Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)
SU
FPF

14

FVP

7

OPF

8

MÚ

9

CELKEM

38

7.5 Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce
2012
Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
SU

Počet

FPF

1

Profesoři jmenovaní v roce 2012 *

1

Docenti jmenovaní v roce 2012

0

FVP

0

Profesoři jmenovaní v roce 2012

0

Docenti jmenovaní v roce 2012

0

OPF

0

Profesoři jmenovaní v roce 2012

0

Docenti jmenovaní v roce 2012

0

MÚ

1

Profesoři jmenovaní v roce 2012

0

Věkový průměr nově jmenovaných
50

Docenti jmenovaní v roce 2012 **

1

43

CELKEM

2

46,5

* Dne 22. 8. 2012 byla doc. Kratochvílová jmenována mimořádnou profesorkou pro obor Německá jazykověda na univerzitě ve Würzburgu.
** Externí docentura - Polsko
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7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických
pracovníků SU
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
SU

Počet kurzů

Počet účastníků

Kurzy orientované na pedagogické
dovednosti

23

401

Kurzy orientované na obecné dovednosti

41

1147

Kurzy odborné

22

150

CELKEM

86

1698

V tabulce se jedná o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká škola, anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě).

7.7 Kariérní řád pro zaměstnance SU a motivační nástroje
pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených
výsledcích
Na FPF byla přijata nová, přísnější pravidla pro zařazování pracovníků do platových tříd.
Klíčovým faktorem pro odborný růst vědecko-pedagogických pracovníků se stává kvalita vědecké práce a publikačních výstupů. Kvalita publikačních výstupů se rovněž stává jedním
z hlavních kritérií při odměňování vědecko-pedagogických pracovníků v závislosti na dosažených výsledcích. Velká pozornost je věnována podpoře začínajících vědecko-pedagogických
pracovníků.
Na FVP je schválen kariérní řád a také příloha ke směrnici děkana č. 1/2010 o odměňování za publikační a projektovou činnost s platností od 3. 12. 2012.
Na OPF je kariérní růst akademických pracovníků jedním ze sledovaných ukazatelů. Motivační nástroje zohledňují především zvyšování kvality pedagogické činnosti a zaměřují se
na podporu vědy a publikační činnosti. Loňský rok byl zaměřen především na podporu zvýšení
kvality vědecké práce, což se odráželo i v ekonomické motivaci pedagogických a vědeckých
pracovníků (Směrnice děkana OPF č. 55/2010 „O stanovení podmínek poskytování odměn
autorům publikací a projektů, a o publikační soutěži kateder OPF“).
Na MÚ jsou na místa vědecko-pedagogických pracovníků Matematického ústavu přijímáni
jen vědci s vědecko-pedagogickou hodností Ph.D. nebo vyšší, a pokud to zákoník práce umožňuje, jen na dobu určitou. Pouze docenti a profesoři mají smlouvy na dobu neurčitou (výjimkou
jsou cizinci - pokud o smlouvu na dobu neurčitou nemají zájem nebo pokud to zákon neumožňuje). Vědečtí pracovníci ústavu 2x ročně (spolu se všemi doktorskými studenty) v rámci
třídenních výjezdních seminářů referují o své vědecké práci. Tyto informace jsou základem pro
jejich celkové hodnocení, na němž závisí mimořádné odměny. Kromě toho vedle motivačního
programu rektora SU (publikační fond) všichni pracovníci ústavu a studenti jsou odměňování
částkou 10 tis. Kč za každou publikaci v impaktovaném časopise. Ústav má stanovena kritéria
pro jmenování profesorem a pro habilitační řízení. Každý pracovník, který kritéria splní, může
předložit habilitační práci, resp. požádat o řízení ke jmenování profesorem.
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8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
8.1 Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi
či pravidelně pobírali v roce 2012
Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)
SU
Účel stipendia

Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
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 případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

48
139
71
3
144

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

3173

z toho ubytovací stipendium

2951

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

31

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

32

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

76

jiná stipendia

110

CELKEM

3827

V roce 2012 byla vyplácena sociální stipendia 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) ve výši 1.620,- Kč měsíčně za období leden - červen a září – prosinec.
Studentům byla dále vyplácena ubytovací stipendia dle zásad uvedených ve Stipendijním
řádu SU. Stipendium se vyplácelo vždy zpětně za tři měsíce. Vývoj ubytovacích stipendií ve sledovaném kalendářním roce byl následující:
Období roku 2012

Výše stipendia (v Kč)

leden – březen

1582

duben – červen

1667

červenec – září

2100

říjen – prosinec

1791

Průměrně za jeden měsíc: 595,- Kč.
Dle příslušných ustanovení Stipendijního řádu SU mají na stipendium nárok také studenti,
kteří přijíždějí na krátkodobý studijní pobyt v rámci programu Erasmus. U těchto studentů se
s ohledem na časový režim jejich studia stanovuje výše stipendia odlišným způsobem (průměrem z výše ubytovacího stipendia za předchozí období akademického roku). V roce 2012
nabývala výše ubytovacího stipendia těchto hodnot:
Období roku 2012

Výše stipendia měsíčně (v Kč)

leden – srpen

657

září – prosinec

600

Průměrně za jeden měsíc: 638,- Kč.
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8.2 Poradenské služby na SU
V roce 2012 byla v rámci projektu Rozvoj poradenských služeb na SU dobudována koncepce komplexního poradenského centra v nových prostorách Akademické poradny v budově
Olbrichova 625/25, Opava. Proběhla realizace stavebních úprav poradenského centra včetně
materiálně-technického vybavení nových prostor. Akademická poradna v těchto prostorách
zahájila činnost 13. 11. 2012. Poradenské centrum na OPF v Karviné bylo přestěhováno
z Žižkovy ulice do vhodnějších prostor na Univerzitním náměstí.
Byla prohloubena nabídka poskytovaných služeb (poradenství a služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, psychologické, sociální, kariérové a také studijní poradenství
– ve spolupráci se studijními odděleními a součástmi SU). Bylo dokončeno personální obsazení
Akademické poradny, stanovení pracovních náplní jejích jednotlivých pracovníků a nastolena
vzájemná koordinace poradenství a služeb účelově směřovaných k cílovým skupinám. Na zajištění speciálně pedagogického, psychologického a kariérního poradenství se ve stanovených
konzultačních hodinách podíleli tři interní a tři externí pracovníci Akademické poradny SU. Počty konzultací se v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů neevidují.
Na základě žádosti studenta a doporučení Akademické poradny Slezské univerzity v Opavě byl
několika studentům umožněn individuální studijní plán z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.
Služby poskytované Akademickou poradnou byly primárně zaměřeny na tři cílové skupiny (studenti, absolventi, uchazeči o studium na SU). V zimním semestru akademického roku
2012/2013 bylo uskutečněno dotazníkové šetření uplatnitelnosti absolventů SU, kteří řádně dokončili studium v letech 2008 – 2012. Rovněž byly realizovány tematicky zaměřené
přednášky a workshopy pro akademickou veřejnost SU. Tato vzdělávací činnost probíhala jak
na půdě SU, tak také formou exkurzí studentů do nestátních neziskových organizací.
V oblasti poradenství ve studijní oblasti a v oblasti studia v zahraničí nedošlo ke změnám
oproti předchozímu období, potřebné činnosti zajišťují nadále příslušná studijní oddělení součástí, oddělení zahraničních styků a rovněž pracoviště na univerzitní úrovni.

8.3 Studenti se specifickými potřebami
V roce 2012 byla na SU učiněna další opatření směřující ke znevýhodněným skupinám
uchazečů/studentů. V rámci Akademické poradny (projekt Rozvoj poradenských služeb na SU)
fungovala v Opavě a v Karviné Centra pro podporu uchazečů a studentů se SVP. Provoz obou
pracovišť byl zajištěn pracovníky AP, externími specialisty a také proškolenými osobními asistenty z řad studentů SU.
V elektronické přihlášce byla nově zavedena možnost uvést zdravotní omezení, z čehož vyplývá následná možnost požádat o modifikaci přijímacích zkoušek (na základě doporučení AP).
Pracovníci AP zpracovávali doporučení k žádostem studentů se SVP o individuální studijní
plán (včetně speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, diagnostiky, návrhu a realizace reedukace těchto případů). Tito studenti také využívali možnosti asistenčních a adaptačních služeb, výpůjček kompenzačních pomůcek a veškerých podpůrných služeb definovaných
minimálním standardem.
Byl aktualizován materiál „Analýza studijní nabídky ve vztahu ke studentům se specifickými potřebami“ a vytvořen Etický kodex pracovníka Akademické poradny SU. AP oslovila
výchovné poradce všech středních škol v MSK s nabídkou služeb AP a prezentací možností
studia na SU pro studenty se SVP. Proběhly konzultace s uchazeči o studium se SVP a také
s jejich rodiči.
Byla zahájena jednání s partnerskými centry pro studenty se SVP VVŠ, jejichž cílem je
založení Asociace středisek pro podporu studentů se SVP (AP3SP). Byla zpracována žádost
o financování zvýšených nákladů na studium studentů se SVP z ukazatele F včetně náležitých
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příloh. AP v průběhu roku 2012 aktivně spolupracovala na realizaci projektu OPVK „Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě“.

8.4 Mimořádně nadaní studenti
Na SU byli mimořádně nadaní studenti zapojováni do odborných, vědeckých a výzkumných aktivit, včetně účasti na řešení výzkumných záměrů a projektů GAČR. Studentům bylo
umožněno se zapojit do vědecké práce ústavů a kateder, byla podporována i jejich účast na celostátních odborných prezentacích a soutěžích. Rovněž jim bylo umožněno publikování v interních periodikách a sbornících. Pro nadané studenty byly pořádány soutěže vědeckých činností,
zapojovali se do SGS.
Činnost nadaných studentů byla vyhodnocována, bylo využito různých stupňů ocenění
jejich práce, včetně možnosti přiznání prospěchových stipendií.
Příkladem dobré praxe je i pravidelné vyhodnocování nejlepších kvalifikačních prací studentů na jednotlivých součástech SU.
Z vynikajících výsledků studentů SU, kterých dosáhli v celostátním srovnání, uveďme Ondřeje Haničáka, který se umístil na děleném prvním místě v XVII. celostátní studentské vědecké
konferenci Historie 2011 a Hanu Komárkovou, která se umístila ve stejné soutěži na děleném
třetím místě. Studenti oboru Audiovizuální tvorba získali na mezinárodním filmovém festivalu
Ekofilm 2012 hlavní cenu kategorie Člověk a společnost. Jednalo se o studenty Martina Erbena, Elišku Moravcovou, Jana Plecháče, Markétu Sasínovou, Pavlínu Válkovou, Jiřího Vávru
a Jaroslava Zajíčka.

8.5 Ubytovací a stravovací služby
Ubytování, stravování
SU
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2012
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2012

1198
385
1048
1044

Počet lůžkodnů v roce 2012

263746

Počet teplých jídel vydaných v roce 2012 studentům

334347

Počet studených jídel vydaných v roce 2012 studentům
Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 zaměstnancům vysoké školy
Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 ostatním strávníkům
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8.6 Péče o zaměstnance
Prostřednictvím sociální fondu (SF) je zajištěna základní péče o zaměstnance. V souladu
s vnitřním předpisem „Pravidla pro čerpání sociálního fondu SU“ je z tohoto fondu možné podporovat kulturní, vzdělávací, zdravotně rehabilitační, tělovýchovné a sportovní akce, poskytovat
dary, přispívat na stravování, penzijní připojištění a investiční životní pojištění.
V roce 2012 byly ze SF čerpány prostředky na stravné zaměstnanců SU ve výši 1 144 tis.
Kč a na penzijní připojištění zaměstnanců SU byly čerpány prostředky ve výši 2 059 tis. Kč. SU
od 1. 1. 2012 neposkytuje příspěvek na investiční životní pojištění zaměstnanců.
Tvorba a čerpání Sociálního fondu za rok 2012
Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání

1 878
příděl podle § 18 odst. 12 zákona č. 111/1998 Sb.

4 279

příspěvek na stravování zaměstnanců

1 144

příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

2 059

Celkem
Stav k 31. 12.

3 203
2 954
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9 Infrastruktura SU (materiální, technické
a informační zajištění), dostupnost informačních
zdrojů a rozvoj informační infrastruktury
9.1 Materiální, technické a informační zajištění – Investiční
akce hrazené z vlastních zdrojů financování
Materiální a technické zajištění infrastruktury SU v roce 2012 spočívalo podobně jako
v předchozích letech především v realizací opatření ke snížení spotřeby energie stávajících
objektů, ve stavebních úpravách spojených se změnami provozních podmínek či vytvořením
nových pracovišť, dále v přípravě rozvoje některých areálů univerzity a dále v modernizaci
technického vybavení stávajících provozů či zajištění speciálního technického vybavení nových
kulturních a multimediálních oborů.
Přehled čerpání investičních prostředků z vlastních zdrojů financování:
Rekonstrukce a zateplení keramické fasády a střešního pláště objektu OPF, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná
Finanční spoluúčast univerzity při realizaci akce v rámci programového financování ISPROFIN/EDS z kapitoly MŠMT ČR, kdy došlo k odstranění původního keramického obkladu fasády, zateplení a montáži nového zavěšeného provětrávaného keramického fasádního pláště,
výměně zbývajících původních kovových oken a dveří a k zateplení a izolaci nového střešního
pláště vč. souvisejících stavebních prací – vynaložené investiční prostředky: 1 276 817,28 Kč.
Stavební úpravy tělocvičny v areálu OPF, Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, výměna některých oken a dveří, zazdívky vybraných
okenních otvorů, modernizace nuceného větrání tělocvičny a související stavební úpravy vč.
projektové dokumentace – vynaložené investiční prostředky: 852 985,20 Kč.
Projektová dokumentace opatření ke snížení spotřeby energie objektu OPF, Žižkova
2364/56, Karviná
Projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti při stavebním řízení pro realizaci opatření
ke snížení spotřeby energie, spočívající v zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměně okenních otvorů, zateplení všech střešních plášťů vč. souvisejících povlakových
krytin a klempířských prvků, doplnění systému měření a regulace a dalších úpravách otopné
soustavy a souvisejících stavebních pracích – vynaložené investiční prostředky: 498 600,00 Kč.
Projektová dokumentace stavebních úprav objektů D a E v areálu FPF, Hradecká
665/17, Opava
Zaměření stávajícího stavu objektů a projektová dokumentace rekonstrukce objektů, spočívající
ve změně dispozice, úpravách stropních konstrukcí, výměně vybraných oken a dveří, výměně
instalačních rozvodů, rekonstrukci sociálních zařízení, výměně podlah a venkovních ploch –
vynaložené investiční prostředky: 405 600,00 Kč.

)52(

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
Oplocení a drobné stavební úpravy objektu rektorátu SU, Komárovská 2613/25,
Opava
Realizace nového oplocení areálu, kombinace zděného a drátěného plotu, dodávka a montáž
nové vjezdové brány a vchodových branek, úprava venkovních zpevněných i nezpevněných
ploch, osazení vodoměru – vynaložené investiční prostředky: 380 570,00 Kč.
Modernizace teplovzdušného vytápění sálů objektu OPF, Univerzitní nám. 1934/3,
Karviná
Projektová příprava komplexní modernizace teplovzdušného vytápění a klimatizace výukových
sálů, spočívající ve výměně vzduchotechnických jednotek a dalšího zařízení. Projektová dokumentace bude využita v rámci některého z vhodných dotačních titulů – vynaložené investiční
prostředky: 349 200,00 Kč.
Rekonstrukce objektů A, B a C, areál Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
Přeúčtování nákladů na stavební práce při realizaci akce v rámci programového financování
ISPROFIN/EDS z kapitoly MŠMT ČR, po ukončení sporu se zhotovitelem stavby – vynaložené
investiční prostředky: 344 522,70 Kč.
Provizorní zastřešení veřejných prostor v blízkosti objektu FPF, Bezručovo nám.
1150/13, Opava
Provizorní zastřešení veřejných prostor, přiléhajících k fasádě objektu, a zastřešení vstupů
do objektu, jehož účelem je ochrana zdraví při uvolnění a pádu venkovní omítky. Konstrukce
ze systémového ocelového lešení vč. projektu montáže – vynaložené investiční prostředky:
303 267,00 Kč.
Projektová dokumentace přístavby objektu FPF, Bezručovo nám. 1150/13, Opava
Projektová dokumentace pro územní řízení vč. vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, jejímž obsahem je přístavba západního křídla budovy pro potřeby Ústavu fyziky FPF
SU – vynaložené investiční prostředky: 288 000,00 Kč.
Příprava rekonstrukce objektu FVP a přístavba knihovny, Bezručovo nám. 885/14,
Opava
Finanční spoluúčast univerzity při přípravě akce v rámci programového financování ISPROFIN
z kapitoly MŠMT ČR, zahrnující náklady na mandátní činnost při administraci výběrového
řízení na zhotovitele stavby – vynaložené investiční prostředky: 192 000,00 Kč.
Projektová dokumentace opravy objektu FPF, Bezručovo nám. 1150/13, Opava
Projektová dokumentace opravy a zateplení fasády a výměny části střešní krytiny – vynaložené
investiční prostředky: 150 000,00 Kč.
Optické propojení objektů OPF v Karviné
Zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků, které jsou dotčeny trasou nebo ochranným
pásmem podzemního kabelového vedení optického propojení, kde SU je stranou oprávněnou
z věcného břemene – vynaložené investiční prostředky: 143 040,00 Kč.
Dispečink regulace otopných soustav vybraných objektů OPF v Karviné, 2. etapa
Finanční spoluúčast univerzity při přípravě a následné realizaci akce v rámci programového
financování ISPROFIN/EDS z kapitoly MŠMT ČR, za účelem výměny ventilů otopných těles
za elektronicky ovládané ventily, napojené přes řídící jednotky na centrální systém měření
a regulace otopných soustav objektů SU, a s tím spojených elektromontážních a topenářských
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prací a dodávek ve vybraných objektech karvinské lokality, vč. dodání potřebného obslužného
software. V rámci finanční spoluúčasti byly hrazeny především výdaje spojené s administrací
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a úhrada stavebních prací a dodávek – vynaložené investiční prostředky: 85 704,89 Kč.
Stavební úpravy posluchárny v objektu F areálu FPF, Hradecká 665/17, Opava
Úpravy a doplnění sádrokartonových konstrukcí a doplnění kabeláží pro instalaci audiovizuální
techniky v posluchárně H3 – vynaložené investiční prostředky: 62 237,00 Kč.
Osazení elektropohonu na bránu ve vjezdu do dvora objektu FPF, Masarykova třída
343/37, Opava
Osazení elektrického pohonu na stávající bránu ve vjezdu na pozemek SU, vč. souvisejících
elektromontážních a zámečnických prací – vynaložené investiční prostředky: 46 657,00 Kč.
Studie zimní zahrady a úprav interiéru gastrocentra v areálu FPF, Hradecká 665/37,
Opava
Architektonická studie přístavby zimní zahrady, navazující na prostory gastrocentra v objektu
C, a studie interiérových úprav stávajících vnitřních výukových prostor gastrocentra – vynaložené investiční prostředky: 33 600,00 Kč.
Změna využití místností v objektu FPF, Masarykova třída 343/37, Opava
Projektová dokumentace změny účelu užívání vybraných místností v podkroví a v přízemí budovy, doplnění a posílení elektrorozvodů – vynaložené investiční prostředky: 32 300,00 Kč.
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu rektorátu SU, Olbrichova
625/25, Opava
Projektová dokumentace dispozičních změn v přízemí budovy, doplnění klimatizačních zařízení
a nových podlahových krytin a s tím souvisejících stavebních prací za účelem realizace projektu
v rámci institucionálního rozvojového plánu – vynaložené investiční prostředky: 18 000,00 Kč.
Projektová dokumentace elektroinstalace počítačových učeben v objektech OPF,
Karviná
Projektová dokumentace doplnění elektrorozvodů a úprav rozvaděčů celkem šesti počítačových
učeben ve třech objektech v Karviné – vynaložené investiční prostředky: 16 800,00 Kč.
Úprava elektroinstalace v objektu FPF, Bezručovo nám. 1150/13, Opava
Posílení přívodu elektrické energie k rozvodné skříni učebny Ústavu fyziky vč. vypracování
revizní zprávy – vynaložené investiční prostředky: 13 838,40 Kč.
Studie proveditelnosti stavebních úprav výukové kuchyně v objektu OPF, Gustawa
Morcinka 1112/2, Karviná
Studie proveditelnosti stavebních úprav, spočívajících v přemístění výukové kuchyně v rámci
areálu – vynaložené investiční prostředky: 8 500,00 Kč.
Změna využití místností v objektu FPF, Hradecká 665/17, Opava
Projektová dokumentace změny účelu užívání vybraných místností budovy za účelem projednání změny na stavebním úřadě – vynaložené investiční prostředky: 7 000,00 Kč.
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Použití FRIM opravy
Náklady na opravu a údržbu objektů v Karviné, které jsou ve správě Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné. Zejména se jedná o opravy a údržbu objektů Žižkova 2364/56, Na Vyhlídce
1079/1 a objektu pro ubytování studentů – vynaložené investiční prostředky: 1 629 272,85 Kč.
Nákup nemovitostí
Nákup pozemku parc. č. 415/1, zahrada, o výměře 324 m2 v k. ú. Opava – Předměstí, ve vnitrobloku ulic Hauerova, Mírová, Lidická a Na Rybníčku od Českého rybářského svazu, místní
organizace Opava, využitelného pro pozdější rozvoj areálu univerzity na ul. Hauerova 728/4
v Opavě, a dále nákup pozemku 1110/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 72 m2 v k. ú.
Opava – Předměstí, uvnitř areálu SU od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – vynaložené investiční prostředky: 235 200,00 Kč.
Stroje a zařízení (SZNN)
Výdaje na nákup výpočetní techniky, kopírovacích a tiskařských strojů, videokamery pro výuku
kulturních a multimediálních oborů apod. v hodnotě nad 40 tis. Kč vč. DPH, nebo zhodnocení takovýchto strojů a zařízení, dále náklady na rozšíření zabezpečovacího systému v objektu
kolejí v areálu Hradecká 665/17 v Opavě, modernizace řídicího systému pro ovládání audiovizuální techniky, závěsů a světel v přednáškovém sálu v budově na Univerzitním nám. 1934/3
v Karviné apod. – vynaložené investiční prostředky: 825 597,00 Kč.
Software
Nákup nových a doplňkových funkcionalit programů Ekonomického informačního systému Magion se zaměřením na oblast majetku, personalistiky a mezd – vynaložené investiční prostředky: 127 669,00 Kč.
Financování grantů
Spoluúčast univerzity při financování grantů nebo výdaje spojené s úspěšným řešením grantů,
především výdaje na modernizaci technického a interiérového vybavení počítačové učebny
v budově na Univerzitním nám. 1934/3 v Karviné a na pořízení technického vybavení pro
rozvoj nových kulturních a multimediálních oborů Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF –
vynaložené investiční prostředky: 634 323,17 Kč.
Celkem byla z investičních prostředků FRIM uhrazena částka: 8 961 301,49 Kč.
Programové financování
Přehled akcí hrazených z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování
ISPROFIN/EDS
Rekonstrukce a zateplení keramické fasády a střešního pláště OPF, Univerzitní nám.
1934/3, Karviná
Kompletní rekonstrukce obvodového pláště, spočívající v odstranění původního keramického
obkladu fasády, zateplení a montáži nového zavěšeného provětrávaného keramického fasádního pláště, výměně zbývajících původních kovových oken a dveří a v zateplení a izolaci nového
střešního pláště vč. souvisejících stavebních prací – vynaložené investiční prostředky ze státního rozpočtu: 42 574 033,20 Kč.
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Dispečink regulace otopných soustav – 2. etapa
Připojení objektů OPF na Univerzitním nám. 1934/3 a Na Vyhlídce 1079/1 v Karviné k centrálnímu dispečinku pro měření teplot a regulaci otopných soustav a s tím spojené úpravy rozvodů ústředního topení, výměna ventilů, instalace elektricky ovládaných hlavic otopných těles,
osazení řídících jednotek vč. dodání potřebného obslužného software – vynaložené investiční
prostředky ze státního rozpočtu: 2 000 000,00 Kč.
Celkem byla v rámci programového financování z kapitoly 333 MŠMT ČR v roce 2012 vynaložena částka: 44 574 033,20 Kč.

9.2 Dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační
infrastruktury
Centrálně jsou zajišťovány přístupy k elektronickým zdrojům: Science Direct, SpringerLink, Scopus, Web of Knowledge, LISA, LISTA, Business Source Complete, IOP science,
Jstor, Literature Online, Literature Resource Center, OECD iLibrary, Emerald, EconLit, Oborová brána Knihovnictví a informační věda.
Knihovnicko-informační služby v Univerzitní knihovně SU celkem
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012

15 481

Knihovní fond celkem

180 889

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

291
4

Počet absenčních výpůjček

65 764

Počet uživatelů

2 706

Počet studijních míst

185

Počet svazků umístěných ve volném výběru

75 451

Knihovnicko-informační služby pracoviště knihovny Opava
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012

12 698

Knihovní fond celkem

122 811

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

173
2

Počet absenčních výpůjček

36 022

Počet uživatelů

1 617

Počet studijních míst

48

Počet svazků umístěných ve volném výběru

30 612
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Knihovnicko-informační služby pracoviště knihovny Karviná
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012

2 529

Knihovní fond celkem

48 391

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

75

Počet absenčních výpůjček

22 970

Počet uživatelů

897

Počet studijních míst

129

Počet svazků umístěných ve volném výběru

36 885

Knihovnicko-informační služby pracoviště knihovny MÚ
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012

254

Knihovní fond celkem

9 687

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

43
2

Počet absenčních výpůjček

6 772

Počet uživatelů

192

Počet studijních míst

8

Počet svazků umístěných ve volném výběru

7 954

9.3 Informační technologie na SU
Všechny systémy informačních a komunikačních technologií (ICT) a informatické procesy
společné všem součástem univerzity zajišťovalo Centrum informačních technologií (CIT). Posláním CIT byla tvorba koncepce rozvoje a koordinace nasazení a provozu těchto ICT v rámci
SU. Na CIT pracovalo celkem 13 zaměstnanců, z toho 7 v opavské a 6 v karvinské části. Toto
celouniverzitní pracoviště tvořené oddělením správy sítě, oddělením informačních systémů
a oddělením eLearningu spravovalo a rozvíjelo především:
• páteřní a distribuční síťovou infrastrukturu a informační subsystémy pro její správu a správu jejích aplikací (služeb) a prostředků (serverů, aktivních prvků, firewallů, kontrolerů,
analyzátorů datových toků apod.),
• síťový systém Novell a jeho služby (souborový systém, sdílené disky, LDAP) - ve spolupráci
s ICT pracovišti součástí,
• informační systém STAG a jeho portálové rozhraní - pro evidenci a správu studijní agendy,
• informační systém Magion - s moduly umožňujícími zpracování ekonomicko-správních
agend (účetnictví, majetek, evidence smluv, mzdy a personalistika),
• informační systém JIS - pro správu životního cyklu identifikačních karet (studijních a zaměstnaneckých průkazů),
• informační systém Clavius a jeho portálové rozhraní Carmen - pro pracovníky Univerzitní
knihovny, studenty a zaměstnance využívající jejích služeb,
• systém Spisové služby - pro evidenci, oběh a archivaci dokumentů, včetně napojení na informační systém datových schránek,
• systém Plone - pro správu veřejného webu a Intranetu,
• systém Moodle - pro elektronickou podporu výuky,
• videokonferenční systém Polycom (7 jednotek - videokonferenčních místností),
• telefonní systém Siemens, včetně VoIP - ve spolupráci s ICT pracovišti součástí,
)57(

Slezská univerzita v Opavě
• společné softwarové licence (AVG antivirus, Microsoft Campus, produkty Adobe, Oracle,
IBM).
CIT kromě toho poskytovalo také servis pro rektorátní pracoviště v těchto oblastech:
• uživatelská, technická, analytická a konzultační podpora, včetně informačního systému
OTRS pro její evidenci,
• správa PC, notebooků, tabletů, tiskáren, kopírek, skenerů, multifunkčních zařízení a jiných
zařízení výpočetní techniky,
• správa tiskového systému SafeQ,
• správa přístupového systému Net2Access pro vstupy do budov, učeben, serveroven a vybraných místností,
• správa docházkového systému BIS4.
CIT zakládalo a spoluvytvářelo jednotlivé projektové týmy napříč všemi servisními ICT
pracovišti na součástech, se kterými ve vzájemné součinnosti řešilo společné záměry a/nebo
aktuální problémy provozu a rozvoje ICT služeb poskytovaných studentům a zaměstnancům
univerzity.
Významnou částí rozvoje v ICT oblasti byla projektová činnost, podpořená především rozvojovými projekty MŠMT a projekty z Fondu rozvoje vysokých škol.
Mnohé z aktivit CIT byly významné vedle svého primárního účelu i svým zapojením do společných týmů složených ze zástupců ostatních univerzit i svým přesahem do záměrů a aktivit
CESNET, EUNIS, eduID.cz a mnoha jiných vědeckovýzkumných a akademických organizací
a federací.
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10 Celoživotní vzdělávání
10.1 Počty kurzů celoživotního vzdělávání na SU
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na SU (počty kurzů)
Kurzy orientované
na výkon povolání
do 15 do 100
více
hod
hod

SU

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
přírodní vědy
a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky
zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky
společenské vědy,
nauky
a služby
ekonomie
právo, právní
a veřejnosprávní
činnost
pedagogika,
učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky
o kultuře a umění
CELKEM

Kurzy zájmové
do 15
hod

do 100
hod

U3V

CELKEM

více

KKOV
11-18

1

1

-

-

-

-

30

32

21-39

-

2

-

-

-

-

-

2

41,43

-

-

-

-

-

-

1

1

51-53

-

-

1

-

-

-

-

1

61,67,
71-73

-

-

6

-

-

-

11

17

62,65

3

-

-

-

1

-

8

12

68

2

-

-

-

-

-

3

5

74,75

24

-

5

-

1

-

-

30

77

-

-

-

-

-

-

-

-

81,82

-

-

-

-

-

-

-

-

30

3

12

-

2

-

53

100
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10.2 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na SU
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na SU (počty účastníků)
Kurzy orientované
na výkon povolání

11-18

67

1

-

-

-

-

404

472

-

technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky
a služby

21-39

-

7

-

-

-

-

-

7

-

41,43

-

-

-

-

-

-

22

22

-

51-53

-

-

15

-

-

-

-

15

-

61,67,
71-73

-

-

384

-

-

-

439

823

113

ekonomie

62,65

98

-

-

-

8

-

452

558

-

68

15

-

-

-

-

-

48

63

-

74,75

247

-

145

-

12

-

-

404

18

81,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

427

8

544

-

20

- 1365 2364

131

více

do 15 hod

více

do 15 hod

do 100 hod

přírodní vědy a nauky

do 100 hod

CELKEM

Z toho počet
účastníků, jež byli
přijímaní do akred.
stud. programů
podle § 60 zákona
o VŠ

Kurzy zájmové
U3V

SU

Skupiny akreditovaných studijních
KKOV
programů

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky o kultuře
a umění
CELKEM
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11 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti SU a posílení vazby
mezi činností vzdělávací a touto činností
11.1 Charakteristika tvůrčích činností, naplnění
Dlouhodobého záměru MŠMT a Dlouhodobého záměru
SU v této oblasti
SU naplňuje svůj Dlouhodobý záměr a Dlouhodobý záměr MŠMT v oblasti tvůrčích činností
v souladu se zaměřením jednotlivých fakult, respektive vysokoškolského ústavu.
Na FPF je důraz kladen na rozvoj spolupráce FPF se zahraničními badatelskými centry,
na posílení kvality měřitelných výstupů spojených s hodnocením VaV a na spolupráci vybraných ústavů, u nichž lze podobnou aktivitu předpokládat, s aplikační sférou. Posílení vazeb
FPF na domácí a zahraniční výzkumná centra podporují operační programy, zejména z výzvy
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (projekty „Historizace střední Evropy jako téma na rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit“ a „Podpora zapojení
do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů“). K rozvoji spolupráce v rámci vědeckých sítí je směřovaný projekt
Centra excelence IT4Innovations. Souběžně se zapojením do operačních programů realizovali
pracovníci projekty GA ČR (11 projektů). Spolupráce s aplikační sférou se týkala především
vybraných oborů. V roce 2012 byl realizován dílčí projekt Spolupráce s praxí, do jehož naplňování se zapojili pracovníci Ústavu fyziky a Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu.
Hlavní směry vědeckovýzkumné činnosti FVP byly orientovány na oblast sociální a politické struktury společnosti, represe totalitních režimů a odškodnění jejich obětí, problémy demokracie ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, na pedagogické, psychologické a sociálně
patologické aspekty změn české rodiny a na problematiku zdraví a zdravého životního stylu.
Pracovníci řešili 1 projekt GA ČR, 1 projekt SGS, 4 projekty IGS, 2 projekty Moravskoslezského kraje a jeden výzkum zadaný Statutárním městem Opava. V roce 2012 pracovníci fakulty
řešili celkem 10 rozvojových projektů, které posílily vazbu na vzdělávání a rozvoj moderních
technologií pro podporu výuky s ICT. Z mezinárodních rozvojových programů pokračovalo řešení grantu Mezinárodního visegrádského fondu, byla zahájena činnost sítě šesti partnerských
vysokých škol v rámci programu CEEPUS s názvem „Economic, social and political aspects of
central Europe“. Pracovníci fakulty pokračovali v řešení 3 projektů ESF.
OPF v roce 2012 pokračovala ve vydávání recenzovaného vědeckého časopisu Acta academica karviniensia, který je zařazen v aktualizované verzi Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, schváleném Radou vlády pro výzkum a vývoj v roce 2008, a je zaregistrován
také v databázích REPEC a CEEOL. Fakulta dále spolupracuje na vydávání impaktovaného
vědeckého časopisu E + M Ekonomie a Management, který publikuje původní vědecké příspěvky, jejichž základem je teoretická a empirická analýza v oboru ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu, resp. informačního managementu a marketingu. V roce 2012
byl impakt faktor tohoto časopisu stanoven na 0,341. Pracovníci OPF podíleli na řešení dvou
standardních projektů a jednoho postdoktorského projektu GAČR. V roce 2012 OPF uspořádala v Moravskoslezském kraji dvě významné vědecké konference, které zdůraznily působení
OPF v kraji. Konkrétně se jednalo o konferenci Mathematical Methods in Economics 2012
a 10th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries.
Druhá zmíněná konference byla finančně podpořena Moravskoslezským krajem.
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MÚ je charakterem své činnosti především vědeckou institucí. Přibližně 60% jeho rozpočtu
tvoří prostředky na vědu získané jednak za publikační činnost (podpora na rozvoj výzkumné
organizace, specifický výzkum), jednak ve veřejných grantových soutěžích, operačních programech a za kvalitativní ukazatele (,,parametr VKM“) v dotaci na vzdělávací činnost. Nosnými
směry výzkumu jsou dynamické systémy (asi 50% všech výstupů), integrabilní systémy, komplexní analýza funkcí více proměnných a matematická fyzika; v těchto oborech dosáhl ústav
mezinárodního uznání.

11.2 Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací
Nedílnou součást uplatnění vědeckých výsledků představuje využití výsledků v rámci inovace výukových programů, ať již v podobě individuálních inovací sylabů studijních předmětů,
nebo v rámci reakreditací studijních oborů. K přípravě inovovaných studijních oborů a předmětů jsou často využívány výzvy operačních programů. Na FPF je příkladem realizace projektu
OPVK Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti
historických věd v rámci středoevropské komparace, který zahrnuje prezentaci výsledků tvůrčí
činnosti adresovanou čtyřem okruhům publika, tj. středoškolským studentům, studentům bakalářského a magisterského studia, studentům doktorského studia a odborným pracovníkům
a také veřejnosti. Umělecky zaměřené obory prezentují svoji dramaturgickou tvorbu, účastní
se přehlídek dokumentárních a krátkých filmů a mimořádné pozornosti se těší výstavy Institutu
tvůrčí fotografie.
Na FVP je propojení tvůrčí činnosti akademických pracovníků s jejich vzdělávacích aktivit
realizováno, vedle uplatnění výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti ve výuce dvou magisterských a jednoho doktorského studijního programu, rovněž četnými přednáškami. Kromě
přednáškové činnosti, která je součástí výstupů mezinárodních projektů (např. projektu „Visegrad: Social Thought, Structure and Transformation“), uskutečnili v roce 2012 pedagogové
FVP celkem 24 přednášek na zahraničních konferencích v celkem 5 zemích, 37 přednášek
na konferencích v ČR a uspořádali jednu vědeckou konferenci s mezinárodní účastí.
Také na OPF byla důležitým prostředkem k posílení vazby mezi vzdělávací a vědeckovýzkumnou činností již třetím rokem Studentská grantová soutěž SU, do níž se zapojovali
především studenti doktorského, ale i navazujícího magisterského studia. Výsledky své tvůrčí
činnosti studenti prezentují ve vědeckých časopisech, u profesně zaměřených oborů na odborných konferencích.
Nedílnou součástí výuky na MÚ jsou přednášky zahraničních odborníků, kteří dlouhodobě
hostují na ústavu v souvislosti s řešením vědeckých projektů (20 přednášek v r. 2012). Všichni
studenti prezenční formy doktorského studia i řada studentů studia magisterského jsou zapojeni
do řešení vědeckých projektů na ústavu, a to nejen specifického výzkumu. Témata dizertačních
a většiny i diplomových prací souvisí s nosnými směry bádání v MÚ.

11.3 Zapojení studentů bakalářských a magisterských,
resp. navazujících magisterských studijních programů
do tvůrčí činnosti na SU
Zapojení studentů do tvůrčí činnosti se uskutečňuje na FPF nejen v rámci Studentské
grantové soutěže (viz bod 11.4.3.), ale také v rámci aktivit jednotlivých ústavů. Dobrým příkladem jsou studenti Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu, kteří se podílejí na organizaci
odborných kurzů a jsou zapojeni do veškerých akcí organizovaných ústavem pro součásti univerzity či externí odběratele. Studenti Ústavu cizích jazyků se účastnili překladatelské soutěže
Jiřího Levého. Studenti Institutu tvůrčí fotografie se pravidelně zúčastňují svými pracemi řady
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fotografických festivalů (Měsíc fotografie a OFF Festival v Bratislavě, Měsíc fotografie ve Vídni,
Mezinárodní festival fotografie v Lodži, Varšavský festival umělecké fotografie, TIFF ve Vratislavi, Photokina v Kolíně nad Rýnem, Transphotographiques v Lille aj.) a představují své práce
v mnoha českých i zahraničních galeriích a muzeích. Někteří sami organizují fotografické festivaly a přehlídky (OFF Festival v Bratislavě, Fotokošt v Hodoníně, Fotojatka v Českých Budějovicích, TIFF ve Vratislavi), tvůrčí dílny a plenéry. Studenti navazujícího magisterského oboru
Teoretická fyzika, a dokonce již někteří talentovaní studenti bakalářského oboru Astrofyzika,
se aktivně zapojují do vědecké práce pod vedením jak zdejších vyučujících, tak významných
českých i zahraničních odborníků. Výsledkem pak nezřídka bývají publikace v impaktovaných
časopisech ještě před dokončením navazujícího magisterského studia. Studenti bakalářského
oboru Multimediální techniky se do tvůrčí činnosti univerzity zapojují v rámci projektů pevně
zakomponovaných do výuky i v rámci svých vlastních aktivit a podílejí se na tvorbě audiovizuálních pořadů propagujících univerzitu – z významnějších lze zmínit například záznamy
konferencí, přednášek významných hostů nebo festival Na cestě.
Projekty Studentské grantové soutěže jsou hlavním nástrojem zapojení studentů do tvůrčí
činnosti i na FVP. V roce 2012 to byl především projekt „Společenská podpora aktivního stáří
v kontextu mezigenerační solidarity“, v jehož rámci mohli pod vedením pedagogů realizovat
vlastní výzkumné aktivity a jejich výsledky prezentovat jednak na stejnojmenném workshopu,
jednak v odborných článcích publikovaných ve dvou kolektivních monografiích „Společenská
podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity“ a „Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v MSK“. Vedle projektů SGS SU studenti měli možnost aktivně se účastnit
konferencí pořádaných jednotlivými ústavy FVP v Opavě.
Rovněž na OPF je zapojení studentů do tvůrčí činnosti realizováno především prostřednictvím projektů Studentské grantové soutěže SU, v jejímž rámci se spolupodíleli na řešení
širokého spektra národohospodářských i podnikohospodářských problémů ekonomiky EU
a ČR. Fakulta rovněž podporovala zapojování studentů všech forem studia do tvůrčích činností
formou pomocných vědeckých sil.
Doktorandi a studenti posledních ročníků magisterského studia MÚ se dlouhodobě podílejí
na vědecké činnosti ústavu; v roce 2012 byli autory (6) nebo spoluautory (3), tj. poloviny publikací ústavu v impaktovaných časopisech. O svých výsledcích referují nebo přednášejí nejen
v ČR, ale i v zahraničí; v r. 2012 měli např. 11 přednášek v Polsku, Portugalsku, Rumunsku,
Řecku, Španělsku a USA.

11.4 Granty, výzkumné projekty, patenty a další tvůrčí aktivity
11.4.1 Granty, výzkumné projekty, patenty a další tvůrčí aktivity
Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit
GRANTOVÁ AGENTURA ČR
Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky (prof. RNDr. Zdeněk
Stuchlík, CSc.), S
Anna Kateřina a Františka Karla Sweerts-Sporck jako zprostředkovatelé v procesech kulturní
výměny na přelomu baroka a osvícenství (Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.)
Diskrétní dynamické systémy (doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.), SC

Zdroj

Finanční
podpora
(v tis. Kč)

B

420

B

112

B

629

Ekonomicky optimální procesy na sítích (doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.), S

B

316

Chaos v diskrétních dynamických systémech (RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.)

B

318

Ideální panovník českého středověku (Mgr. Robert Antonín, Ph.D.)

B

223

Kultura a společnost v českém Slezsku v letech 1780-1848 (Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.)

B

226
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Finanční
podpora
(v tis. Kč)

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit

Zdroj

Matematické modelování procesů v hysterézních materiálech (doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.),
S
Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně
středověkých českých korunních zemích (Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)
Mimo-ekvatoriální orbity v blízkosti kompaktních objektů (RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.)

B

190

B

150

B

496

Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II (doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.),

B

14

Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii (prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.), S
Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918 - 1956) (prof. PhDr. Mečislav
Borák, CSc.) SC
Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace
(doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.) S
Riemannova, pseudo-Riemannova a afinní diferenciální geometrie
(doc. RNDr. Michal Marvan, CSc), S
Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích (Ing. Pavla Vodová, Ph.D.)
Rozvoj nestandardních optimalizačních metod a jejich aplikace v ekonomii a managementu
(prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.) SC
Teorie funkcí a operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace
(prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
(prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.) (,,Centrum excelence“), S
Vysokofrekvenční kvazi-periodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs
pozorování (RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)
Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období
(prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.)
CELKEM

B

703

B

806

B

333

B

612

B

234

B

1558

B

351

B

1355

B

1741

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE
STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ
Adaptabilita podnikání v reakci na turb. politicko-ekonomicko-sociální a technologické (PEST)
prostředí v kontextu udržitelného rozvoje ( Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.)
Analytické vlastnosti nerovnovážných hysterézních soustav (doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.)

B

301
11088
36427

C

876

C

213

Archeologický výzkum neolitického sídliště na katastru Pustějova (Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.)
Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací (RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)
Česká fotografie po roce 1989 (Mgr. MgA. Tomáš Pospěch)
Československý svaz tělesné výchovy a jeho materiálně-technická základna v českých zemích
a na Slovensku v letech 1956-1968 (Mgr. Tomáš Hruda)
Finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor (doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.)

C

195

C

638

C

335

C

136

C

574

Fuzzy přístup v teorii her (Ing. Josef Vícha)

C

69

Hamiltonovské operátory a související struktury (RNDr. Jiřina Vodová)
Hledání faktorů a bariér konkurenceschopnosti využitím vybraných kvantitativních metod
(Ing. Jan Nevima, Ph.D.)
Chaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech (doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.)

C

180

C

232

C

370

Integrabilní třídy Weingartenových ploch (Mgr. Adam Hlaváč)
Kabinet pro studia česká, římská a latinská a jeho mezinárodní aktivity v letech 1952-1989
(PhDr. Karla Vymětalová)
Každodennost a kriminalita v Rychlé divizi v letech 1941-1943 (Mgr. Lubomír Hlavienka)
Konstrukce měrného nástroje pro výzkum a modelování současného dospívajícího čtenáře
(PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.)
Multiagentové systémy v biovýpočtech a bioinformatice (doc. Ing. Petr Sosík, Dr.)

C

171

C

220

C

110

C

174

C

201

Národnostní otázka v politice KSČ 1945-48. Poláci, Němci a Hlučíňáci (Mgr. Tomáš Bouzek)

C

188
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Nové modifikace IS-LM modelu (Mgr. Barbora Volná – Kaličinská)

C

Finanční
podpora
(v tis. Kč)
189

Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury (Mgr. Martin Tichý, Ph.D.)
Reprodukující jádra prostorů harmonických a holomorfních funkcí (prof. RNDr. Miroslav Engliš,
DrSc.)
Role Národního muzea při formování regionálních muzeí od 60. let 19. století do roku 1900
a odraz v dobovém tisku (Mgr. Iveta Fürstová)
Různé typy chaosu v diskrétních dynamických systémech (RNDr. Lenka Obadalová-Rucká)

C

185

C

273

C

133

C

248

Světová krize a její dopady na cestovní ruch v Olomouckém kraji (Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.)
Umělá inteligence v robotice a medicínské informatice, využití umělé inteligence při návrhu plně
autonomního UAV systému (doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.)
Uskutečnění zdanitelného plnění při uplatnění režimu „cash accounting“
(Ing. Šárka Sobotovičová)
Víceúrovňová interpretace textu a jeho složek (Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D.)
Veřejné knihovnictví na Novojičínsku a Bílovecku v letech 1919-1945
(PhDr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.)
Vliv regionálních disparit na podnikatelské prostředí (doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.)
Vliv temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech (prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík,
CSc.)
Výstavní a osvětová činnost v muzeích severní Moravy a českého Slezska v letech 1945-1970
(Mgr. David Váhala)
Výzkum rozvoje turismu v česko-polském příhraničí po roce 1945 (Ing. Jana Stuchlíková)

C

245

C

185

C

129

C

429

C

147

C

676

C

639

C

155

C

131

Síla a forma spolupráce v generativních systémech (doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.)
Společná podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity (doc. PhDr. Helena
Kolibová, CSc.)
Sociální prostor Horní Lužice a Svídnicko-javorského knížectví v době husitství a interregna
(Mgr. Viktor Pohanka)
CELKEM

C

171

C

267

C

140

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit

OSTATNÍ
Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT (doc. PhDr. Helena
Kolibová, CSc.)
Podpora nadaných studentů doktorského studia a absolventů doktorského studia na SU v Opavě
Podpora nadaných studentů doktorského studia na SU
Přednášková činnost a vědecká spolupráce prof. Marca L. Greenberga na ÚBK (Ing. Mgr. Roman Sukač, Ph.D.)
Přednášková činnost, vědecká spolupráce a přenos zkušeností zahraničních odborníků
na Slezské univerzitě v Opavě
Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK (Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.)

Zdroj

9228
MSK

646

MSK

235

MSK

330

MSK

42

MSK

88

MSK

1980

MSK CELKEM
Informační a komunikační technologie (doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D., Mgr. Aleš Ryšavý) S
Síť CEEPUS partnerských vysokých škol „Economic, social and political aspects of central
Europe“
Visegrad: Social Thought, Structure and Transformation (PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
Výzkum spokojenosti obyvatel města Opavy (PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
CELKEM OSTATNÍ

3320
C

129

C

60

A
Město
Opava

208

90

3808

S – spoluřešitel, SC – spoluřešitel cizí
Pozn. Ve sloupci „Zdroj“: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=resortní ministerské granty (včetně
výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt zadala.
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Celkem v roce 2012 na SU řešeno nebo spoluřešeno 21 projektů GA ČR, 34 projektů SGS
(Studentská grantová soutěž), 6 projektů z dotací Moravskoslezského kraje (MSK) a po jednom
projektu MŠMT, Visegrádského fondu, programu CEEPUS a z dotace města Opavy.

11.4.2 Interní grantový systém (IGS)
V rámci IGS SU bylo v roce 2012 řešeno celkem 22 projektů. Finanční podpora dosáhla
částky 694 tis. Kč. Rozdělení řešených projektů na jednotlivých fakultách bylo následující:
na FPF bylo řešeno celkem deset projektů (v oblasti fyziky, historie, bohemistiky a tvůrčí fotografie), FVP čtyři projekty (v oblasti politické sociologie, sociální patologie a ošetřovatelství),
MÚ jeden projekt (v oblasti dynamických systému) a OPF šest projektů (v oblast ekonomie,
financí, podnikání, marketingu a managementu).

11.4.3 Studentská grantová soutěž (SGS)
Lze konstatovat, že podpora z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu (SVVŠ),
rozdělovaná prostřednictvím Studentské grantové soutěže (SGS), vedla ve třetím roce své existence k větší samostatnosti a cílevědomosti členů řešitelských týmů z řad studentů, zvláště
studentů doktorského studia. Díky konkrétním závazkům formulovaným v návrzích projektů,
obvykle i se stanoveným časovým harmonogramem, přistupovali ke vědecké činnosti i studiu
obecně s větší odpovědností, lépe a rychleji si osvojovali standardy vědecké práce a dosahovali
lepších výsledků. Prezentace jejich výsledků na konferencích, kterých se opětovně s podporou
dotace ze specifického výzkumu VŠ zúčastnili, přispěla i k navazování kontaktů s odborníky ze
zahraničních pracovišť či aplikační sféry a k širšímu povědomí o vědecké činnosti univerzity.
Na SU bylo v roce 2012 řešeno celkem 34 projektů SGS (oproti roku 2011 došlo k mírnému nárůstu, v roce 2011 řešeno 27 projektů), z toho 13 pokračujících do dalších let a 21
končících k 20. 12. 2012. Z těchto 34 projektů byly 2 z oblasti fyziky, 9 z oblasti historických
věd, 3 z informatiky, po 1 projektu z oblastí archeologie, cizích jazyků, veřejné správy, tvůrčí
fotografie a 2 z bohemistiky, 8 z matematiky a 6 z oblasti ekonomie, financí a podnikání.
Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů využito 8.574 tis. Kč. Dále z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo využito na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské
grantové soutěže 220 tis. Kč.

11.4.4 Přehled realizovaných vědecko-výzkumných a tvůrčích výstupů
Celkové počty
Přehled tvůrčí a publikační činnosti
Knihy, odborné monografie

v ČR

v zahraničí

celkem
39

31

8

8

55

63

166

123

289

Články v ostatních sbornících

44

15

59

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

79

28

107

Články v recenzovaných sbornících

63

30

93

Učební texty

65

2

67

Stati v knihách

54

51

105

334

500

834

2

5

7

13

4

17

Články v impaktovaných časopisech
Články ve sbornících z konferencí

Ohlasy publikací*
Články v suplementech impaktovaných časopisů
Katalogy
* Nejsou systematicky sledovány
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Z toho studenti doktorských studijních programů
Přehled tvůrčí a publikační činnosti

v ČR

v zahraničí

celkem

0

3

3

Články v impaktovaných časopisech

0,5

12

12

Články ve sbornících z konferencí

75

36

111

Články v ostatních sbornících

17

6

23

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

22

2

24

Články v recenzovaných sbornících

5

0

5

Učební texty

5

0

5

10

10

20

0

8

8

Knihy, odborné monografie

Stati v knihách
Ohlasy publikací*
* Nejsou systematicky sledovány

11.4.5 Přehled vybraných výsledků publikační a tvůrčí činnosti SU
Články v impaktovaných časopisech
FPF
Zahraniční:
ASSIE M., et. al. (CHUDOBA V.), Spectroscopy of Na-18: Bridging the two-proton radioactivity of Mg-19, Physics Letters B 712 (2012), 198-202. ISSN 0370-2693. IF=3,955.
BAKALA, P., URBANEC, M., ŠRÁMKOVÁ, E., STUCHLÍK, Z., TÖRÖK, G., On
magnetic-field induced corrections to the orbital and epicyclic frequencies Paper II: Slowly
rotating magnetized neutron stars. Classical and Quantum Gravity 29 (2012), 065012. ISSN
0264-9381. IF=3,320.
FEROCI, M., et al., (STUCHLÍK Z.), The Large Observatory for X-ray Timing (LOFT). Experimental Astronomy 34 (2012), 415-444. ISSN 0922-6435. IF=1,818.
FOMICHEV A., et. al. (CHUDOBA V.), Isovector soft dipole mode in Be-6, Physics Letters
B 708 (2012), 6-13. ISSN 0370-2693. IF=3,955.
HORAK J., ABRAMOWICZ M., LEVIN L., SLAPAK R., STRAUB O., Alpha-Viscosity
Effects in Slender Tori, Publications of The Astronomical society of Japan 64 (2012), 76.
IF=2,606.
LANGER, M., KELEMENOVÁ, A., Positioned Agents in Eco-grammar Systems with Border Markers and Pure Regulated Grammars. Kybernetika 48 (2012), 502-517. ISSN 00235954. IF=0,454.
REBUSCO P., MOSKALIK P., KLUZNIAK W., ABRAMOWICZ M., Period doubling and
non-linear resonance in black hole candidate IGR J17091-3624? Astronomy & Astrophysics
540 (2012), L4. ISSN 0004-6361. IF=4,587.
SIDORCHUK S., et. al. (CHUDOBA V., JALUVKOVA P.), Structure of He-10 Low-Lying
States Uncovered by Correlations. Physical Review Letters 108 (2012), 202502. ISSN 00319007. IF=7,37.
SLEPNEV R., et. al. (CHUDOBA V.), VME-based data acquisition system for multiparameter
measurements, Instrumets and Experimenal Techniques 55 (2012), 645-650. ISSN 00204412. IF=0,361.
STAH A., WIELGUS M., ABRAMOWICZ M., KLUZNIAK W., YU W., Eddington capture sphere around luminous stars. Astronomy & Astrophysics 546 (2012). ISSN 0004-6361.
IF=4,587.
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STRAUB O., VINCENT F., ABRAMOWICZ M., GOURGOULHON E., PAUMARD T., Modelling the black hole silhouette in Sagittarius A* with ion tori. Astronomy & Astrophysics 543
(2012), A83. ISSN 0004-6361. IF=4,587.
STUCHLÍK, Z., HLADÍK, J., URBANEC, M., TÖRÖK, G., Neutrino trapping in extremely compact objects described by the internal Schwarzschild-(anti-)de Sitter spacetimes.
General Relativity and Gravitation 44 (2012), 1393-1417. ISSN 0001-7701. IF=2,069.
STUCHLÍK, Z., KOLOŠ, M., String loops in the field of braneworld spherically symmetric
black holes and naked singularities. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (2012),
50-80. ISSN 1475-7516. IF=5,723.
STUCHLÍK, Z., KOLOŠ, M., Acceleration of string loops in the Schwarzschild-de Sitter
geometry. Physical Review D 85 (2012), 1-14. ISSN 1550-7998. IF=4,558.
STUCHLÍK, Z., KOTRLOVÁ, A., TÖRÖK, G., Resonant switch model of twin peak HF
QPOs applied to the source 4U 1636-53. Acta Astronomica 62 (2012), 389-407. ISSN 00015237. IF=1,680.
STUCHLÍK, Z., SCHEE, J., Comparison of general relativistic and pseudo-newtonian description of magellanic-clouds motion in the field of milky way. International Journal of Modern
Physics D 21 (2012), 1-33. ISSN 0218-2718. IF=1,183.
STUCHLÍK, Z., SCHEE, J., Observational phenomena related to primordial Kerr superspinars. Classical and Quantum Gravity 29 (2012), 1-28. ISSN 0264-9381. IF=3,320.
STUCHLÍK, Z., SCHEE, J., Counter-rotating Keplerian discs around Kerr superspinars.
Classical and Quantum Gravity 29 (2012), 1-23. ISSN 0264-9381. IF=3,320.
ŠIMSA D., DEMEL O., BHASKARAN-NAIR K., HUBAČ I., MACH P., PITTER J., Multireference coupled cluster study of the oxyallyl diradical. Chemical Physics 401 (2012), 203207. ISSN 0301-0104. IF=1,896.
TÖRÖK, G., BAKALA, P., ŠRÁMKOVÁ, E., STUCHLÍK, Z., URBANEC, M., GOLUCHOVÁ, K.. Mass–angular-momentum Relations Implied by Models of Twin Peak Quasi-periodic Oscillations. The Astrophysical Journal 760 (2012), 138-153. ISSN 1538-4357. IF
= 6,024.
WIELGUS M., STAHL A., ABRAMOWICZ M., KLUZNIAK W., Oscillations of the Eddington capture sphere. Astronomy & Astrophysics 545 (2012). ISSN 0004-6361. IF=4,587.
WILSON, S., HUBAČ, I., On the representation matrices for the symmetric group adapted
to electron-pair and electron-group wave functions using graphical methods of spin algebras,
International Journal of Quantum Chemistry 112 (2012), 3098-3109. IF=1,302.
Zapletal, M. a kol., The influence of climate change on stomatal ozone flux to a mountain Norway spruce forest. Environmental Pollution 169 (2012), 267-273. ISSN 0269-7491.
IF=3,746.
FVP
Zahraniční:
JANÁK, D. ml., Sociologie Antona Štefánka v kontextu dobových sociologických časopisů.
Sociológia - Slovak Sociological Review 44 (2012), 34-61. ISSN 0049-1225, ISSN 13368613. IF=0,191.
Domácí:
JANÁK D. ml., Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil. Sociologický časopis 48
(2012), 374-380. ISSN 0038-0288. IF=0,357.
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OPF
Zahraniční:
RAMÍK, J., VLACH, M., Aggregation functions and generalized convexity in fuzzy optimization and decision making. Annals of Operations Research 195 (2012), 261-276. ISSN 02545330. IF=0,840.
VODOVÁ, P., Price Indicators as a Measure of Credit Market Integration in the Visegrad
Countries. Romanian Journal of Economic Forecasting 15 (2012), 62-73. ISSN 1582-6163.
IF=0,246.
Domácí:
BLECHOVÁ, B., Progresivní nebo „rovná“ daň – ekonomické a politické dilema. Politická
ekonomie 60 (2012), 649-668. ISSN 0032-3233. IF=0,380
MAJEROVÁ, I., International Development Cooperation of the Czech Republic in the Context
of European Development. Prague Economic Papers 2 (2012), 166-185. ISSN 1210-0455.
IF=0,256
MAZUREK, J., The Evaluation of an Economic Distance among Countries: A Novel Approach. Prague Economic Papers 3 (2012), 277-290. ISSN 1210-0455. IF=0,256.
STAVÁREK, D., HERYÁN, T., Day of the Week Effect in Central European Stock Markets.
E+M Ekonomie a Management 15 (2012), 134-146. ISSN 1212-3609. IF=0,341.
TVRDOŇ, M., TULEJA, P., VERNER, T., Ekonomická výkonnost a trh práce v kontextu
ekonomické krize: zkušenosti ze zemí Visegradské čtyřky. E+M Ekonomie a Management 15
(2012), 16-31. ISSN 1212-3609. IF=0,341 .
ZAPLETALOVÁ, Š., Přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit českých podniků.
E+M Ekonomie a Management 15 (2012), 84-96. ISSN 1212-3609. IF=0,341.
MÚ
Zahraniční:
AVERBUCH, V., KONDERLA, T., Continuous convex MS-differentiable function need not
be HL-differentiable. Math. Notes 91 (2012), 163 – 171. ISSN 0001-4346. IF=0,3.
BALIBREA, F., DVORNÍKOVÁ, G., LAMPART, M., OPROCHA, P., On negative limit
sets for one-dimensional dynamics. Nonlinear Analysis 75 (2012), 3262 – 3267. ISSN 0362546X. IF=1,3.
BLASCHKE, P. Asymptotic behavior of Bergman kernels with logarithmic weight. J. Math.
Anal. Appl. 385 (2012), 293 – 302. ISSN 0022-247X. IF=1,0.
BOMMIER-HATO, H., ENGLIŠ, M., YOUSSFI, E.H., Bergman-type projections in generalized Fock spaces. J. Math. Anal. Appl. 389 (2012), 1086 – 1104. ISSN 0022-247X. IF=1,0.
DOWNAROWICZ, T., ŠTEFÁNKOVÁ, M., Embedding Toeplitz systems in triangular maps:
The last but one problem of the Sharkovsky classification program. Chaos, Solitons & Fractals
45 (2012), 1566–1572. ISSN 0960-0779. IF=1,2.
DVOŘÁKOVÁ, J., On a problem of iteration invariants for distributional chaos. Commun.
Nonlin. Sci. Numer. Simul. 17 (2012), 785 – 787. ISSN 1007-5704. IF = 2,8.
DVOŘÁKOVÁ, J., Stability of chain recurrent points of continuous maps on interval, J. Difference Equ. Appl. 18 (2012), 1927 – 1031. ISSN 1023-6198. IF=0,8.
DVOŘÁKOVÁ, J., Chaos in nonautonomous discrete dynamical systems, Commun. Nonlin.
Sci. Numer. Simul. 17 (2012), 4649 – 4652. ISSN 1007-5704 (Netherlands). IF=2,8.
ELEUTERI, M., KOPFOVÁ, J., KREJČÍ, P., A thermodynamic model for material fatigue
under cyclic loading, Physica B: Physics of condensed matter 407 (2012), 1415-1416. ISSN
0921-4526. IF=1,1.
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KOČAN, Z., KURKOVÁ, V., MÁLEK, M., On the existence of maximal omega-limit sets
for dendrite maps. Commun. Nonlin. Sci. Numer. Simul. 17 (2012), 3169 – 3176. ISSN
1007-5704. IF=2,8.
KOČAN, Z., On chaos on one-dimensional compact metric spaces. Internat. J. Bifur. Chaos 22
(2012), 1250259 (10 pages). ISSN 0218-1274. IF=0,8.
KONDERLA, T., A construction of convex functions. Math. Notes. 91 (2012), 74–78. ISSN
0001-4346. IF=0,3.
KORDULOVÁ, P., BENEŠ M., Solution to the seepage face model for dual porosity flows
with hysteresis. Nonlinear Analysis 75 (2012), 6473 - 6484. ISSN 0362-546X. IF=1,3.
MARVAN, M., SERGYEYEV, A., Recursion operators for dispersionless integrable systems
in any dimension. Inverse problems 28 (2012) no. 025011, ISSN 0266-5611. IF=1,9.
OBADALOVÁ, L., SMÍTAL, J., Counterexamples to the open problem of Zhou and Feng
on minimal centre of attraction. Nonlinearity 26 (2012), 1443-1449. ISSN 0951-7715. IF =
1,4.
SERGYEYEV, A., Coupling constant metamorphosis as an integrability-preserving transformation for general finite-dimensional dynamical systems and ODEs. Physics Letters A 376
(2012), 2015 – 2022. ISSN 0375-9601. IF=1,6.
ŠTEFÁNKOVÁ, M., Strange chaotic triangular maps. Chaos. Solitons & Fractals 45 (2012),
1188–1191. ISSN 0960-0779 (UK). IF=1,2.
VOJČÁK, P., On nonlocal symmetries for the Lirchever-Novikov equation. Physics Letters
A 376 (2012), 1335-1343. ISSN 0375-9601 (Netherlands). IF=1,6.
VOLNÁ-KALIČINSKÁ, B., Augmented IS-LM model based on particular functions. Appl.
Math. Comp. 219 (2012), 1244 – 1262. ISSN 0096 3003. IF=1,3.
Domácí:
KORDULOVÁ, P., Continuity of solutions of quasilinear hyperbolic equation with hysteresis.
Appl. Math. 57 (2012), 167–187. ISSN 0862-7940. IF=0,5.
Monografie a odborné recenzované knihy
FPF
Zahraniční:
BIRGUS, V., František Drtikol. Photographs / Fotografie. Úvod Matthew Witkovsky, redakce
Anette a Rudolf Kicken, Kicken, Berlin, 104 s., anglicky a česky. Bez ISBN.
Hvorecký, J., Kažimír, P., Kelemen, J. (eds.), Knowledge management 2012: proceedings.
Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 9788089306183.
KOTŮLKOVÁ, V., RYKALOVÁ, G. (Hg.), Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag, 2012. 350 s. ISBN 978-3-86057-107-1.
Domácí:
Antonín, R., České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny
společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha 2012. 432 s. ISBN 97-880-7277-446-3.
BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, J., Knihovnictví na Bílovecku a Klimkovicku do roku 1945.
Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, 79 s. ISBN 978-80-7248-809-4.
ČAPSKÁ, V., FORSTER, E., MAEGRAITH, J.Ch., SCHNEIDER, Ch. (eds.). Between Revival and Uncertainty - Female Religious Life in Central Europe in the Long Eighteenth Century.
Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-786-8.
HOMOLOVÁ, K., Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. 196 s. ISBN 978-80-7248-808-7.
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Jirásek, Z. a kol., Slezsko v dějinách českého státu I-II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2012. ISBN 978-80-7422-197-2 (vedoucí autorského kolektivu, vlastní text s. 5-10).
KORBELÁŘOVÁ, I., Žena ve slezské měšťanské společnosti barokní doby. Východiska,
rámce, zjištění. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2012. 205 s. ISBN 978-80-7248-805-6.
Kelemen, J., Nahodil, P. (sest.), Kognice a umělý život XII. Agentura Action M, Praha, 2012, 280 s., ISBN 978-80-86742-34-2.
MARČEK, M., PETRUCHA, J., MARČEK, D., Simulátory neuronových sítí. Evropský polytechnický institut Kunovice, 2012, 88 s., ISBN 978-80-7314-281-0.
BIRGUS, V., Pepe Dita: Autoportréty. KANT, Praha 2012. 114 s. ISBN 978-80-7437-069-4.
MARTINEK, L. a kol., Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów do języków
literackich w Europie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 86-99. ISBN 978-80-7248796-7.
OPF
Zahraniční:
GABRYŠOVÁ, M., Inovace ve znalostní ekonomice a vztah MSP k inovacím v Moravskoslezském kraji. Žilina: AB-TLAČ Žilina, 2012, 51 s. ISBN 978-80-971206-0-3.
MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. (eds.), Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, 264 s. ISBN 978-0-415-69076-8.
MIKA, J., MIZIA, C., Rozvoj ľudského kapitálu. (Kompetence andragogů České republiky &
Inovace řízení časovostí pomocí korekce paradigmat času). Žilina: AB-TLAČ Žilina, 2012. 122
s. ISBN 978-80-971206-1-0.
ČERNÝ, A., Ľudské zdroje a výkonnosť podniku. AB-TLAČ Žilina 2012, 50 str. ISBN 978-80971206-2-7.
Domácí:
BEDNARČÍK, Z., Analýza využívání strategického marketingu jako nástroje podnikového managementu. Karviná: SU OPF, 2012, 105 s. ISBN 978-80-7248-732-5.
JANOUŠKOVÁ, J., Taxes and tax policy: Personal income tax. Karviná: SU OPF, 2012, 106
s. ISBN 978-80-7248-765-3.
KOTLÁNOVÁ, E., Korupce a ekonomický růst. Karviná: SU OPF, 2012, 84 s. ISBN 978-807248-803-2.
LAZAR, J., Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 280 s.
ISBN 978-80-247-4133-8.
LUKOSZOVÁ, X. a kol., Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress,
2012, 121 s. ISBN 978-80-86929-89-7.
MATUŠÍNSKÁ, K., Charakteristika spotřebního chování segmentu 50+ v Moravskoslezském
kraji. Studia Oeconomica. Vědecká monografie. Karviná: SU OPF, 2012. 101 s. ISBN 97880-7248-770-7.
SIKOROVÁ, E. a kol., Účetnictví v teorii a v praxi. Karviná: FIN CLUB, a.s., AU3V, SU
OPF, OS Trianon, 2012, 80 s., ISBN v tisku.
SIKOROVÁ, E., Univerzita třetího věku na SU OPF v Karviné. Český Těšín: FIN CLUB, a.s.,
AU3V, SU OPF, OS Trianon, 2012, 85 s. ISBN v tisku.
VAŠTÍKOVÁ, M., SÝKOROVÁ, P., HECZKOVÁ, M., PELLEŠOVÁ, P., Marketingová
obrana firem poskytující služby před ekonomickou krizí. Karviná: SU OPF, 2012, 127 s. ISBN
978-80-7248-792-9.
ZAPLETALOVÁ, Š. a kol., Krizový management pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012, 167
s. ISBN 978-80-86929-85-9.
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FVP
Zahraniční:
PILÁT, M., KAMÁNOVÁ, I., OKÁĽOVÁ, O., Komunitné plánovanie sociálnych služieb (teoretické prístupy, manažment, fázy procesu plánovania). Ružomberok: VERBUM, 2012. 166 s.
ISBN 978-80-8084-886-6.
Domácí:
HLAVÁČEK, P., Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu. Analytický potenciál stávající teorie a návrh na její revizi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných
politik v Opavě, 2012. 162 s. ISBN 978-80-7248-791-2.
KALNICKÝ, J., HRM – řízení lidských zdrojů. Ostrava: Repronis, 2012. 190 s. ISBN 97880-7329-300-0.
KOLIBOVÁ, H. a kol., Analyses of the Social Reality in the Czech-Polish Borderland after the
Entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in
Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics in Opava, 2011. 130 s. ISBN
978-80-7248-714-1. (Pozn.: Vyšlo v roce 2012 s vročením 2011.)
KOLIBOVÁ, H. a kol., Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy
a regionální politiky, 2012. 181 s. ISBN 978-80-7248-789-9.
KOLIBOVÁ, H. a kol., Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v MSK. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální
politiky, 2012. 168 s. ISBN 978-80-7248-790-5.
Krajčík, V., JANÁK, D. ml. et al., Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava: Vysoká
škola podnikání; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012.
183 s. ISBN 978-80-7410-056-7; ISBN 978-80-7248-766-0.
Sztwiertnia, R., KUDĚLA, M. a kol., Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava:
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. 98 s. ISBN 978-807248-758-5.
MÚ
Zahraniční:
KALENDA, P., NEUMANN, L., MÁLEK, J., SKALSKÝ, L, PROCHÁZKA, V., OSTŘIHANSKÝ, L., KOPF, T., WANDROL, I., Tilts, global tectonics and earthquake prediction. London: SWB, 2012. 247 s. ISBN 978–9952-451-18-4.
Výstavy ITF za rok 2012 (výběr) (skupinové)
Já, ty, my. Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava; Galerie Opera,
Ostrava.
Institut tvůrčí fotografie FPF SU Opava. Prague Photo, DOX. Praha.
I, You, We. Institute of Creative Photography. 11. Mezinárodní festival fotografie, Lódzki Dom
Kultury, Lódz.
I - Autoportrét studentů Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě. Dům umění, Opava, OFF festival,
Bratislava.
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě - Klauzurní a diplomové práce- 1. část. Galerie Opera,
Ostrava.
Unigeo Art Festival. Unigeo, Horní Bečva – Off festival, Bratislava.
Lorem ipsum. Společná výstava fotografií studentů Institutu tvůrčí fotografie a Libera Accademia di Belle Arti „LABA“ di Brescia. Italský kulturní institut, Praha.
Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Institut Twórczej Fotografii w Opawie. TIFF festival: Proces w konstrukcji, Muzeum Wspólczesne, Wroclaw.
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Křehké zboží. Diplomové a klauzurní práce ITF, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona Ostrava.
Lorem ipsum. Výstava fotografií studentů Institutu tvůrčí fotografie a Akademie LABA Brescia.
České centrum Miláno.
Interpretace aktu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava.
Výstavy ÚF:
STUCHLÍK, Zdeněk. Tajemství struktur, Galerie Nadosah, Opava: rektorát SU
STUCHLIK, Zdeněk. Labyrint, Frankfurt n.O/Slubice
Autorské výstavy ITF kmenových pedagogů
BIRGUS, Vladimír. Photographs, 11. Mezinárodní festival fotografie v Lodži, Lódzki Dom
Kultury, Galeria FF, Lódź.
BIRGUS, Vladimír. Fotografie, Muzeum Novojičínska, Žerotínský zámek, Nový Jičín.
BIRGUS, Vladimír., MARCO, Jindřich., ŠTREIT, Jindřich., Europeans, Bank Austria +
Tschechisches Zentrum, Wien.
MÁRA, Pavel. Memory etc. Galerie Fiducia, Ostrava.
MÁRA, Pavel. Madony a Triptychy. Galerie Aréna, Ostrava.
MÁRA, Pavel. Obyčajne menej / Usually Less. Měsíc fotografie, Dům umění, Bratislava.
PEPE, Dita. Slečny, Indigo, Praha 2012.
POHRIBNÝ, Jan. Otherworld’s, České informační centum, Soul.
POHRIBNÝ, Jan. New Stone Age, Europlanetarium, Genk (Belgie).
POSPĚCH, Tomáš. Look at the Future, Festival GRID, Amsterdam, Art Centrum, Apeldoorn
(NL).
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Židovské muzeum Brno.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Klub Samaří, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Unijazz Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Vesnice je svět, Galerie 34, Brno.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Československá církev evangelická, Brno.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé Vítkovska, Městský klub Litovel.
ŠTREIT, Jindřich. Momentos de vida, Arquivo fotográfico muncipal de Lisabons, Lisabon.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, Dům kultury, Ostrava.
ŠTREIT, Jindřich. Abnormalizace, Zámek, Bruntál.
ŠTREIT, Jindřich. Vítkovice. Galerie na schodech, Gymnázium, Vrbno pod Pradědem.
ŠTREIT, Jindřich. SVOBODA, Jan, Jan z Radňovic a Jindra ze Sovince, Galerie kritiků, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Tváře za zdí, Dům kultury Kroměříž.
ŠTREIT, Jindřich. Cesta ke svobodě, Bezejmenná galerie, Fakulta informatiky MU, Brno.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, kostel sv. Michala, Brno.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Městské kino, Nový Bor.
ŠTREIT, Jindřich. Pan farář z Nákla, Školní kaple sv. Anežky České.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, City park, Jihlava.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé Vítkovska, Galerie Goethe. Mariánské Lázně.
ŠTREIT, Jindřich. Co je člověk za zvíře?, Galerie G, Olomouc.
ŠTREIT, Jindřich. Divadelní svět, Městské divadlo, foyer, Zlín.
ŠTREIT, Jindřich. Cesta k dospělosti, Gymnázium, Rýmařov.
ŠTREIT, Jindřich. Tichá nemoc, Mozartův sál Reduty, Olomouc.
ŠTREIT, Jindřich. Anastás Opasek, kostel Narození Panny Marie, Košice u Kutné Hory.
ŠTREIT, Jindřich. Jedno světlo, Galerie kostela Nejsvětějšího Salvátora, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, Hlavní nádraží Pardubice.
ŠTREIT, Jindřich. Fotografie, Galerie Caesar, Olomouc.
ŠTREIT, Jindřich. Prádelna Rýmařov, Městské muzeum, Rýmařov.
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ŠTREIT, Jindřich Jsme ze stejné planety, Klub 29 gallery, Pardubice.
ŠTREIT, Jindřich. Hledat anděla, Multifunkční prostor OKA-MŽIK.
ŠTREIT, Jindřich. Vítkovice, Slezské zemské muzeum, Opava.
ŠTREIT, Jindřich. Chlévská lyrika, Národní zemědělské muzeum, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Divadlo evropských regionů, Hradec |Králové.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Refufest, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, United Islands of Prague, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Zámecký park, Boskovice.
ŠTREIT Jindřich. Jsme ze stejné planety Colours of festival, Ostrava.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, OC Forum, Ústí nad Labem.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Uherský Brod.
ŠTREIT, Jindřich. Jedno světlo, Benediktinské opatství Emauzy, Křížová chodba, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé Vítkovska, Galerie Malovaný dům, Třebíč.
ŠTREIT, Jindřich. Chlévská lyrika, Muzeum Českého krasu, Beroun.
ŠTREIT, Jindřich. Tak blízko, tak daleko, Photo no photo, Zámek Slezské Rudoltice.
ŠTREIT, Jindřich, Život místo ústavů, OC Varyáda, Karlovy Vary.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Stojanovo gymnázium, Velehrad.
ŠTREIT, Jindřich. Abnormalizace, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy.
ŠTREIT. Jindřich. Život místo ústavů, Hlavní nádraží, Plzeň.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, areál kláštera, Žďár nad Sázavou.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé z Podlesí, Zámecké křídlo tvrze, Dobrš.
ŠTREIT, Jindřich. VOSYKOVÁ Monika, Brána naděje, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Ministerstvo zahraničních věcí - Černínský palác,
Praha.
ŠTREIT, Jindřich, Brána naděje, Fara Náklo.
ŠTREIT, Jindřich. Cesta ke svobodě, Knihovna, Rožnov pod Radhoštěm.
ŠTREIT. Jindřich. Život místo ústavů, Masarykovo náměstí, Jindřichův Hradec.
ŠTREIT, Jindřich. Divadelní svět Brno, Gymnázium Jana Opletala Litovel.
ŠTREIT, Jindřich. Tichá nemoc, B Braun Café, Praha.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety,Auritus Tábor.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Zámeček, Hodonín.
ŠTREIT, Jindřich, ZAJAC, Matúš, LOJAN Andrej. Variácie, Zámek, Zvolen.
ŠTREIT, Jindřich. BIRGUS, Vladimír., MARCO, Jindřich. Europeans, Bank Austria + Tschechisches Zentrum, Wien.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé Vítkovska, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Tereziánská zbrojnice, Olomouc.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, OC Olympia, Brno.
ŠTREIT, Jindřich. SVOBODA, Jan, Fotografie-obrazy, National Library, Beograd.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Zámek a Zlínský mrakodrap, Zlín.
ŠTREIT, Jindřich. Brána naděje, Obřadní síň zámku, Dolní Benešov.
ŠTREIT, Jindřich, Lidé z Akai, foyer kina Nadsklepí, Kroměříž.
ŠTREIT, Jindřich. Život místo ústavů, Obchodní centrum Zlaté Jablko, Zlín.
ŠTREIT, Jindřich. Lidé Vítkovska, Kúria M. Beňovského, Vrbová.
ŠTREIT, Jindřich. Jedno světlo, FF MU v Brně, Brno.
ŠTREIT. Jindřich. Abnormalizace. Gymnázium Jana Opletala, Litovel.
ŠTREIT. Jindřich. Život místo ústavů, Hlavní vlakové nádraží, Olomouc.
ŠTREIT. Jindřich. Tváře za zdí Městská galerie, Břidličná.
ŠTREIT. Jindřich. Jedno světlo, Galerie Zámeček MKS, Lomnice nad Popelkou.
ŠTREIT, Jindřich. Jsme ze stejné planety, Divadlo loutek, Ostrava.
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Kurátorská příprava výstav:
Vladimír Birgus
Já, ty, my. Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava, Galerie Opera,
Ostrava (s Alešem Kunešem).
Institut tvůrčí fotografie FPF SU Opava. Prague Photo, DOX. Praha.
Jiří Jiroutek. Osobnosti české kulturní scény. Galerie Opera, Ostrava.
Jaroslav Kocián. Fotografie. Dům umění, Opava (s Ditou Pepe).
I, You, We. Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. 11. Mezinárodní
festival fotografie, Lódzki Dom Kultury, Lódź.
Institut tvůrčí fotografie FPF SU - Klauzurní a diplomové práce – 1. část. Galerie Opera, Ostrava
(s Václavem Podestátem).
Pavel Mára
Interpretace aktu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Dům umění, Opava.
Dita Pepe
Tři dílny, při Katedře fotografie a nových médií VŠVU, Košice ( SK ). Galerie Camera při Lidové
konzervatoři a Múzické škole v Ostravě.
Série fotografických workshopů na Katedře intermédií, Fakulta umění, Ostravská univerzita.
Photo no photo, multimediální výstava, zámek Slezské Rudoltice.
Jan Pohribný
Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny. Dům ukrajinské kultury, Kyjev.
Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny. PAT Ukrsocbank, Lvov.
Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny. Zakarpatskij muzej narodnyj, Užhorod.
Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny. Biblioteka I. Franka, Simferopol.
Václav Podestát
Já, ty, my. Dům umění Opava, (spolupráce).
Já, ty, my. 11. Mezinárodní festival fotografie, Lódzki Dom Kultury, Galeria FF, Lódź, (spolupráce).
Vladimír Birgus – Fotografie. Mezinárodní festival fotografie, Galeria FF, Lodzki Dom Kultury,
Lódź.
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě - Klauzurní a diplomové práce - 1. část. Galerie Opera,
Ostrava, (s Vladimírem Birgusem).
Emila Medková – fotografie. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.
Pavel Bouda – obrazy, Bořivoj Rak – sochy. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská
Týnice.
Jiří Slíva – výběr z grafického díla. Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.
DEUTSCHE UND TSCHECHEN IM 20. JAHRHUNDERT Im SCHATTEN ZWEIER TOTALITÄRER REGIME / ČEŠI A NĚMCI VE 20. STOLETÍ VE STÍNU DVOU TOTALITNÍCH
REŽIMů. Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, (spolupráce).
Tomáš Pospěch
Dagmar Hochová/Akrobat na glóbu života. Dům umění Opava.
Pavel Mára. Memory etc., galerie Fiducia, Ostrava.
Pavel Mára. Madony a Triptychy, galerie Aréna, Ostrava.
Pavel Mára, Měsíc fotografie, Dům umění, Bratislava.
Branislav Štěpánek, Umění pornografie. Off festival, Bratislava.
Fotobraní, Mikulovská dílna, Galerie Konvikt, Mikulov.
Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Tiff festival: Proces w konstrukcji, Vratislav.
Křehké zboží, Diplomové a klauzurní práce ITF, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona Ostrava.
Ivo Přeček. Ateliér Josefa Sudka, Praha.
)75(

Slezská univerzita v Opavě
Jiří Siostrzonek
Jaroslav Charfreitág. Cesta do Nového světa 1902 – 1903. Muzeum Bruntálska, zámek Bruntál
(s Jindřichem Štreitem).
Arek Gola. Lidé z uhlí. Muzeum Hlučínska, Hlučín.
Gusta Ulrich. Altvaterland. Dům umění Opavě.
Jaroslav Charfreitág. Trip to the „New World“ 1902 – 1903. Americké centrum, Praha.
Jindřich Štreit. Vítkovice. Slezské zemské muzeum, Opava, květen 2012.
Jindřich Štreit
Petr Drábek. Amadeus, Muzeum umění Olomouc (se Štěpánkou Bieleszovou).
Jan Mahr. Amadeus, Muzeum umění Olomouc (se Štěpánkou Bieleszovou).
Světlo jinak. Amadeus, Muzeum umění Olomouc (se Štěpánkou Bieleszovou).
Kristýna Erbenová. Amadeus, Muzeum umění Olomouc (se Štěpánkou Bieleszovou).
Šalom v Izraeli. Kulturní dům Postřelmov.
Stanislav Nemrava. Zámek, Bruntál.
Bohumil Švéda. Galerie Octopus, Rýmařov, knihovna Rýmařov.
Vladimír Preclík. Hrad Sovinec.
Vladimír Preclík. Městské muzeum a galerie Svitavy.
Stanislav Diviš. Galerie Octopus, Rýmařov.
Jaroslav Cherfreitag. Zámek Bruntál (s Jiřím Siostrzonkem).
Židé dnes. foto J. Buxbauma, Synagoga Loštice.
Šalom Izrael. Dům knihy, Ostrava.
Emil Adamec. Plastiky, Sedliště.
Jana Sedláková. Borek Sedlák, Muzeum Rýmařov.
Jindřich Buxbaum. Ješiva, Muzeum židovské kultury, Brno.
Pomalu se učím kroky k mému tanci. Senát Praha.
Z Brna až na konec světa. retrospektiva doc. Spielmanna, Brno.
Bohuslav Reynek. Zámek Bruntál.
Daniela a Václav Tvarůžkovi. Galerie Octopus v Rýmařově.
Vojtěch Janýška. Zámek Bruntál.

11.5 Vědecké konference pořádané SU
Vědecké konference (spolu)pořádané SU (počty)
SU

S počtem účastníků
vyšším než 60
(z CELKEM)

CELKOVÝ počet

S mezinárodní účastí
(z CELKEM)

FPF

57

5

FVP

1

0

1

OPF

8

5

8

MÚ
CELKEM
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26

3

0

3

69

10

38
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11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů
a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích
(tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského
studijního programu)
SU umožňuje doktorské studium na všech třech fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Všechny součásti usilují o získání a udržení si perspektivních a úspěšných absolventů doktorského studia jak z vlastních studijních programů, tak absolventů jiných vysokých škol.
Na FPF byla i v roce využita podpora ze strany MSK cílená na doktorandy a mladé vědecké pracovníky (celouniverzitní projekt). Podpořeni byli zástupci humanitních i přírodovědných
oborů. V roce 2012 byla také prvním rokem řešena podpora mezinárodních mobilit v rozmezí
jednoho až cca 4 měsíců, která byla přednostně určena doktorandům. Dlouhodobá strategie fakulty se soustřeďuje především na studenty doktorského studia (mezinárodní mobility, vědecké
zasíťování, grantová podpora), klasické postdoktorandské pozice nejsou vytvářeny.
Na FVP v roce 2012 zahájili první tři studenti doktorské studium studijního oboru Moderní
dějiny střední Evropy. Tito studenti jsou aktuálně podporováni formou doktorského stipendia,
předpokládá se podpora formou zapojení do projektu SGS a mimořádného stipendia za příslušné vědecké výsledky. Zaměstnanci fakulty v doktorském studiu jsou motivování formou
uzavření smlouvy o zvyšování kvalifikace a výkonnostním příplatkem za dosahované výsledky.
Studenti doktorského studijního programu OPF se zapojují do vědeckovýzkumné činnosti
zejména prostřednictvím Studentské grantové soutěže a Interního grantového systému, kde
podávají projekty buď přímo jako řešitelé, nebo se podílejí na jejich řešení jako spoluřešitelé.
Další způsob zapojení těchto studentů představují standardní výzkumné projekty financované
Grantovou agenturou ČR, přičemž řešiteli jsou zpravidla zkušení akademičtí pracovníci fakulty,
kteří tak podporují odborný růst svých mladších kolegů. V roce 2012 byla nově vyhlášena
Cena děkana OPF za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2012,
která přispěla ke zvýšení prestiže OPF v oblasti vědy a výzkumu.
MÚ dlouhodobě využívá prostředky z rozpočtu na vědu (granty, specifický výzkum, výzkumné záměry resp. podpora na rozvoj výzkumné organizace) k podpoře kvalitních doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, především přímou subvencí k navýšení jejich finančního
zabezpečení nad běžný standard. Všichni podléhají dvakrát ročně, spolu s ostatními pracovníky ústavu, veřejnému hodnocení svých výkonů, v návaznosti na jehož výsledky se může
finanční podpora měnit. Spolu s ostatními pracovníky ústavu jsou také finančně odměňováni
za každý článek publikovaný v impaktovaném časopise (u studentů doktorského studia formou
mimořádných stipendií). V roce 2012 bylo rovněž využito prostředků z fondů EU a GAČR
pro zřízení celkem tří pracovních pozic, obsazených postdoktorandy ze zahraničí (Kanada,
Německo, Itálie), což spolu se stejně financovanými dlouhodobými pobyty dvou zahraničních
profesorů výrazně posiluje mezinárodní prostředí na ústavu, a tím i vytváří podmínky pro
lepší uplatnění našich doktorských studentů na zahraničních pracovištích. Strategií ústavu bude
v tomto trendu pokračovat a zároveň hledat cesty pro to, aby se takoví studenti výhledově opět
vrátili na univerzitu a posílili její vědecké kapacity. Vědeckou činnost studentů doktorského
studia podporuje ústav standardně rovněž vysokou spoluúčastí na studentské grantové soutěži
z vlastních prostředků; v roce 2012 byla dotace na specifický výzkum takto navýšena o 61%.
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11.7 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování
studijních programů
Aplikační sféra se na tvorbě studijních programů podílí formou konzultací upravujících očekávaný profil absolventů studia na FPF a prostřednictvím studijních stáží, které jsou zahrnuty
do studijních plánů vybraných oborů. V rámci projektu „Spolupráce s praxí“ byly v roce 2012
uspořádány workshopy spojené se setkáním s potenciálními zaměstnavateli absolventů FPF
a vedle výměny představ obou sfér (akademické a aplikační) stran očekávaných profilů absolventů byly definovány i oblasti vzájemné spolupráce, například při zadávání témat diplomových
prací či realizací pracovních stáží.
U profesně orientovaných bakalářských programů na FVP se jedná hlavně o zapojení pracovníků z odborných pracovišť v regionu jako externích pedagogů, konzultantů závěrečných
prací studentů nebo autorů studijních opor. V rámci spolupráce s praxí a díky realizaci projektů
ESF jsou tito odborníci rovněž zapojováni do vedení praktických seminářů, kde jsou studenti
seznámení s aktuálními trendy z praxe.
OPF využívá odborníků z praxe, kteří se podle svých časových možností aktivně podílejí na výuce odbornými přednáškami. Jedná se odborníky z bank, soudů, finančního úřadu,
úřadu práce a soukromé podnikatelské sféry. OPF podepsala smlouvu o spolupráci s firmou
WALMARK, a.s., v rámci smlouvy se firma podílí na realizaci a vypracování seminárních,
bakalářských i diplomových prací, zajištění odborné praxe studentů.
V MÚ se na výuce bakalářských studijních oborů podílí 17 odborníků-externistů z podniků
a institucí. Studenti bakalářských oborů Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná
matematika pro řešení krizových situací vykonávají praxi v týmech pod vedením pedagoga
v subjektech aplikační sféry (např. Model Obaly a.s., Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostroj Opava
a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Integrované bezpečnostní centrum Ostrava). Témata bakalářských
prací studentů jmenovaných oborů jsou odvozována z podnikových zadání poskytovatelů praxe.
Praktické části svých bakalářských prací řeší studenti u poskytovatelů praxe v rámci předmětů
Praxe I a Praxe II. Široké kontakty s managementem poskytovatelů praxe jsou využívány pro
vedení, odborné konzultace a oponentury bakalářských prací. Významní představitelé aplikační sféry pravidelně uskutečňuji motivační přednášky pro studenty MÚ. Cílem těchto přednášek
je upozornit na aktuální problémy podnikové praxe a motivovat studenty ke studiu exaktních
metod a postupů, jež umožňují řešení těchto problémů.

11.8 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Probíhající spolupráce s aplikační sférou na FPF je rozvíjena zejména na bázi projektů
OPVK a Centra IT4Innovations.
Na FVP probíhá spolupráce s aplikační sférou především realizací odborných diplomových
praxí studentů v prezenční formě studia v rámci jejich odborného zpracování závěrečných
prací.
Rovněž OPF vykazuje efektivní spolupráci s aplikační sférou, která probíhá zejména realizací odborné praxe studentů prezenční formy studia v rámci jejich seminárních, bakalářských
a diplomových prací.
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11.9 Smlouvy uzavřené se subjektem aplikační sféry
na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací
SU má uzavřeny čtyři smlouvy s aplikační sférou (všechny jsou u FPF), z nichž
dvě platí od roku 2011. IDS Scheer - Ústav informatiky - v rámci projektu OPVK č.
CZ.1.07/2.3.00/09.0197 Posílení konkurenceschopnosti, výzkumu a vývoje informačních
technologií v Moravskoslezském kraji byla uzavřena smlouva o partnerství na vedení kurzů
k systému Aris a Aris designer (od 2009).
Společnost ELOK a Fakultní nemocnice Ostrava v rámci řešení projektu OPVK
CZ.1.07/2.2.00/28.0271 Spolupráci zahrnující intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu (oba od 2011).
Archai Olomouc, o. p. s. – společný podíl na záchranných archeologických výzkumech
řešených formou dohody bez konkrétního finančního plnění (od 2009).

11.10 Počet odborníků z aplikační sféry podílející
se na výuce v akreditovaných studijních programech
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech (počty)
SU

Počty osob

FPF

11

FVP

38

OPF

18

MÚ

17

CELKEM

84

11.11 Počet studijních oborů, které mají ve své obsahové
náplni povinné absolvování odborné praxe (po dobu
alespoň 1 měsíce)
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1
měsíce (počty)
SU

Počty studijních oborů

FPF

10

FVP

3

OPF

2

MÚ
CELKEM

2
17
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11.12 Působení SU v regionu, spolupráce s regionálními
samosprávami, podíl na přípravě strategií a plánů
rozvoje regionu
FPF spolupracuje především se Statutárním městem Opavou. Její zaměstnanci i studenti
se účastní celé řady kulturních, sportovních a společenských akcí, které prohlubují spolupráci
s širokou veřejností. Někteří z pracovníků FPF se podílejí na vedení města. Studenti fakulty se
v rámci odborných praxí podílejí na činnosti celé řady školských, zdravotnických, veřejnoprávních institucí. Řada pedagogů zasedá v různých komisích statutárního města, podílí se i na jeho
některých publikačních a kulturních aktivitách. Jde především o Ústav historických věd a Ústav
bohemistiky a knihovnictví. Kontakty jsou však udržovány i s jinými městy a obcemi regionu. Připomeňme např. kolektivní monografii Hradec nad Moravicí, publikovanou péčí města,
témata mnohých bakalářských i magisterských prací atd. Významné je kurátorské působení
prof. Štreita v rámci Muzea v Bruntále. Široký rámec styků je udržován i s Moravskoslezským
krajem. Připomeňme účast pracovníků fakulty na práci krajské Komise pro vědu, výzkum
a vysoké školy, zapojení Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu do odborné činnosti kraje či
účast studentů a mladých vědeckých pracovníků na programu krajské podpory vědy a výzkumu. Na významu nabývá spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě.
Pracovníci FVP se jako lektoři a metodici komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)
podílejí na realizaci aktivit pod názvem „Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření místně
a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje“ a působí i jako
manažeři pracovních skupin KPSS při Magistrátu města Opavy. Pracovníci FVP a studenti
také zasedají v různých komisích územních samosprávných celků a svým aktivním zapojením
do veřejného dění přispívají k rozvoji měst a obcí v regionu. Dále se také zapojují do aktivit
podporovaných Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“.
Mezi priority OPF patří dlouhodobá spolupráce s podnikatelskými subjekty a orgány veřejné správy na území města, jakož i územními samosprávnými celky. V roce 2012 pokračovala
fakulta v aktivitách plynoucích ze zapojení do Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná a naplňování strategické vize změny image Karviné na město lázeňské
a univerzitní. OPF také spolupracuje s Institutem pro veřejnou správu Praha při vzdělávání
úředníků územních samosprávných celků. Vybraní akademičtí pracovníci vykonávají funkci
přednášejících i zkušebních komisařů. Dále se OPF jako celek i jednotlivé katedry a ústavy,
stejně jako jednotliví akademičtí pracovníci a studenti podíleli na celé řadě kulturních a společenských akcí, které rozvíjely spolupráci fakulty se širokou veřejností. Řada akademických
pracovníků zasedá v různých správních orgánech a komisích územních samosprávných celků,
a to především v Moravskoslezském kraji. Svým aktivním zapojením do veřejného dění nemalou
měrou přispívají ke strategickému rozvoji měst a obcí v regionu. Studenti fakulty především
v rámci odborných praxí přispívají svým dílem při řešení problematiky ve veřejnoprávních
korporacích i odborných společnostech například tvorbou webových stránek, výzkumem apod.
Za velmi významné lze v roce 2012 považovat zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do programu aktivit v oblasti zahraničních mobilit, které jsou podporovány Moravskoslezským krajem. K rozvoji odborné spolupráce s regionem a převádění teoretických poznatků
do praktického využití přispívá rovněž rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vzdělávacích
kurzů pro veřejnost či realizace tematicky zaměřených odborných přednášek, seminářů, pořádání mezinárodních konferencí aj.
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12 Ocenění pracovníků SU
12.1 Ocenění pracovníků SU - jiná
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
MAGNESIA LITERA 2012 (Litera za literaturu faktu) (4. 4.); KNIHA ROKU 2011 - Cena nakladatelství Academia (7. 3.); Cena za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci za rok
2011 - Cena nakladatelství Academia (7. 3.); Cena poroty 2. stupně v kategorii encyklopedické
dílo (19. ročník Ceny SLOVNÍK ROKU; udělila Jednota tlumočníků a překladatelů 6. 2.).
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Best Paper Award: uděleno programovou komisí 13th International Conference on Membrane
Computing, Budapest, Maďarsko, 2012, za příspěvek - Limits of the power of tissue P systems
with cell division.
doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.
Cena děkana FIS VŠE Praha za knižní publikaci Počítačové zpracování přirozeného jazyka.
Mgr. Jan Pohribný
Osobnost české fotografie roku 2011, ocenění udělené Asociací profesionálních fotografů ČR,
2012.

12.2 Ocenění pracovníků udělená SU
Stříbrná medaile SU
V. I. Averbuch, DrSc. – hostující profesor SU
prof. PhDr. Vladimír Birgus, prosinec 2011 (předáno 7. 9. 2012)
Bronzová medaile SU
PhDr. Vladimír Goš, CSc.
Cena rektora
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
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13 Internacionalizace
13.1 Strategie SU v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní
oblasti
V roce 2012 se SU primárně zaměřovala na následující oblasti: (a) zkvalitňování sítě partnerských institucí, (b) zajištění vícezdrojového financování studentských mobilit, (c) zintenzivnění mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.
a) zkvalitňování sítě partnerských institucí
Kontinuálně probíhá proces úpravy skupiny partnerských zahraničních vysokých škol. Jelikož
od roku 2014 bude celý program Erasmus fungovat ve zcela nové podobě, stávající smlouvy dobíhají a s institucemi, které svým zaměřením neodpovídají oborům vyučovaným na jednotlivých
součástech SU, nebude smlouva na další období obnovena. V roce 2012 byly uzavřeny nové
smlouvy o spolupráci s institucemi, které rozšiřují spektrum zahraničních partnerů do nových zemí
a zároveň jejich studijní programy na bakalářské i magisterské úrovni jsou dostatečně kompatibilní
s plány součástí SU. Nově byly na FVP uzavřeny smlouvy o spolupráci s univerzitami – Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre a Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Novými partnery OPF se staly BA School of Business and Finance Riga (Lotyšsko), University
of Tartu (Estonsko), Université Jean Monnet, St. Etienne (Francie), J. Seyle University in Komárno
(Slovensko), La Sapienza (Itálie). Rozšířena byla spolupráce s University of Oxford (Velká Británie). Zvýšený důraz byl kladen rovněž na hledání nových partnerů pro realizaci odborných praxí
v zahraničí.
b) zajištění vícezdrojového financování studentských mobilit
Ačkoliv většina studentských mobilit je realizována v rámci programu LLP/Erasmus, je nezbytné navýšit celkový objem disponibilních finančních prostředků i z jiných zdrojů. SU přistoupila
k realizaci studentských mobilit v rámci Institucionálního rozvojového plánu. Další mobility byly
financovány ze dvou Intenzivních programů Erasmus Working in Multicultural Teams a Intercultural Innovation Insight. Třetím pilířem financování studentských mobilit byl projekt v rámci OP
VK – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. V neposlední řadě proběhl i studijní pobyty v rámci
programu CEEPUS, sítě Economic, social and political aspects of Central Europe, jejíž se FVP SU
stala koordinátorem (2 pedagogové a 1 student pobyt v zahraničí; byli přijati 2 zahraniční studenti).
c) zintenzivnění mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu
Z důvodu zapojení kvalitativních ukazatelů do financování vysokých škol je nezbytné posilovat
oblast vědecké činnosti i její mezinárodní rozměr. Jednotlivé katedry v roce 2012 pořádaly mezinárodní konference, workshopy a jednotliví členové se zúčastnili akcí v zahraničí. Z vědeckých
událostí uspořádaných na SU OPF lze uvést např. konference Mathematical Methods in Economics
(katedra financí a katedra matematických metod v ekonomii), Hospodářská politika v členských
zemích EU (katedra ekonomie) nebo ITC for Competitiveness 2012 (katedra informatiky). Jako
příklad úspěšné vědecké spolupráce lze uvést projekt Grantové agentury ČR, který byl připraven
katedrou financí s dobou řešení 2013-2015 a v němž jsou kromě SU OPF zapojeny také London
Metropolitan University a University of Rome III. V roce 2012 se rozběhla realizace meziuniverzitního projektu realizovaného v rámci evropského VaVpI v projektu IT4Innovations, jehož cílem je
vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Klíčovým
novým prvkem je zapojení nejvýznamnějších odborníků z oblasti teoretické fyziky a astrofyziky
do velkého mezinárodního projektu vesmírné rentgenové laboratoře LOFT, jenž by se měl stát jedním z nejdůležitějších projektů řešených v rámci European Space Agency. Na témže ústavu bude
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i nadále rozvíjena spolupráce s CERN. V roce 2012 bylo současně zahájeno řešení nových evropských projektů cíleně zaměřených na posilování vědeckovýzkumné spolupráce v rámci akademických sítí, inovace výuky a posilování jejích mezinárodních standardů i spolupráce s institucemi neuniverzitního charakteru a prezentace vědeckých poznatků získávaných výzkumem na FPF Slezské
univerzity (viz příslušný seznam). V oblasti korpusové lingvistiky se rozvíjí společný projekt Ústavu
cizích jazyků FPF a jeho partnerů na univerzitě ve Würzburgu. V roce 2012 také pokračovala
spolupráce s polskými, slovenskými a maďarskými partnery na realizaci projektu Visegrádského
fondu Visegrad: Social Thought, Structure and Transformation, v jejímž rámci se na FVP uskutečnila série přednášek zahraničních odborníků. Druhou oblastí mezinárodní spolupráce FVP byla
vědeckovýzkumná činnost jejích součástí a pracovníků. V roce 2012 pokračovalo řešení projektu
KEGA Ministerstva školství a kultury Slovenskej republiky Multimediálne technológie v príprave
porodných asistentiek, na kterém se podílela jedna pracovnice Ústavu ošetřovatelství FVP.

13.2 Zapojení SU do mezinárodních vzdělávacích programů
a programů výzkumu a vývoje
SU se zapojuje do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje
především na základě dvoustranných dohod.
Celouniverzitní smlouvy se zahraničními institucemi:
Academy of Fine Arts in Poznań
Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale
Comenius University in Bratislava
Constantine The Philosopher University in Nitra
Donetsk State University of Management in Donetsk
Higher School of Direction and Administration in Opole
Hochiminh City University of Pedagogy in Ho Chi Minh City
Julius-Maximilians-University of Würzburg
Katowice School of Economics in Katowice
Kocaeli University in Kocaeli
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Matej Bel University in Banská Bystrica
Oberlin University in Tokyo
Opole University
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
PROGRES3 Consortium (multilaterální smlouva)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in Racibórz
St. Elizabeth University of Health and Social Science in Bratislava
St. Petersburg State University of Economics and Finance in St. Petersburg
Technical University of Dresden
The Lajos Kossuth University of Debrecen
University of Alexander Dubček in Trenčín
University of Economics in Katowice
University of Prešov in Prešov
University of Silesia in Katowice
University of Social Science and Humanities in Ho Chi Minh City
University of Warsaw
University of Wrocław
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FPF
Smlouvy o spolupráci se zahraničními institucemi na FPF:
Faculty of Arts and Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale
Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Arts, University of Presov in Presov
Faculty of History and Education, Opole University in Opole
Faculty of History, Nicolaus Copernicus University
Faculty of Humanities, Matej Bel University in Banská Bystrica
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava
Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava
The Department of Physics (Astrophysics), University of Oxford
The State Science Institute, Silesian Institute in Opole
Bilaterální smlouvy Erasmus na FPF:
Academy of Performing Arts in Bratislava
Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale
Comenius University in Bratislava
Constantine the Philosopher University in Nitra
Göttingen University in Göttingen
International School for Advanced Studies of Trieste
Jagiellonian University in Kraków
Johannes Kepler University in Linz
Juraj Dobrila University of Pula
Kristianstad University in Kristianstad
Leiden University in Leiden
Matej Bel University in Banská Bystrica
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Nigde University in Nigde
Opole University in Opole
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Roma Tre University in Roma
RWTH Aachen University in Aachen
Saarland University in Saarbrücken
Sapienza University of Rome
State Higher Vocational School in Nysa
University of Primorska
University of Gothenburg
University of Graz
University of Limerick
University of Ljubljana
University of Nancy
University of Nova Gorica
University of Oxford
University of Potsdam
University of Presov in Presov
University of Siena
University of Silesia in Katowice
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
University of Torino
University of Tuscia
)84(

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
University of Wrocław
University of Würzburg
University of Žilina
Mezinárodní akce pořádané FPF ve spolupráci s jinými institucemi
Mezinárodní festival fotografie Lodż
Mezinárodní fotografický festival Photo España, Madrid
Mezinárodní fotografický festival Rencontres d´Arles, Arles
Měsíc fotografie a OFF festival Bratislava
TIFF festival, Wrocław
Photokino Köln
Kognice a umělý život, Česko-slovenská mezioborová konference, Průhonice u Prahy
FVP
Smlouvy o spolupráci se zahraničními institucemi na FVP:
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Health Care and Social Work, Trnava University in Trnava
Faculty of History and Education, Opole University in Opole
National Scientific Institute – Silesian Institute in Opole
University Teaching Hospital and Health Centre in Bratislava
Bilaterální smlouvy Erasmus na FVP:
College of Health Care Izola, University of Primorska
Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Education, Comenius University in Bratislava
Faculty of Education, J. Selye University in Komárno
Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica
Faculty of Education, Trnava University in Trnava
Faculty of Health Care and Social Work, Trnava University in Trnava
Faculty of Health Care, University of Prešov
Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw
Faculty of History and Education, Opole University
Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov
Faculty of Humanities, Univesity of Primorska
Faculty of Political Sciences, University of Trieste
Faculty of Public Administration, Pavol Josef Šafárik University in Košice
Faculty of Social Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Hanze University in Gröningen, University of Applied Sciences, Gröningen
University of Applied Sciences in Coburg
University Teaching Hospital and Health Centre in Bratislava
Spolupráce v rámci programu CEEPUS:
Síť partnerských vysokých škol „Economic, social and political aspects of Central Europe“;
koordinátor: FVP SU v Opavě (členové: Faculty of History and Education, Opole University;
Faculty of Economics, University of Economics in Katowice; Faculty of Public Administration,
Pavol Josef Šafárik University in Košice; Faculty of Political Sciences and International Relations of the Matej Bel University in Banská Bystrica; Faculty of Public Administration of the
National University of Public Service in Budapest).
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Mezinárodní akce pořádané FVP
Konference:
Mezinárodní vědecká konference „Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Podpora
aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity“. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky. Termín konání 9. 11. 2012.
Opava.
OPF
Smlouvy o spolupráci se zahraničními institucemi na OPF:
College of Banking and Finance in Bielsko-Biala
D. Tsenov Academy of Economics in Svishtov
Doneck State University of Management in Donetsk
J.F. Oberlin University Tokyo
Karol Adamiecki University of Economics Katowice
Maria Curie-Skłodowska University Lublin
Matej Bel University Banská Bystrica
Oulu University of Applied Sciences in Oulu
Sankt Petersburg State University of Economics and Finance in Sankt Petersburg
University of Economics in Bratislava
Bilaterální smlouvy Erasmus na OPF:
Çanakkale Onsekiz Mart University in Çanakkale
Coventry University in Coventry
Gdańsk University of Technology in Gdańsk
Goethe-University Frankfurt am Main
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Karol Adamiecki University of Economics Katowice
Lessius Hogeschool Antwerpen
Maria Curie-Sklodowska University Lublin
North Karelia University of Applied Sciences in Joensuu
Oulu University of Applied Sciences in Oulu
Saxion Hogeschool Ijselland Deventer
School of Business and Finance in Riga
Technology and Management School of Mirandela
Universidad di Bologna
Universidad Politecnica de Cartagena
Universidad Salamanca
Universität Würzburg
Université de Nice-Sophia Antipolis
Université Jean Monnet, St. Etienne
Universitatea Alexandru Ioan Cuza in Iaşi
Kocaeli University in Kocaeli
University of Crete
University of Economics in Bratislava
University of Matej Bel in Banská Bystrica
University of Szeged
University of Tartu
University of Wroclaw
University of Žilina
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Mezinárodní akce pořádané OPF
Konference
Mezinárodní vědecká konference „ITC for Competitiveness“, Petrovice u Karviné, 2. – 3. 2.
2012
Mezinárodní vědecká konference „30th International Conference on Mathematical Methods in
Economics“, Karviná, 11. – 13. 9. 2012
Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná,
9. 11. 2012
Mezinárodní vědecká konference „Právo v podnikání vybraných členských států EU“, Karviná,
15. – 16. 11. 2012
Mezinárodní akce pořádané OPF ve spolupráci s jinými institucemi
Mezinárodní vědecká konference „Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu“, pořádala
FPF Opava, VOSŠHS a VOŠ Opava, OPF Karviná, Opava 4. 4. 2012
Mezinárodní vědecká konference „Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie“,
pořádala Katedra ekonomie ve spolupráci s Katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, Vendryně, 19. – 21. 9. 2012
Mezinárodní online konference „3rd International On line Conference on „Further Developments in Business, Management and Information Technologies“ pořádala Katedra informatiky
OPF ve spolupráci s University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration,
Romania, Karviná, Craiova, 29. 6. 2012
Mezinárodní konference „Bez bariér, bez hranic 2012“ – 10. ročník, pořádalo OS TRIANON,
ve spolupráci s Lázněmi Darkov a.s., OPF, Karviná, 4. – 5. 10. 2012
MÚ
Smlouvy o spolupráci se zahraničními institucemi na MÚ:
Faculty of Special Engineering, University of Žilina
Institute of Mathematics, The National Academy of Science of Ukraine
Univesity of Murcia
Bilaterální smlouvy Erasmus na MÚ:
Matej Bel University in Banská Bystrica
Technical University of Lisbon
University College Cork
University of Łódź
University of Murcia
University of Rzeszów
University of Würzburg
University of Žilina
Mezinárodní akce pořádané MÚ
16th Czech-Slovak Workshop on Discrete Dynamical Systems (CSWDDS 2012), 11. – 15. 6.
2012, Pustevny
Silesian Mathematical Summer School Dynamical Systems: Selected Topics, 11. – 15. 6.
2012, Pustevny
Summer School on the Geometry of differential equations, 17. – 21. 9. 2012 Davidův Mlýn
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13.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků
(oběma směry)
Zapojení SU do mezinárodních vzdělávacích programů

Počet projektů
Počet vyslaných
studentů*
Počet přijatých
studentů*
Počet vyslaných
akademických
pracovníků*
Počet přijatých
akademických
pracovníků*
Počet vyslaných
ostatních
pracovníků*
Počet přijatých
ostatních
pracovníků*
Dotace v tis. Kč

1

1

1

-

-

-

131

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

69

-

4

-

26

11

-

3

-

2
67832

2

CELKEM

DAAD/GIP

Rozvojové
programy
MŠMT

Aktion/AIA

Ceepus

Erasmus IP

Tempus

Erasmus
Mundus

Jean
Monnet

Leonardo

Erasmus

SU

Grundtvig

Programy EU pro vzdělávání a přípravu
na povolání

1

5

1

1

7

1

1

-

65

5

214

-

-

2

-

-

1

40

-

-

4

2

-

-

3

76

-

-

-

8

-

-

-

2

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

793

128

-

-

-

110

60

14

10 1490

520 9180

1) dvoutýdenní workshopy
2) náklady na Erasmus v účetním roce 2012
3) výdaje
* Do počtů vyslaných a přijatých studentů/pracovníků v rámci programu Erasmus jsou zahrnuti všichni studenti/pracovníci, jejichž mobilita alespoň částí spadala do kalendářního roku 2012.
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13.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle
jednotlivých zemí
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Země

Počet vyslaných
studentů

Počet vyslaných
akademických
pracovníků

Počet přijatých
studentů

Počet přijatých
akademických
pracovníků

Belgie

5

0

1

0

Bulharsko

0

3

0

1

Finsko

15

1

4

3

Francie

0

0

0

2

Holandsko

3

0

1

0

Itálie

7

0

1

0

Irsko

3

0

3

0

Japonsko

2

0

0

0

Lotyšsko

0

0

1

0

Maďarsko

2

1

3

0

Německo

36

2

7

5

Polsko

21

7

13

16

Portugalsko

4

0

1

1

Rakousko

5

0

0

1

Rusko

3

4

0

0

Řecko

2

0

0

0

Slovensko

61

1

23

11

Slovinsko

5

0

0

0

Španělsko

11

2

2

0

2

0

0

0

Švédsko

8

0

0

0

Turecko

Švýcarsko

22

22

12

14

Ukrajina

1

6

0

0

Velká Británie
a Skotsko
CELKEM

3

2

2

2

221

51

74

56

Výčet vyslaných a přijatých studentů zahrnuje studenty, jejichž mobilita LLP/Erasmus alespoň částečně spadá do kalendářního roku 2012.
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14 Zajišťování kvality činností realizovaných na SU
Hodnocení kvality vzdělávání na SU se uskutečňuje především po linii systému řízení. Hodnocení je prováděno ve všech oblastech činnosti. V oblasti výuky zajišťování kvality se opírá
o akreditační řízení, periodické hodnocení úrovně programů a také šetření mezi studenty. Pravidelně byla hodnocena vědeckovýzkumná činnost a publikační činnost učitelů s přihlédnutím
k celostátním kritériím hodnocení (RIV, RUV). Při posuzování kvality je brána v úvahu
i otázka materiálního zabezpečení výuky a využívání moderních komunikačních a informačních
technologií.
Hodnocení činnosti je zpracováváno jako samostatný materiál. Hodnocení je projednáváno
nejen vedením SU, ale i Vědeckou radou SU, Správní radou SU a Akademickým senátem SU.

14.1 Vnitřní hodnocení
Standardy pro absolvování příslušných studijních programů a s tím spojené udělování diplomů představují akreditace studijních programů, při respektování platných vnitřních předpisů. Na fakultách je pravidelně sledována a vyhodnocována náplň jednotlivých předmětů, jejich
návaznosti s jinými předměty, personální zabezpečení výuky, aktuálnosti sylabů jednotlivých
předmětů vztahující se k nově vycházející odborné literatuře a potřebám praxe. Náplň předmětů je inovována. Dle potřeby byly zabezpečovány reakreditace studijních programů, popř.
studijních oborů. Přípravy akreditací nových studijních programů a postup jejich schvalování
je v souladu se stanovenými pravidly. Postupy pro ukončení studia a udělování diplomů je dán
vnitřními předpisy SU a součástí SU.
Pro hodnocení kvality výuky byla využívána šetření mezi studenty. Na součástech v Opavě
byla využívána dotazníková šetření zaměřená na kvalitu studia a spokojenost studentů s jeho
průběhem. Je využíváno hodnocení výuky v jednotlivých předmětech formou anonymní ankety
s využitím informačního systému STAG. Kvalifikační a další práce jsou automaticky ze všech
součástí přímo exportované z IS STAG do centrálního úložiště dat v Brně a testovány v systému
Theses.cz. Seminární a závěrečné práce CŽV se testují na Masarykově univerzitě v systému
Odevzdej.cz.
Pedagogická činnost na MÚ je hodnocena jednak na základě inspekcí ve výuce, kterou
koná ředitel ústavu, jednak po každém semestru anonymní anketou studentů, kteří se vyjadřují
pomocí anketního lístku k různým aspektům výuky za každý předmět zvlášť na poslední hodině výuky (vyplněné dotazníky v zalepené obálce za celou skupinu odevzdává některý student
na sekretariátu ústavu). Výsledky ankety jsou zveřejněny na www ústavu a mají dopad na organizaci výuky a ohodnocení jednotlivých vyučujících.
V měsících listopadu a prosinci 2012 proběhla na OPF anketa k hodnocení kvality služeb
poskytovaných studentům. Studenti mohli prostřednictvím této ankety vyjádřit své stanovisko
ke službám nabízeným OPF v zimním semestru akademického roku 2012/2013. Studenti
odpovídali na 12 dotazů týkajících se služeb v oblasti výuky, IT technologií, stravování, knihovních služeb apod. Ankety se zúčastnilo celkem 1347 studentů všech typů a forem studia.
Vedení SU i jednotlivých součástí věnují průběžně pozornost úrovni kvalifikace a kompetencí zaměstnanců zabývajících se vzděláváním studentů. Úroveň personálního zabezpečení
příslušného studijního programu, studijního oboru, je posuzována v rámci přípravy akreditací
a reakreditací. Jsou využívána stimulační opatření, jako např. Interní grantový systém podporující především publikační činnost a účasti na významných vědeckých akcích, odměny
za dosažení vědeckých hodností nebo odměny za účast v grantech (např. GA ČR) a Studentská grantová soutěž SU, která je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních
programů.
Na FVP je zaveden systém hodnocení interních pracovníků hodnotící jejich publikační
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a vědeckovýzkumnou činnost, výuku, projektovou činnost a další. V rámci hodnocení je také
pravidelně sledován vývoj zvyšování kvalifikace interních pracovníků.
Na MÚ je vědecká činnost dvakrát ročně hodnocena na výjezdních seminářích řešitelů vědeckých projektů, jichž se kromě pracovníků vědy a všech doktorandů účastní i vybraní hosté.
V roce 2012 se konalo již 14. a 15. výjezdní zasedání (3. - 5. května, resp. 22. - 24. listopadu).
Výsledky hodnocení mají zásadní dopad na odměny hodnocených.
Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) byla prováděna obdobně jako v sídle součástí. Případné připomínky
vnějších kontrolních orgánů byly průběžně řešeny (viz následující kapitola).

14.2 Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení
V období prosinec 2011 – srpen 2012 se uskutečnilo na Slezské univerzitě v Opavě Právní hodnocení vnitřní činnosti SU v Opavě ve vztahu k zabezpečení kvality výuky. Hodnocení
bylo zaměřeno na vnitřní předpisy a jiné normativní akty orgánů SU (byla hodnocena jejich
dostupnost a zákonnost), dále na průběh studia od zákonnosti procedury přijímacího řízení,
přes uznávání splněných studijních povinností až po vedení studijní evidence včetně fungování
vnitřních kontrolních mechanismů. V oblasti garance kvality studia bylo zjišťováno, zda svou
úlohu dostatečně plní Vědecká rada a komise pro státní závěrečné zkoušky, pozornost byla
věnována způsobu zveřejňování, uchovávání a dostupnosti kvalifikačních prací. Rovněž byla
zkoumána míra transparentnosti SU a její činnosti. Všechna zjištění a doporučení pro další
praxi byla podrobně popsána ve zprávě a projednána s vedením vysoké školy.
MÚ podobně jako ústavy AV ČR nebo katedry a instituty kvalitních zahraničních vysokých
škol se každých 5 let podrobuje mezinárodní evaluaci. V roce 2012 se konala evaluace již
podruhé. Hodnoceni jsou vědečtí a vědecko-pedagogičtí pracovníci ústavu s plným úvazkem.
Je 5 stupňů hodnocení od „excellent“ po „insufficient“. Výsledky hodnocení (bez komentářů
k jednotlivým pracovníkům) jsou zveřejněny na www stránkách ústavu a mají dopad na kvalifikační růst a platové zařazení hodnocených.
Doktorské studijní programy
FVP
Historické vědy
(akred. Dr. P, K)

Moderní dějiny střední
Evropy

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A4

OPF
Ekonomika a management
(reakre. Dr. P, K)

Podniková ekonomika
a management

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

17. – 19. září 2012,
Skalský dvůr

A do 28. 2. 2013
AK posoudí žádost
v souvislosti s hodnocením
doktorských studijních
programů.
A4
AK požaduje doložit
garanta studijního oboru,
který bude publikačně
činný v oboru podnikové
ekonomiky a managementu
a předložení kontrolní
zprávy o personálním
zabezpečení studijního
oboru k 31.12.2014.
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AK 17. – 19. září 2012 ve Skalském dvoře projednala návrh hodnotící zprávy doktorských
studijních programů na OPF. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádané sebehodnotící
zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny na fakultě. Byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní dokumentací a dalších podkladů
souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty a odborná činnost
školitelů a doktorandů. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu AK. Bylo konstatováno,
že v zásadě je doktorský studijní program uskutečňován ve shodě s akreditací, avšak při uskutečňování se vyskytují nedostatky. Bylo doporučeno jmenovat nového garanta DSP, který bude
odborně orientován na podnikovou ekonomiku a management a jehož publikační činnost v této
vědní oblasti bude splňovat nároky na doktorský studijní program, posílit oborovou radu o odborníky z oboru Podniková ekonomika a management, zvýšit podíl interních školitelů na úkor
školitelů externích, analyzovat příčiny předčasného ukončování studia. Dále bylo doporučeno
věnovat zvýšenou pozornost metodické stránce disertačních prací, vyhledávat možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, dále rozšiřovat studijní pobyty v zahraničí a vytvářet
předpoklady pro zvyšování kvality publikační činnosti akademických pracovníků i studentů,
zejména cestou publikací v mezinárodních časopisech s impakt faktorem. AK žádala do 31. 12.
2012 sdělení jména nového garanta DSP, který je odborně orientován na podnikovou ekonomiku a management a předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení, publikační činnosti
školitelů, aktuálně zpracovávaných tématech disertací, aktuálně řešených grantech a výstupech
absolventů k 31. 12. 2014.
AK souhlasila s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management se standardní dobou studia 3 roky do 30. 9. 2016.
MÚ

AK 26. – 28. listopadu 2012 v Litomyšli projednala zprávu o hodnocení doktorských
programů na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě. Hodnocení bylo realizováno
analýzou vyžádané sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny na MÚ. Byla ověřena úroveň obhájených disertačních prací spolu s posudky a studijní
dokumentací a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména vzdělávací a výzkumné
činnosti ústavu a odborná činnost školitelů a doktorandů. Bylo konstatováno, že akreditovaný
doktorský studijní program je uskutečňován v souladu s udělenou akreditací. Vysoce byly hodnoceny výzkumná činnost, personální zajištění i průběh studia, kvalita publikačních výstupů
studentů a kvalita obhájených disertací.
AK souhlasila s prodloužením platnosti akreditace doktorského studijního programu Matematika se studijními obory Geometrie a globální analýza a Matematická analýza do 31. 12.
2020.
Magisterské a navazující magisterské studijní programy
FPF
Fyzika
(reakre. Mgr. P)

Učitelství fyziky – matematiky pro střední školy

11. – 13. června 2012
Špindlerův Mlýn

Učitelství pro střední školy
(reakre. Mgr. P)

Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro
střední školy - čeština

17. – 19. září 2012
Skalský dvůr

Fyzika
(reakre. NMgr. P)

Teoretická fyzika

2. – 4. dubna 2012
Srní
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A do 31. 10. 2016
Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31. 10. 2018
Pouze na dostudování
stávajících předmětů.
A8
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Fyzika
(rozšíř. NMgr. P)
Historické vědy
(reakre. NMgr. P)

Aplikovaná a počítačová
fyzika

11. – 13. června 2012
Špindlerův Mlýn

N

Archeologie

2. – 4. dubna 2012
Srní

A4

Veřejná politika a veřejná
správa ve střední Evropě

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Projednávání žádosti je
přerušeno.

Veřejná politika a veřejná
správa ve střední Evropě

2. – 4. dubna 2012
Srní

N

Matematická analýza

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A8

Geometrie a globální
analýza

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A8

Marketing a management

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A4
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním
růstu pracoviště v únoru
2013.

Ekonomika podnikání
v obchodě a službách

Evropská integrace

30. ledna – 1. února 2012
Benešov
30. ledna – 1. února 2012
Benešov
30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Veřejná ekonomika
a správa

11. – 13. června 2012
Špindlerův Mlýn

FVP
Mezinárodní teritoriální
studia
(rozšíř. NMgr. P)
Mezinárodní teritoriální
studia
(rozšíř. Bc. P)

MÚ
Matematika
(reakre. NMgr. P)
Matematika
(rozšíř. NMgr. P)

OPF
Ekonomika a management
(reakre. NMgr. P, K)

Bankovnictví
Hospodářská politika
a správa
(reakre. NMgr. P)

A6
A6
A4
A4
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení profilujících
předmětů v červnu 2013.

Bakalářské studijní programy
FPF
Aplikovaná fyzika
(reakre. Bc. P)
Aplikovaná informatika
(akred. Bc. P, K)
Filologie
(reakre. Bc. P)

Multimediální techniky
Aplikovaná informatika
Angličtina (dvouoborové)
Český jazyk a literatura
(dvouoborové)

Filologie
(rozšíř. Bc. K)

Italština (jednooborové)

17. – 19. září 2012
Skalský dvůr
30. ledna – 1. února 2012
Benešov
2. – 4. dubna 2012
Srní
2. – 4. dubna 2012
Srní
2. – 4. dubna 2012
Srní

A6
A4
A8
A8
Projednávání žádosti je
přerušeno.
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11. – 13. června 2012
Špindlerův Mlýn

Filologie
(rozšíř. Bc. P)
Informatika
(reakre. Bc. P, K)

Italština (jednooborové)
Informatika a výpočetní
technika

2. – 4. dubna 2012
Srní
17. – 19. září 2012
Skalský dvůr

A na dobu platnosti
akreditace v prezenční
formě studia (tj.
do 30. 6. 2018)
AK požaduje předložit
kontrolní zprávu
o e-learningových studijních
oporách v červnu 2013.
A6
A6

FVP
AK 17. – 19. září 2012 ve Skalském dvoře projednala kontrolní zprávu Fakulty veřejných
politik Slezské univerzity v Opavě o uskutečňování bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ se studijním oborem „Sociální patologie a prevence“, kterou si vyžádala
na svém zasedání č. 3/2010. AK doporučila, aby fakulta zkvalitnila personální zabezpečení
a vytvořila předpoklady pro přípravu sociálních pracovníků, popř. aby obor výrazně zaměřila
pedagogicky.
MÚ
Matematika
(reakre. Bc. P)

Aplikovaná matematika
Matematické metody
v ekonomice

30. ledna – 1. února 2012
Benešov
30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A8
A8

OPF

Ekonomika a management
(reakre. Bc. P)

Ekonomika a management
(reakre. Bc. P, K)

Ekonomika cestovního
ruchu

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Firemní finance

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Řízení logistiky

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Marketing a management

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

Účetnictví a daně
Ekonomika podnikání
v obchodě a službách

Ekonomika a management
(rozšíř. Bc. P)
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Finanční management

30. ledna – 1. února 2012
Benešov
30. ledna – 1. února 2012
Benešov
30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A4
AK upozorňuje, že pokud
nebudou výše uvedené
nedostatky odstraněny,
bude považovat zmíněné
nedostatky za závažné.
A do 31. 10. 2016. Pouze
na dostudování stávajících
studentů.
A4
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o odstraňování
zjištěných
A4
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním
růstu pracoviště v únoru
2013.
A6
A6
Projednávání žádosti je
přerušeno
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30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A6

Sociální management

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A4
AK požaduje předložit kontrolní zprávu o garantovi
studijního oboru, který
bude odborně činný
v oblasti sociálního
managementu v únoru
2013.

Evropská integrace

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A4

Finance

30. ledna – 1. února 2012
Benešov

A do 31. 10. 2016
Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Veřejná ekonomika
a správa

30. ledna – 1. února 2012
Benešov
11. – 13. června 2012
Špindlerův Mlýn

Projednávání žádosti je
přerušeno.

Bankovnictví
Hospodářská politika
a správa
(reakre. Bc. P)

Hospodářská politika
a správa
(reakre. Bc. P, K)

A4

V roce 2012 nebylo prováděno obsáhlejší porovnávání s obdobně zaměřenými vysokými
školami v ČR, příp. v zahraničí. SU se v roce 2012 se nezúčastnila certifikačního řízení v oblasti kvality.
Mezinárodní hodnocení v roce 2012 nebylo na SU prováděno.

14.3 Údaje o finanční kontrole
14.3.1 Externí kontroly hospodaření na SU
Na SU v roce 2012 proběhly tyto kontrolní akce vnějšími kontrolními orgány:
1. Finanční úřad Ostrava I, protokol č. j. 253945/12/388986803525, daňová kontrola
ve věci zjištění skutečnosti rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií
v Moravskoslezském kraji“, reg. č. C1.07/2.3.00/09.0197. Výsledek kontroly: Daňová
kontrola nebyla ukončena.
2. Finanční úřad Ostrava I, protokol č. j. 253949/12/388986803525, daňová kontrola
ve věci zjištění skutečnosti rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně
u projektu „Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427. Výsledek kontroly:
Daňová kontrola nebyla ukončena.
3. Finanční úřad Ostrava I, protokol č. j. 253377/12/388986803525, daňová kontrola
ve věci zjištění skutečnosti rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně
u projektu „Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427. Výsledek kontroly:
Daňová kontrola nebyla ukončena.
4. Finanční úřad v Opavě, místní šetření za účelem zjištění dalších skutečností rozhodných pro
stanovení daně v návaznosti na údaje uvedené v příloze v přiznání k DPH za zdaňovací období 11/2011. Závěr: Údaje uvedené v podkladu pro přiznání k DPH za období 11/2011
souhlasí s údaji uvedenými v daňovém přiznání k DPH za období 11/2011 v návaznosti
na údaje uvedené v přiznání k DPH za zdaňovací období 11/2011.
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5. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, č. j. 2348/2012/6 - MÚ, kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů. Výsledek kontrol: Nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
6. Finanční úřad Ostrava I, protokol č. j. 3032214/12/388986803525, daňová kontrola ve věci
zjištění skutečnosti rozhodných pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu
„Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné“, reg.č.CZ.1.07/2.2.00/28.0017. Výsledek kontroly: SU čerpala z projektového
účtu finanční prostředky na úhradu nákladů projektu, které nebylo možné zahrnout do způsobilých výdajů, což kontrolní orgán klasifikoval jako neoprávněné použití peněžních prostředků
poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a porušení rozpočtové kázně.
SU byla povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně zpět do Národního fondu ve výši
1 053 Kč a do státního rozpočtu ve výši 186 Kč. Opatření: Poskytovatelem dotace nebyla
vyplacena částka v celkové výši 1 239 Kč, tímto byla povinnost odvodu splněna. Penále, které
v jednotlivých případech nepřesáhlo 500 Kč, Finanční úřad nevyměřil.
7. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, č. j. 3515/2012/12 - FVP, kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů. Výsledek kontrol: Nebyly zjištěny
žádné nedostatky
8. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, č. j. 1832/2012/6, kontrola dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů. Výsledek kontrol: Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
9. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, č. j. 3061/2012/6 - FPF, kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů. Výsledek kontrol: Nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
10. ČR-Státní energetická inspekce, č. j. 081302212/1433/12/80.104/Ha, kontrola dodržování ustanovení §6a odst. (10) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Výsledek
kontroly: SU jako vlastník budovy nevybavila do 7 let ode dne účinnosti tohoto zákona,
vnitřní tepelné zařízení této budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, uložena pokuta ve výši 5 000 Kč a náklady správního řízení ve výši
1 000 Kč. Na základě jednání škodní komise SU bylo upuštěno od vymáhání náhrady,
protože nebylo v kompetenci a silách zodpovědného zaměstnance této škodě předejít.
11. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č. j. HSOS-7367-2/2012, kontrola
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Výsledek kontroly: Bylo
zjištěno, že požární dveře se samozavíračem nebyly ve zcela uzavřené poloze, čímž požární
dveře nejsou úplně provozuschopné, v prostoru první chráněné únikové cesty typu A byly
v jednotlivých předmětech umístěny předměty tak, že na chráněné únikové cestě bylo
zvyšováno požární zatížení. Uložena pokuta ve výši 5 000 Kč a náklady řízení ve výši 1
000 Kč. Na základě jednání škodní komise SU zaměstnanci zodpovědní za vzniklou škodu
uhradili v roce 2012 v hotovosti částku v celkové výši 6 000 Kč.

14.3.2 Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému
Směrnice rektora č. 10/2011 O vnitřním finančním kontrolním systému na SU vymezuje
funkce, činnost a základní postupy v rámci vnitřního kontrolního systému na SU.
Problematika řídící kontroly je uvedena i v dalších vnitřních normách, např.:
• Směrnice rektora č. 3/2010 pro řízení, organizaci a výkon ekonomické činnosti, systémy finančního řízení a zpracování účetnictví SU,
• Směrnice rektora č. 1/2010 k hospodaření a účtování majetku SU,
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• Směrnice rektora č. 2/2009 O centrální evidenci smluv na SU,
• Směrnice rektora č. 2/2012 Statut interního auditu a pravidla činnosti kontrolního
pracovníka na SU.
Hlavní cíle řídící kontroly SU jsou zejména:
• dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a norem SU,
• hospodárné, efektivní a účelné použití veškerých finančních prostředků,
• sleduje a zjišťuje plnění rozhodujících úkolů SU k dodržení schválených záměrů a cílů,
• včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů SU o nakládání s finančními prostředky a prováděných operací a jejich průkazném zpracování,
• zajištění ochrany finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům.
Na SU byl od 2. 1. 2004 zřízen útvar interního auditu. Od 1. 12.2011 existuje na SU oddělení interního auditu, kontroly, požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení (dále
jen oddělení), které tvoří interní auditor, kontrolní pracovník a referent požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení. Oddělení je přímo podřízeno rektorovi SU. Odpovědnosti,
pravomoci, povinnosti, předmět činnosti interního auditu a kontrolní činnosti pracovníka jsou
upraveny ve směrnici rektora č. 2/2012 Statut interního auditu a pravidla činnosti kontrolního
pracovníka na SU.
Činnost interního auditora na SU je zaměřena na:
dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů, norem a směrnic,
• hodnocení kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému SU,
• poskytování konzultační činnosti,
• dodržování hospodárného, efektivního a účelného výkonu při správě veřejných prostředků,
• hodnocení plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků z vykonaného auditu,
• rizika vztahující se k činnostem SU, zda jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána
odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
• fungování řídící kontroly se spolehlivými a včasnými provozními, finančními a jinými
informacemi,
• hodnocení, zda dosahované výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle SU budou splněny.
V roce 2012 interní auditor provedl sedm interních auditů.
Seznam provedených interních auditů v roce 2012 na základě schváleného plánu:
• Přehled mzdových prostředků 2011,
• Doporučení a opatření ze Závěrečné zprávy o ověření účetní závěrky SU k 31. 12.
2011,
• Projekt Centrum excelence IT4Innovations.
Seznam provedených mimořádných auditů:
• Mzdová oblast Obchodně podnikatelské fakulty (2009-02/2012),
• Mzdová oblast děkanů a vedoucích zaměstnanců SU v Opavě (2009-2011),
• Mzdová oblast Obchodně podnikatelské fakulty (2006-2008),
• Studijní pobyt studenta Bc. Tomáše Kuděly na základě Dohody č. 05/2011 o studijním
pobytu v zahraničí v rámci Rozvojových projektů MŠMT.
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Výsledky byly prezentovány formou zpráv o zjištěních z vykonaného auditu. Zprávy obsahují úvod, předmět interního auditu, zjištění z vykonaného auditu, závěr, doporučení a snaží se
být jasné, objektivní, stručné a konstruktivní. Výsledky kontrol a auditů vnitřního kontrolního
systému jsou předávány vedení univerzity, závažné nedostatky nebyly v průběhu hodnoceného
období zjištěny, a tudíž nebylo potřebné přijímat mimořádná opatření. Při provádění auditů
byly dodržovány všechny základní standardy pro profesionální praxi včetně dodržování etických kodexů.
Kontrolní pracovník zjišťuje, zda kontrolované činnosti nejsou v rozporu s obecně platnými
právními předpisy nebo vnitřními předpisy a normami SU, prověřuje účelnost, hospodárnost
a efektivnost využívání finančních, hmotných a ostatních prostředků a majetku SU.
V roce 2012 kontrolní pracovník provedl šest plánovaných kontrol, čtyři následné a jednu
doplňující kontrolu.
• Plánované kontroly:
1. Kontrola evidence žádostí studentů o sociální stipendia.
2. Kontrola evidence a poskytnutí stravenek.
3. Kontrola provozu služebních aut.
4. Kontrola dokumentace studia v programech CŽV.
5. Aktualizace vnitřních norem SU na základě platných norem.
6. Kontrola inventarizace majetku za rok 2011 – OPF.
• Následné kontroly
1. Následná kontrola opatření k odstranění zjištěných nedostatků v oblasti provozu vozidel.
2. Následná kontrola doložení účasti zaměstnanců na školení zajišťované SU k bezpečnosti
práce, ochraně zdraví a požární ochrany.
3. Následná kontrola realizace opatření vztahující se k nedostatkům zjištěných při veřejných
prověrkách BP a PO.
4. Následná kontrola k inventarizaci majetku – OPF.
• Doplňující kontrola
1. Kontrola dodržování smluvních podmínek podnájmu v nebytových prostorech objektu
Kosmos.

14.3.3 Informace o případech podezření na možné korupční jednání
a o prokázaných případech korupčního jednání
V roce 2012 nebyly zjištěny případy podezření na možné korupční jednání, ani nebylo
prokázáno žádné korupční jednání.

14.4 Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy
Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy zajišťované SU se provádí stejným způsobem jako v sídle školy. Konzultační střediska v Táboře a Trutnově nabízejí po personální,
prostorové a materiální stránce podmínky odpovídající nárokům na vysokoškolské studium
srovnatelné s podmínkami v Opavě.
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15 Národní a mezinárodní excelence SU
Členství SU v mezinárodních a profesních asociacích, organizacích a sdruženích:
Organizace

Stát

Status

AF ČR (Asociace profesionálních fotografů)

ČR

člen*

AMG (Asociace muzeí a galerií)

ČR

člen*

AHR (Asociace hotelů a restaurací ČR)

ČR

člen*

AMS (Americká matematická společnost)

USA

institucionální člen

AP (Academy of Photography)

Velká Británie

člen

APS (American Physical Society)

USA

člen

ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR)

ČR

člen

ČFS (Česká fyzikální společnost)

ČR

člen

ČKR (Česká konference rektorů)

ČR

člen

ČMS (Česká marketingová společnost)

ČR

člen

ČPF (Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničních věcí ČR)

ČR

člen

ČRK (Česko-ruská (rusko česká) komise historiků a archivářů)

ČR

člen

ČSASE (Czech society for studies of English)

ČR

člen

ČSE (Česká společnost ekonomická)

ČR

člen

ČSTUG (Československé sdružení uživatelů TeXu)

ČR

kolektivní člen

Belgie

člen

EASSW (European Association of Schools of Social Work)
ESHPh (European Society for the History of Photography)

Francie

člen

IOP (Institute of Physics)

IAU (International Astronomical Union)

Velká Británie

fellow

IOP (Institute of Physics)

Velká Británie

člen fellowship panelu
*)

JČMF (Jednota českých matematiků a fyziků)
JSMF (Jednota slovenských matematikov a fyzikov)

ČR

člen

Slovensko

člen

MČSS (Masarykova česká sociologická společnost)

ČR

člen

NIBS (Network of International Business Schools)

Velká Británie

člen

Polsko

člen

RVŠ (Rada vysokých škol)

PCTN (Polsko-czeskie towarzystwo naukowe)

ČR

člen

Sdružení historiků ČR, Historický klub 1782

ČR

člen

SFS (Slovenská fyzikální spoločnosť)

SR

člen

SN ČR (Syndikát novinářů ČR)

ČR

člen

Svaz amerikanistů

ČR

člen

Svaz germanistů

ČR

člen

SVECR (Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu)

ČR

člen

SOCR ČR (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR)

ČR

člen

ČR

člen

US (Uměleckohistorická společnost)
*) Panel, který předkládá stanovisko k volbě nových fellows.
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16 Rozvoj SU
16.1 Zapojení SU do Fondu rozvoje vysokých škol
Zapojení SU do Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2012 (pouze pro veřejné vysoké školy)
SU

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

Tematický okruh

Počet přijatých
projektů

Kapitálové

Běžné

CELKEM

A

4

5538

0

5538

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

E

0

0

0

0

F

3

0

378

378

G

1

0

73

73

CELKEM

8

5538

451

5989

16.2 Zapojení SU do Centralizovaných rozvojových projektů
MŠMT
Zapojení SU do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2012
Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

Počet přijatých
projekt

SU

Kapitálové

Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce
vysokých škol
Program na podporu vzájemné spolupráce
tuzemských a zahraničních vysokých škol

3

773

828

0

0

0

Program na podporu otevřenosti vysokých škol

2

150

675

Program pro vyrovnávání příležitostí pro
vysoké školy se sídlem na území hlavního
města Prahy

0

0

0

CELKEM

5

923

1503

16.3 Institucionální rozvojový plán SU, jeho zhodnocení
a naplňování stanovených cílů v souladu s Vyhlášením
rozvojových programů pro veřejné VŠ pro rok 2012
Institucionální rozvojový plán SU v roce 2012
SU
Podpora dalšího rozvoje
výuky oborů Kulturní
dramaturgie se zaměřením
na divadlo a Audiovizuální
tvorba
Zajištění odpovídajících
technických podmínek pro
samostatnou činnost studentů
a propojení teoretické a praktické
výuky
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Poskytnuté finanční
prostředky v tis. Kč
Kapitálové
Běžné
740

460

Naplňování stanovených cílů/indikátorů
Výchozí stav

Cílový stav
SPLNĚNO

0 vybudování speciálního pracoviště
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Umožnění působení významných
odborníků
Vytvoření podmínek pro veřejné
prezentace výsledků studentských
uměleckých aktivit
Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty
veřejných politik v Opavě
Zkvalitnění podmínek pro
poskytování vzdělávání
doplněním o aktuální odbornou
literaturu
Zvýšení propagace zaměřené vůči
potenciálním uchazečům
Rozvoj Ústavu středoevropských studií (ÚSES)
Podpora vědeckovýzkumné
činnosti na SU formou zřízení
a zajištění činnosti ÚSES
na FVP

0

0

1043

10 zapojených pracovníků

0

výběr, příprava a realizace prostor pro
prezentaci studentské umělecké
činnosti

150

SPLNĚNO

100%

150%

100%

200%

500

nákup odborné literatury
Podpora rozvoje výuky
studijního programu
Gastronomie, lázeňství
a turismu

3 zapojení
pracovníci

SPLNĚNO
zřízení ústavu
schváleno
Senátem FVP

vznik a funkční zajištění činnosti ÚSES

100%

140%

657

SPLNĚNO

Dovybavení specializovaného
odborného pracoviště

stávající
vybavení

Realizace systému rozšiřujících
kurzů

100%

Informační a komunikační
technologie

5150

563

dovybavení specializovaného pracoviště
o technologie popsané v příloze
projektu
plus pět rozšiřujících kurzů (kurz
baristů, základy sommeliérství,
navazující barmanské kurzy, zážitková
gastronomie, team building)
SPLNĚNO

Rozvoj síťových služeb
a komunikační infrastruktury

stávající
vybavení

nová zařízení vedoucí k rozvoji IP
telefonie a síťových služeb s napájením
po ethernetu, redundance datových
center, posílení virtualizační platformy,
zvýšení schopností bezpečnostního
monitoringu a analýzy síťového
provozu, doplnění síťové infrastruktury
budované opavské metropolitní sítě
o PoE switche, zlepšení dostupnosti
a zvýšení zabezpečení sítě v kolejních
objektech, obnova stávajícího
zálohovacího systému

Vybudování moderní
multimediální počítačové
učebny FVP

0

pořízení a zapojení 20 počítačových
sestav pro multimediální učebnu FVP

stávající
nevyhovující
server
konec vývoje
a podpory
současného
systému Faust
s plánovaným
ukončením
provozu
na konci roku
2012 (%)

pořízení a zapojení webového serveru
s příslušenstvím

Rozvoj technického zázemí MÚ
v oblasti webových služeb

Nasazení nového informačního
systému pro ubytovací
a stravovací služby

nový systém ISKaM funkční na konci r.
2012 včetně tříleté servisní podpory
v hodnotě (100%)
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Nasazení nových aktivních prvků
páteřní vstvy síťové infrastruktury
v Opavě pro její budoucí
redundanci
Dokončení oddělení přístupové
a distribuční vrstvy v Opavě
instalací stohovatelných switchů
s 48 1G porty, 10GE uplinkem
a podporou PoE
Pořízení nové 10 GE karty
a potřebných modulů
do centrálního aktivního prvku
páteřní vrstvy síťové
infrastruktury v Karviné a dále
pro připojení serverové farmy
switch s 48 1G porty a 10 GE
uplinkem
Podpora mezinárodních
mobilit
Rozšířit a zatraktivnit nabídky
mobilit pro studenty SU, zvláště
pak studentů doktorských
studijních programů, v rámci
smluv o přímé spolupráci
Podpora společného
mezinárodního studijního
programu
Připravit realizaci mezinárodního navazujícího studijního
programu „joint degree“
ve spolupráci s partnerskými
univerzitami na Slovensku
a v Polsku
Spolupráce s praxí
Příprava a realizace workshopů
se zaměstnavateli
Vytvoření systému zpětné vazby
studia a praxe v oblasti
vytváření, uskutečňování
a hodnocení profesně
zaměřených studijních programů
a oborů s cílem systematicky
přizpůsobovat vzdělávací čnnosti
požadavkům zaměstnavatelů
Podpora vybraných forem
vzdělávání v rámci U3V

0
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dosažení základních předpokladů pro
redundanci páteřní vrstvy sítě v Opavě
(50%)

oddělení
přístupové
a distribuční
vrstvy (80%)

oddělení přístupové a distribuční vrstvy
(100%)

0%

10 GE páteřní vrstvy sítě v Karviné
(50%) a odstranění potenciálního
úzkého hrdla v konektivitě serverové
farmy připojením serverů switchem
s 10 GE uplinkem (100%)

1500

SPLNĚNO
100% (rok
2011 - 77
studentoměsíců)

0

250

0

0

500

předložení potřebných podkladů pro
akreditaci navazujícího studijního
programu
SPLNĚNO

0

5 oborově realizovaných workshopů

0

navržený systém zpětné vazby

800

SPLNĚNO

0

0

navýšení o 80% (rok 2012 - 140
studentoměsíců)
Splněno na 94,5%
SPLNĚNO

0

Uskutečnění nových
přednáškových cyklů na všech
součástech SU
Podpora práce s talentovanou mládeží
Podpoření nabídky mimoškolních vzdělávacích aktivit pro
talentované žáky ve vybraných
oborech na středních školách
v zájmovém regionu
Podpoření talentovaných
středoškolských studentů
z vybraných partnerských
středních škol formou workshopů
a soutěží

0%

300

realizace nových cyklů - plánováno 5,
realizováno 9 (Došlo k drobné změně
v jednom z přednáškových cyklů, kdy
téma Knihovnictví a čtenářství bylo
nahrazeno tématem Česká literatura
19. a 20. století)
SPLNĚNO

0

vytvoření webového portálu, vytvoření
sítě pedagogů SU, vytvoření sítě
spolupracujících pedagogů, vytvoření 5
kurzů v prostředí Moodle

0

realizace seminářů a workshopů ve 4
tematických okruzích
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Poradenství

1084

1450

Vybudování koncepce
komplexního poradenského
centra v budově Olbrichova
s rozšířenou nabídkou
poradenských služeb (studenti se
SVP, psychologické, sociální,
kariérové, studijní)
Realizace poradenských služeb
a přednáškové činnosti pro
studenty SU interními
a externími pracovníky
poradenského centra, společně
s vhodnými stavebními
a terénními úpravami prostor
respektujícími potřeby
handicapovaných studentů
Propagace a marketing

0

0

vytvoření Poradenského centra SU
na Olbrichově ul. v Opavě

poskytované
služby
na jednotlivých
součástech

Zabezpečení služeb centralizovaným
pracovištěm SU v rozsahu tří
pracovních úvazků pro jednotlivé
oblasti poradenství s detašovaným
pracovištěm v Karviné

1000

Rozšíření nabídky SU v oblasti
propagace a marketingu formou
rozšíření pracoviště PR o jednoho
pracovníka zaměřeného na práci
s elektronickými zdroji
CELKEM

SPLNĚNO

SPLNĚNO
stávající
činnost PR

8017

rozšíření o zřízení elektronických novin
SU a vypracování a realizace systému
přístupu SU k sociální síti

8130

16.4 Rozvojový fond SU
Název projektu

Řešitel

Vybavení kabinetu audiovizuální tvorby prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Rozšíření knihovního fondu Univerzitní
knihovny Slezské univerzity v Opavě
CELKEM

Mgr. Zuzana Tichá

Přidělené prostředky (v Kč)
INV

NIV

178.560

130.800

0

585.319

178.560

716.119
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16.5 Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních
fondů EU
SU žadatel
Poskytnutá
Poskytnutá
částka (v Kč) částka (v Kč)
pro SU
pro SU
na rok 2012 na rok 2012
investiční
běžné

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

34

2 847,20

1 345,13

0

36

12 050,14/
491,00

3 670,30

0

Opatření (název)

Projekt

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 1.2 Rovné
příležitosti dětí
a žáků, včetně dětí
a žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

Podpora zavádění
expresivních terapií
do výuky žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami v MSK

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Rozvoj kompetencí
managementu
a pracovníků VŠ
MSK (s podporou
ICT)

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace
a modernizace
výuky a zvyšování
odborných
kompetencí

27

9 331,44/
150,00

3 772,84

149,99

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace studijního
programu 7105
Historické vědy
na Slezské
univerzitě

24

4 540,95

2373,42

194,50

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Implementace
mezioborových
vazeb účetnictví
a daňových
předmětů
do bakalářského
studijního
programu Ekonomika a management
navazujícího
magisterského
programu Ekonomika a management

36

9 644,69

2105,82

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Sociálně
patologické jevy
v pregraduálním
vzdělávání

36

2 605,86

684,84

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Tvorba studijních
materiálů a pilotní
realizace
vzdělávacích kurzů
jako základ inovace
studijního oboru
Lázeňství
a turismus

36

3 480,82

729,72

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace studijního
programu
Angličtina
Němčina

36

8 917,05

3 522,73

0
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Opatření (název)

Projekt

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

Poskytnutá
Poskytnutá
částka (v Kč) částka (v Kč)
pro SU
pro SU
na rok 2012 na rok 2012
investiční
běžné

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace studijního
programu
Ošetřovatelství
na Slezské
univerzitě v Opavě

36

7 938,41

2 485,01

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace
bakalářských
studijních oborů se
zaměřením
na spolupráci
s praxí

36

5 497,84/
320,00

1 941,52

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Inovace studijních
programů
na Slezské
univerzitě v Opavě,
Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné

36

35 637/2
953,10

6 096,66

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Zkvalitnění výuky
a poskytovaných
služeb podporující
rovný přístup
ke vzdělávání

36 26 520,24/7
441

6 368,59

3 290

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Interdisciplinární
vzdělávání v ICT
s jazykovou
kompetencí

36 27 532,33/1
162,11

10 873,89

1 452,11

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Intenzifikace
internacionálních,
mezioborových
a intersektorálních
přístupů při studiu

36

44 053/4
687,84

14 961,53

4 687,84

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2 - Vysokoškolské
vzdělávání

Zkvalitnění výuky
muzejní konzervace
a restaurování
a průzkumu
historických
materiálů

36

12 918,
27/600

4 461, 82

600

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Podpora zapojení
do mezinárodních
sítí teoretického
a observačního
výzkumu v oblasti
relativistické
astrofyziky
kompaktních
objektů

36

29 264,93/
450

4 538,29

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Další vzdělávání
mladých
výzkumných
pracovníků

36

5661,45

1 504,85

0
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Poskytnutá
Poskytnutá
částka (v Kč) částka (v Kč)
pro SU
pro SU
na rok 2012 na rok 2012
investiční
běžné

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Posílení
konkurenceschopnosti výzkumu
a vývoje
informačních
technologií
v Moravskoslezském kraji

36

12 147,81/
149,94

5 127,57

958,02

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Cíleným výzkumem
v oblasti malého
a středního
podnikání
k dosažení
konkurenceschopné
znalostní
ekonomiky

36

2 0249,83/
605,00

4 671,81

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Rozvoj vědeckých
kapacit
Matematického
ústavu Slezské
univerzity v Opavě

36

25 303,62/
350

1 025,73

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Rozvoj vědeckých
kapacit Slezské
univerzity v Opavě

36

9 693,24

3 415,52

0

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Historizace střední
Evropy jako téma
pro rozvoj lidského
potencionálu
v oblasti výzkumu,
inovací, vzdělávání
a zapojení
současných
a budoucích
vědeckovýzkumných pracovníků
do mezinárodních
VaV aktivit

36

25 621,03

4 869, 22

0

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.3 - Lidské
zdroje ve výzkumu
a vývoji

Popularizace
nejnovějších
výzkumných
a vědeckých
výsledků ÚHV FPF
SU v oblasti
historických věd
v rámci
středoevropské
komparace

36

15 247,77/
260

5 076, 73

260

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 3.2 - Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

Modulový systém
dalšího vzdělávání
volených zástupců
územních
samosprávných
celků

36

4 718,09/
298,00

1 532, 59

280,80

Opatření (název)

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
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Poskytnutá
Poskytnutá
částka (v Kč) částka (v Kč)
pro SU
pro SU
na rok 2012 na rok 2012
investiční
běžné

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

36

4 819,65/
130,00

1 894,58

0

12

346,11

0

0

Celkem SU
žadatel

164 695,86/
18 092,99

44 473,47

11 873,26

Celkem SU
CZ-PL

346,11

0

0

Opatření (název)

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

Projekt

Posílení
konkurenceschopnosti zaměstnanců
OPVK 3.2 - Podpo- malých a středních
ra nabídky dalšího firem v MSK
vzdělávání
prostřednictvím
vzdělávání v oblasti
mezinárodního
obchodu a exportu
OPPS CZ-PL

Osoba se
zdravotním
postižením mým
sousedem

SU partner
Operační
program
(název)

Opatření
(název)

Projekt

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

Poskytnutá Poskytnučástka
tá částka
(v Kč) pro (v Kč) pro
SU na rok SU na rok
2012
2012
běžné
investiční

Řešitel

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 1.2
- Rovné
příležitosti dětí
a žáků, včetně
dětí a žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

Příprava
neslyšících žáků
a absolventů SŠ
ve Zlínském kraji
pro lepší
uplatnění na trhu
práce

30

327,80

104,64

Free
Art
0 s.r.o.
Ostrava

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 1.2
- Rovné
příležitosti dětí
a žáků, včetně
dětí a žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

Výuka finanční
gramotnosti pro
sluchově
postižené žáky
středních škol
ve Zlínském kraji

34

178,42

31,49

Free
Art
0 s.r.o.
Ostrava

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.2
- Vysokoškolské
vzdělávání

Zvyšování
odborných
kompetencí
akademických
pracovníků
Ostravské
univerzity
v Ostravě
a Slezské
univerzity
v Opavě

36

1 628,66

297,78

0 OU

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.4
- Partnerství
a sítě

AGENT

36

1 758,05

535,97

0 VŠB
– TU
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Operační
program
(název)

Opatření
(název)

Projekt

Doba
realizace
projektu

Poskytnutá
částka pro
SU v (tis.)
Kč běžné/
kapitálové

Poskytnutá Poskytnučástka
tá částka
(v Kč) pro (v Kč) pro
SU na rok SU na rok
2012
2012
běžné
investiční

Řešitel

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.4
- Partnerství
a sítě

Mezioborové
partnerství pro
umělou
inteligenci

36

833,14

278,00*

Západočeská
0 univerzita
v Plzni

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.4
- Partnerství
a sítě

Partnerská síť
informačních
profesionálů
(PARTSIP)

36

0

0

Masarykova
0 univerzita
Brno

OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost

OPVK 2.4
- Partnerství
a sítě

Národní klastr
informačního
vzdělávání
(NAKLIV)
– Podpora
spolupráce
a transfer znalostí

0

0

Masarykova
0 univerzita
Brno

4 726,07

1 247,88

36

Celkem SU
– partner

169 421,93/
18 092/99

Celkem
(OPVK)
OP
Cezhraničnej
spolupráce
SR-ČR

OP CS SR-ČR
1.4 - Rozvoj
podnikatel´ského a inovačného
prostredia

Inovácie – cesta
k zvyšovaniu
konkurenčnej
schopnosti
a rozvoju
regiónov

Celkem
(OP VaVpI)
Celkem
(OPVK,
OP VaVpI
OPPS
SR-ČR)
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OP VaVpI 1.1
Centrum
– Evropská
excelence
centra excelence IT4Innovations

Žilinská
0 univerzita
v Žilině

36 224,28 EUR

1308,67

224,28
EUR
(5607 Kč)

1308,67

0

15947,30/
6706,50

3502,04

6706,50 VŠB
- TU

15947,30/
6706,50

3502,04

Celkem
(OPPS
SR-ČR)
OP Výzkum
a vývoj pro
inovace

45 721,35 11 873,260

82

6706,50

191 322,30/ 50 532,06 18 579,76
24 799,49
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17. Závěr
Slezská univerzita v Opavě realizovala v roce 2012 standardní vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity. K 31. prosinci 2012 měla akreditováno celkem 52 studijních programů
v prezenční i kombinované formě studia. Vedle bakalářských, magisterských a navazujících
magisterských studijních programů realizovala rovněž 9 programů doktorského studia, a to 4
v oblasti věd přírodních, 3 v oblasti věd společenských, jeden ekonomický a jeden umělecký
studijní program. Ve fyzice, historii a matematice disponovala SU oprávněním habilitačního
a jmenovacího řízení.
K 31. 10. 2012 studovalo na SU celkem 7952 studentů, z toho 5894 v bakalářských, 83
v magisterských a 1720 v navazujících magisterských studijních programech. V doktorských
studijních programech studovalo 255 doktorandů.
Na SU působilo v roce 2012 celkem 263 akademických pracovníků, z toho 18 profesorů
a 46 docentů.
Pracovníci SU v roce 2012 využívali prostředky poskytnuté Grantovou agenturou České
republiky pro 21 výzkumných projektů, 22 grantů bylo řešeno v rámci interního grantového
systému SU a 34 studentských projektů bylo univerzitou podpořeno v systému studentské
grantové soutěže.
V rámci výstupů z vědecké a umělecké činnosti bylo vydáno celkem 39 monografií, z toho
8 v zahraničí, 63 studií v impaktovaných časopisech a dalších 107 článků a studií v recenzovaných neimpaktovaných časopisech. Vydáno bylo rovněž 67 učebních textů.
V roce 2012 získali studenti i pracovníci SU významná ocenění jak v republikovém, tak
v mezinárodním měřítku. K nejvýznamnějším patří umístění studentů ÚHV FPF na prvém
a třetím místě na XVII. Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2011 a studentů oboru Audiovizuální tvorba, kteří obdrželi hlavní cenu Mezinárodního filmového festivalu
Ekofilm 2012 v kategorii Člověk a společnost. Ve vědecké a odborné činnosti pracovníků SU
obdržela publikace, jejímž spoluautorem byl doc. Jiří Knapík z ÚHV FPF, vedle řady ocenění
rovněž cenu MAGNESIA LITERA 2012 v kategorii literatury faktu. Mgr. Janu Pohribnému
z ITF FPF bylo v roce 2012 uděleno ocenění Osobnost české fotografie roku 2011.
Trvalá pozornost byla v roce 2012 věnována problematice udržení a zvyšování kvality akademických činností, a to jak pečlivou přípravou akreditačních materiálů, tak rovněž využíváním
dotazníkových šetření pro hodnocení kvality ze strany studentů. Byla uplatňována stimulační
opatření na podporu odborného růstu pracovníků SU. V rámci zkvalitnění řízení celouniverzitních útvarů pokračovala stabilizace Ústřední knihovny SU a byly vytvářeny podmínky pro
činnost celouniverzitního poradenského centra.
V roce 2012 byl poprvé ve vazbě na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti SU na období 2011-2015 a jeho
každoroční aktualizaci realizován Institucionální rozvojový plán, zaměřený na 8 hlavních priorit (optimalizaci struktury SU, rozvoj ICT a jejich služeb, vytváření podmínek k intenzivnímu
zapojení do mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, výzkumu, vývoji, inovacích a umělecké činnosti, otevření SU spolupráci s praxí, zvýraznění úlohy SU v celoživotním vzdělávání, snižování
bariéry v přístupu ke vzdělávání a v průběhu studia, přizpůsobení poradenské služby potřebám
studentů, uchazečů o studium na SU, absolventů SU a zaměstnanců, zlepšování prezentací
navenek i dovnitř).
Celkové výsledky činnosti za rok 2012 lze hodnotit pozitivně, neboť se i za podmínek již
chronického podfinancování vysokých škol, projevujícího se v celé řadě oblastí, podařilo udržet
rozvojovou křivku na vzestupné úrovni.
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18 Příloha č. 1
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AK – Akreditační komise
AP – Akademická poradna
AV ČR – Akademie věd ČR
BP – Bezpečnost práce
CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies
CERN – evropská organizace pro jaderný výzkum European Organization for Nuclear Research
CESNET – Czech Education and Scientific NETwork
CIT – Centrum informačních technologií
CŽV – Celoživotní vzdělávání
ČMS – Česká marketingová společnost
DS Label – Diploma Supplement
DSP – Doktorský studijní program
ECTS Label – European Credit Transfer Systém
EF UMB – Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
ERASMUS - EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EUNIS – Evropská organizace pro univerzitní informační systémy programy
FIS VŠE – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
FPF – Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
FRIM – Fond reprodukce investičního majetku
FVP – Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
GA ČR – Grantová agentura České republiky
ICT – Informační a komunikační technologie
IGS – Interní grantová soutěž
ISBN – International Standard Book Number - mezinárodní standardní číslování knih
ISPROFIN/EDS – Informační systém programového financování/Evidenční dotační systém
ISSN – International Standard Serial Number - mezinárodní standardní číslování seriálových
publikací
IS/STAG – Informační systém studijní agendy
IT – Informační technika
ITF – Institut tvůrčí fotografie
JIS – Jednotný identifikační systém
KCJ – Katedra cizích jazyků
K/D – Kombinované/Distanční
KEK – Katedra ekonomie
KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělání
KPS – Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
LOFT – rentgenová laboratoř Large Observatory For X-ray Timing
LLP – Lifelong Learning Programme
MOA – Moravskoslezská obchodní akademie
MSK – Moravskoslezský kraj
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
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Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
MÚ – Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě
NAKLIV – Národní klastr informačního vzdělávání
NIV - Neinvestice
OA – Obchodní akademie
OP – Operační program
OPF – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě
OP PS ČR-PR – Operační program příhraniční spolupráce ČR-Polsko
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OS Trianon – Občanské sdružení Trianon Český Těšín
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
OU – Ostravská univerzita
OTRS - Open Ticket Request System
P - prezenční
PO – Požární ochrana
REPEC - Research Papers in Economics
RIV – Rejstřík informací o výsledcích
RUV – Registr uměleckých výstupů
SF – Sociální fond
SGS – Studentská grantová soutěž
SIMS – Sdružené informace matrik studentů
SP – Studijní program
SU – Slezská univerzita v Opavě
SVP – Specifické vzdělávací potřeby
SZNN – Stroje a zařízení nezahrnované do nákladů staveb
SZZk – Státní závěrečná zkouška
VaV – Věda a výzkum
VCK – Vzdělávací centrum v Krnově
VC – Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Opavě
VOŠ – Vyšší odborná škola
VŠB-TU – Vysoká škola báňská – Technická univerzita
VŠE – Vysoká škola ekonomická
VVŠ – Veřejná vysoká škola
VZ – Výzkumný záměr
ÚA – Ústav archeologie
ÚBK – Ústav bohemistiky a knihovnictví
ÚF – Ústav fyziky
ÚHV – Ústav historických věd
ÚI – Ústav informatiky
UK – Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
ÚO – Ústav ošetřovatelství
ÚP – Úřad práce
ÚSES – Ústav středoevropských studií
ÚVSRP – Ústav veřejné správy a regionální politiky
U3V – Univerzita třetího věku
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Slezská univerzita v Opavě
Tento dokument byl projednán ve Vědecké radě Slezské univerzity v Opavě dne 14. května
2013, Správní radou Slezské univerzity v Opavě dne 20. května 2013 a schválen Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 3. června 2013.

Hodnocení činnosti za rok 2012
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v červnu 2013.
Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Vladislava Schmidová,
technická redakce Ivan Augustin, Tomáš Kramný.
Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.
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