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PRIORITNÍ OBLASTI PLÁNU REALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
V roce 2019 se Slezská univerzita v Opavě (dále jen „SU“) v návaznosti na „Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské
univerzity v Opavě na období 2016–2020“ zaměřila na dosažení níže uvedených dílčích cílů.

Prioritní oblast 1: Vzdělávání
CÍL 1: VYTVOŘIT KONCEPCI ROZVOJE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
S ohledem na novou legislativu i metodiku tvorby a hodnocení studijních programů vytvořit koncepci
ideálního rozvoje studijních programů v souladu s vizí a misí Slezské univerzity v Opavě.
Naplnění cíle:
• Koncepce rozvoje studijních programů.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, vedoucí
součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Na jednotlivých součástech proběhl proces koncepční přípravy na restrukturalizaci studijních
programů podle jednotlivých oblastí vzdělávání, a to s cílem stabilizovat počet studentů
v jednotlivých studijních programech. Vedení jednotlivých fakult v rámci tohoto procesu dospělo
k závěru, že se na svých fakultách bude zaměřovat zejména na rozvoj profesních studijních
programů. Vedení Matematického ústavu v Opavě (dále jen „MÚ“) se pak shodlo na tom, že nadále
hodlá setrvat u své dlouhodobě stabilní koncepce jednoho bakalářského, jednoho navazujícího
a jednoho doktorského studijního programu Matematika. Takto koncipované studijní programy jsou
plně v souladu jak se zaměřením vědecké činnosti MÚ, tak s vizí/misí celé univerzity a jejími
strategickými dokumenty.

CÍL 2: AKREDITOVAT NOVÉ A INOVOVAT STÁVAJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAMY
V souladu s harmonogramem plnění projektů OP VVV a s ohledem na další společenskou poptávku
připravit a podat žádosti o akreditaci vybraných studijních programů.
Naplnění cíle:
• Příprava žádostí o akreditace studijních programů a jejich podání vázané na realizovaný
projekt OP VVV ESF a připravovaný projekt OP VVV RE:START.
• Příprava žádostí o akreditace studijních programů a jejich podání s ohledem na priority
jednotlivých součástí reflektující společenskou poptávku.
Zodpovědné osoby:
Zodpovědní řešitelé projektů, prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Závěrečné plnění:
V roce 2019 pokračovalo v oblasti vzdělávání řešení celouniverzitního ESF projektu „Rozvoj
vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“, jenž je primárně zaměřen na tvorbu nových a inovaci
vybraných studijních programů. Byly také zpracovány a podány žádosti o akreditace studijních
programů, v jejichž realizaci hodlají jednotlivé součásti i nadále pokračovat.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (dále jen „FPF“) získala akreditace 9 studijních programů,
při jejichž přípravě byla rozšířena a prohloubena spolupráce s odbornou praxí. Konkrétně se jedná
o studijní programy:
• Informatika (Bc.),
• Informatika a angličtina (Bc.),
• Italština (Bc.),
• Knihovnictví (Bc., NMgr.),
• Moderní informatika (Bc.),
• Tvůrčí fotografie (Bc.),
• Audiovizuální tvorba (NMgr.),
• Německý jazyk (NMgr.).
Kromě těchto studijních programů bylo FPF připraveno a zasláno na Národní akreditační úřad pro
vysoké školství (dále jen „NAÚ“) dalších 16 žádostí o akreditaci bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů.
Fakulta veřejných politik v Opavě (dále jen „FVP“) získala akreditaci dvou studijních programů, jimiž
jsou:
• Sociální patologie a prevence (Bc.),
• Veřejná správa a sociální politika (NMgr.).
Nicméně vnitřním akreditačním procesem prošly a na NAÚ byly postoupeny další profesně zaměřené
studijní programy včetně studijních programů směřujících k regulovanému povolání, které získaly
souhlas příslušných regulačních orgánů (MZ ČR a MŠMT ČR). Konkrétně se pak jedná o tyto studijní
programy:
• Porodní asistence (Bc.),
• Dentální hygiena (Bc.),
• Speciální pedagogika (Bc., NMgr.).
MÚ získal akreditaci studijních programů Matematika ve všech třech stupních vysokoškolského
studia.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen „OPF“) získala akreditaci pro 5 nových studijních
programů, jimiž jsou:
• Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví (Bc., NMgr.),
• Finance a účetnictví (Bc.),
• Manažerská informatika (NMgr.),
• Cestovní ruch a turismus (Bc.),
a v návaznosti na novou legislativu připravila další 4 návrhy žádostí o akreditace nových studijních
programů. Do této skupiny patří studijní programy:
• Marketing (Bc.),
• Management v sociálních službách (Bc.),
• Veřejná ekonomika a správa (Bc., NMgr.).
Dále bylo na OPF, s ohledem na společenskou poptávku, započato řešení projektů ISIP určených na
přípravu návrhů žádostí o akreditace bakalářských profesně orientovaných studijních programů
Mezinárodní obchod (8/ISIP/2019) a Digitální business (7/ISIP/2019).

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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CÍL 3: VYTVOŘIT A IMPLEMENTOVAT KONCEPCI KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI
Vytvořit a implementovat koncepci ke snížení studijní neúspěšnosti s přihlédnutím k příslušné
metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) upravující ukazatele
kvality a výkonu výkonné části institucionálního financování veřejných vysokých škol.
Naplnění cíle:
• Koncepce snížení studijní neúspěšnosti a její implementace.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byla zpracována a implementována koncepce ke snížení studijní neúspěšnosti na SU, jejímž cílem je
primárně realizace preventivních, průběžných a následných opatření ke snížení tohoto fenoménu na
SU. Přijatá koncepce zahrnuje následující aktivity:
• tvorbu studijních opor a podporu e-learningu;
• rozšiřování knihovního fondu o aktuální odbornou literaturu, doplňování fondu
o požadovanou povinnou a doporučenou literaturu, a to minimálně v případě profilových
předmětů studijních programů;
• nabídku workshopů a realizaci adaptačního kurzu pro studenty prvních ročníků, jenž byl
zaměřen na vysokoškolské prostředí, legislativu, vnitřní předpisy a informace o průběhu
studia;
• rozšíření konzultační činnosti pro studenty;
• zajištění poradenských služeb prostřednictvím celouniverzitního pracoviště Poradenské
a kariérní centrum (dále jen „PKC“);
• kurz pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z části „Ekonomie“ pro bakalářský
a navazující magisterský typ studia;
• „doučovací“ prázdninové kurzy matematiky pro studenty nastupující do prvních ročníků
bakalářského studia.
Přijatá koncepce zaměřená na snižování studijní neúspěšnosti zahrnovala také aktivity směřující
k uchazečům o studium, abychom předešli jejich nesprávné volbě studijního programu
a předčasnému ukončení studia. Informační materiály i prezentace zdůrazňovaly profil absolventa,
pracovní uplatnění, studované předměty a zaměření praxí.

CÍL 4: VYTVOŘIT

NABÍDKU

MOOC

KURZŮ JAKO DOPLŇKU V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

Podpořit moderní metody distančního vzdělávání v rámci CŽV, a to formou otevřených výukových
kurzů Massive Open Online Courses (dále jen „MOOC“). S ohledem na potřebu podpory moderních
pedagogických metod, v jejichž případě je výuka zaměřená na studenta, learner-centered approach
a využití informačních a komunikačních technologií, nabídnout kurzy MOOC zaměřené na plnění
třetí role univerzity, a to formou odborných kurzů reflektujících aktuální témata.
Naplnění cíle:
• Vytvořit nabídku MOOC ve vybraných oblastech tak, aby v této formě vzdělávání byly
zastoupeny všechny součásti SU.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V rámci rozvojového projektu Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě na léta 2019–2020
s názvem „Podpora vzdělávání v rámci CŽV (MOOC a U3V)“ byl vytvořen seznam deseti MOOC kurzů
zastupujících jednotlivé součásti, přičemž v roce 2019 vzniklo následujících pět kurzů:
• FVP – Lidská sexualita,
• FPF – Umělá inteligence,
• FPF – Kompozice fotografického obrazu,
• FPF – Jak rozumět médiím,
• OPF – Cestujeme po zemích bývalého SSSR.
Zbývající kurzy budou vytvořeny v roce 2020:
• FVP – Zdravotní gramotnost v péči o zdraví,
• OPF – Využití ICT pro vybrané volnočasové aktivity seniorů,
• FPF – Základy astronomie,
• MÚ – Matematika a její tajemství,
• FÚ – Nobelovky pro každý den.

CÍL 5: ROZVÍJET SLUŽBY UCHAZEČŮM O STUDIUM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Podpořit aktivity směřující k odstranění bariér v přístupu ke studiu systematickým rozvojem
univerzitního prostředí. Podpořit aktivity zaměřené na uchazeče o studium se specifickými
potřebami a systematicky rozvíjet nástroje podpory studentů se specifickými potřebami v rámci
výukového procesu na SU v souladu s projekty OP VVV ESF a OP VVV ERDF. Zlepšit dostupnost
informací o podmínkách a možnostech studia jednotlivých studijních programů SU.
Naplnění cíle:
• Analyzovat přístupnost studijních programů SU pro uchazeče se specifickými potřebami.
• Realizovat „Den otevřených dveří Poradenského a kariérního centra“ pro uchazeče o studium
se specifickými potřebami.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V prosinci 2019 byl realizován kulatý stůl se zástupci specializovaných institucí Moravskoslezského
kraje (dále jen „MSK“) k podpoře žáků a studentů se specifickými potřebami dle různých typů
postižení, jehož se zúčastnili pracovníci pedagogicko-psychologických poraden a odborníci z oblasti
služeb pro jedince se zrakovým a tělesným postižením. Zároveň byli osloveni ředitelé a výchovní
poradci středních škol v MSK s nabídkou spolupráce s PKC. V rámci prezentace zázemí a služeb pro
uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami proběhl den otevřených dveří
Poradenského a kariérního centra SU. Na SU proběhla konference k řešení problematiky přístupnosti
studia a vysokoškolského prostředí, jejímž výstupem je plán aktivit vedoucích jak ke zmapování
situace na vysokých školách v České republice, tak k přípravě následných intervencí do této oblasti.

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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CÍL 6: ROZŠÍŘIT NABÍDKU PORADENSKÝCH SLUŽEB
Rozšířit nabídku poradenských služeb implementací dalších forem poradenství v rámci rozvoje PKC
v souladu s projektem OP VVV ESF. Propagovat nové formy poradenské činnosti PKC v oblasti
sociálního poradenství a poradenství pro podporu studijní úspěšnosti, a to pro cílové skupiny:
uchazeči o studium, studenti, absolventi a zaměstnanci SU.
Naplnění cíle:
• Rozšíření nabídky stávajících poradenských služeb o další formy poradenství.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Zpracováním koncepcí nových forem poradenství byla rozšířena a propagována stávající nabídka
poradenských služeb PKC o sociální a emoční poradenství a poradenství pro podporu studijní
úspěšnosti.

CÍL 7: ROZŠÍŘIT KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ SU V OBLASTI PODPORY A VÝUKY STUDENTŮ SE
SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Systematicky rozvíjet a posilovat kompetence akademických a neakademických pracovníků SU při
práci se studenty se specifickými potřebami, a to v oblasti podpory, komunikace a výuky. Realizovat
vzdělávací kurzy a interaktivní workshopy zaměřené na podporu rozvoje inkluzivního prostředí na
SU, na efektivní komunikaci a na metody výuky studentů se specifickými potřebami na všech
součástech SU, a to vše v souladu s projektem OP VVV ESF.
Naplnění cíle:
• Realizace vzdělávacích kurzů a interaktivních workshopů.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byly realizovány 2 odborné kurzy „Efektivní komunikace a metody výuky studentů se specifickými
poruchami učení“ pro akademické pracovníky v Opavě a v Karviné. Další 3 odborné kurzy absolvovali
pracovníci PKC v oblasti diagnostiky a následné podpory studentů se specifickými potřebami.

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Prioritní oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost
CÍL 1: INOVACE OPATŘENÍ K PODPOŘE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
V návaznosti na připravovanou metodiku hodnocení výzkumných organizací pro segment veřejných
vysokých škol provést revizi motivačních nástrojů pro podporu publikační činnosti.
Indikátory naplnění:
• Revidované vnitřní normy na úrovni univerzity nebo jejích součástí.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Na jednotlivých součástech SU byly v rámci plnění tohoto cíle realizovány následující kroky:
• FVP – kromě dosavadní praxe, spočívající v zohledňování publikační činnosti v rámci
nadtarifních složek mzdy, byl nově zaveden nástroj na podporu publikování v angličtině.
• OPF – byla aktualizována směrnice děkana č. 2/2019, která upravuje pravidla stanovování
mimořádných odměn za vybrané počiny a aktivity. V oblasti podpory publikační činnosti byly
odměny odstupňovány dle nových kritérií uplatňovaných při hodnocení výzkumných
organizací v souladu s Metodikou 2017+. Pro kategorii Jimp jsou odměny stanoveny pro
příslušné kvartily podle Article Influence Score (AIS), u kategorie Jsc jsou odměny stanoveny
pro příslušné kvartily dle Scimago Journal Ranking (SRJ).
• MÚ – byly zavedeny mimořádné odměny za publikace, zařazené v Modulu 2 celostátních
hodnocení výzkumných organizací do prvního kvartilu, resp. prvního decilu.
• FPF – byla provedena revize motivačních nástrojů na podporu tvůrčí, zejména publikační,
činnosti a byla připravena aplikace uplatnění jejich inovované podoby. Realizována byla
podpora publikování výsledků tvůrčí činnosti v oblasti humanitních věd v cizím jazyce
(projekt IP).

CÍL 2: DALŠÍ ROZVOJ VYDAVATELSKÝCH A EDIČNÍCH AKTIVIT SU
Nadále zvyšovat kvalitu všech periodik vydávaných na SU, podporovat jejich začleňování do systému
DOI a zaindexování do standardních mezinárodních databází.
Indikátory naplnění:
• Začlenění časopisu Social Pathology and Prevention do databáze ERIH+.
• Systematizace užívání DOI pro časopisy vydávané na SU.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí příslušných součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byly připraveny podklady pro žádost o zapsání časopisu Social Pathology and Prevention do databáze
ERIH+. U všech periodik vydávaných FVP a OPF bylo systematizováno používání DOI, přičemž na
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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OPF v časopise Acta Academica Karviniensia byl tento identifikátor přidělen i archivním číslům až
po rok 2011.

CÍL 3: ZÍSKÁVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA TVŮRČÍ ČINNOST Z EXTERNÍCH
ZDROJŮ

Předložit žádosti o projekty GA ČR, TA ČR a dalších poskytovatelů s počátkem řešení v roce 2020.
Indikátory naplnění:
• 10 podaných žádostí.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Bylo předloženo celkem 13 žádostí o projekt GA ČR, 5 žádostí o projekt TA ČR a 3 žádosti o projekt
programu NAKI II Ministerstva kultury ČR.

CÍL 4: PODPORA

DALŠÍHO ROZVOJE PARTICIPACE NA VÝZNAMNÝCH MEZINÁRODNÍCH

PROJEKTECH A KONKURENCESCHOPNOSTI NA EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ ÚROVNI

Nadále podporovat rozvoj špičkových vědeckých výzkumů a excelentní tvůrčí činnosti v podobě
participace na významných evropských či světových projektech a účasti pracovníků a studentů SU
na těchto projektech.
Indikátory naplnění:
• Pokračování účasti SU na přípravě a realizaci vesmírných misí a dalších rozsáhlých
fyzikálních projektů, související výstupy v RIV.
• Realizace mezinárodních uměleckých projektů, související výstupy v RUV.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro rozvoj.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V roce 2019 pokračovaly na součástech SU a zejména pak na FPF aktivity zapojení do přípravy
kosmických misí XIPE, Athena a eXTP. Zejména u poslední jmenované došlo k zásadnímu pokroku
jak po věcné, tak po formální stránce. Mezinárodní konsorcium eXTP zahrnuje velké instituce Čínské
akademie věd a univerzit v Číně a evropské instituce zapojené do European Space Agency (dále jen
„ESA“) a další partnery. Skupina sedmi vědeckých pracovníků SU se podílela na společných
publikacích konsorcia ve speciálním vydání časopisu Science China Physics (Vol. 62, 2019). Zároveň
došlo k finalizaci společného projektu Astronomického ústavu Akademie věd ČR, SU a tří českých
podniků zaměřeného na český příspěvek do této mise. Projekt byl v závěru roku schválen ESA
k financování od roku 2020. Rovněž byl získán společný projekt zahrnující několik českých
akademických institucí a SU financovaný z evropských fondů, který se zaměří na českou účast ve
velké výzkumné infrastruktuře urychlovače FAIR v německém Darmstadtu. Projekt infrastruktury
v Darmstadtu směřuje do poměrně široké škály výstupů od oblasti teoretické fyziky a kosmického
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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výzkumu přes vysoce náročné průmyslově využitelné technologie až po oblast medicínských aplikací
v onkologii.
V oblasti excelentní umělecké tvorby s mezinárodně významnými výstupy bylo rozpracováno několik
projektů Institutu tvůrčí fotografie (dále jen „ITF“) zahrnující sérii výstav a publikací. V roce 2019 tak
pracovníci a studenti ITF uspořádali více než 25 významných mezinárodních výstav. Proběhly jak
dílčí autorské výstavy, mimo jiné výstavy Vladimíra Birguse: Autant – si peu, Photo Saint Germain,
VIP Programme Paris Photo, La Centre tchéque de Paris, Paříž; Dity Pepe: Rodny sklon, Národní
centrum moderních umění Běloruské republiky, Minsk; Tomáše Pospěcha: Paperlust 2019, Měsíc
fotografie v Krakově; Rafała Milacha: LTA 10: Palimpsest, Scotiabank Contact Photography Festival,
Kanada, Toronto, Lost Territories Control, Kolga Tbilisi Photo, Gruzie, Tbilisi, The First March of
Gentlemen, Fixed on Reality – Fotobokfestival Oslo, Norsko, tak i výstavy skupinové, kam patří
především výstavy: Made in Opava, Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu
Śląskiego w Opawie, Polsko, Katovice, kurátoři Vladimír Birgus, Michał Szalast; Ďaleko / blízko – Far
/ Close, photographs by the Students of the Institute of Creative Photography, Silesian University in
Opava, Bratislava, kurátor Vladimír Birgus či Visegrád 30 Years After the Fall of the Berlin Wall,
Bratislava, kurátoři Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Michał Szalast, Václav Podestát.
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Prioritní oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí
CÍL 1: DÁLE

UPEVNIT SPOLUPRÁCI

SU

S EXTERNÍMI SUBJEKTY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽITÍ

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Nadále spolupracovat s externími subjekty při využití financování z OP VVV a dalších programů
externích poskytovatelů, nastartovat spolupráci u dalších dosud nezapojených ústavů a kateder.
Naplnění cíle:
• Projekty připravené ve spolupráci s externími subjekty akademické, veřejné i firemní sféry.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Zároveň s probíhající realizací dříve schválených projektů OP VVV byly v rámci celouniverzitních
aktivit v roce 2019 připraveny tři významné projekty zahrnující spolupráci s externími subjekty.
Konkrétně se jednalo o projekty OPEN UNI – zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU, Rozvoj
studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě a Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě.
V jejich rámci je plánováno více než 100 nových spoluprací. Tyto projekty byly schváleny
k financování při celkové finanční alokaci přibližně 120 mil. Kč. Souhrnná finanční alokace projektů
OP VVV tak v případě SU přesáhla částku 750 mil. Kč, jež by měla být vyčerpána do konce roku 2022.
Dále byly v rámci aktivit FPF připraveny, ve spolupráci s externími subjekty akademické, veřejné
i firemní sféry, 4 nové projekty. Pracovníci OPF spolupracovali se MSK na projektu „Vytvoření
metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“, který byl v červnu zakončen prezentacemi
pro zástupce MSK. V období 09/2018 – 09/2019 vypracoval Institut interdisciplinárního výzkumu pro
statutární město Karviná „Výzkum podmínek pro malé a střední podnikání v městě Karviná“, a to na
základě smlouvy o dotaci MMK/SML/1107/2018. Pracovníci FVP rovněž sestavili tým pro přípravu
projektu zaměřeného na oblast Snoezelen.

CÍL 2: ROZVÍJET KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI SU S JEJÍMI ABSOLVENTY
Realizovat šetření zaměřená na hodnocení studia a uplatnitelnost na trhu práce ze strany absolventů
SU. Podpořit rozvoj funkcionalit Portálu absolventů SU, jakými jsou newsletter či nástroje pro
analýzu zpětné vazby, a zapojit absolventy do výuky a realizace odborných aktivit na součástech SU,
a to v souladu s projektem OP VVV ESF.
Naplnění cíle:
• Hodnocení výuky na SU ze strany absolventů.
• Hodnocení uplatnitelnosti absolventů SU.
• Rozvoj Portálu absolventů SU.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019

Zpracováno dne: 12. 4. 2020

12

Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2019

Závěrečné plnění:
Bylo realizováno šetření „Absolvent 2019“ zaměřené na uplatnitelnost, reflexi studia na SU
a identifikaci dalších možných forem spolupráce mezi absolventy a SU. V rámci šetření byli osloveni
absolventi SU, kteří řádně ukončili studium v letech 2016–2019. Osloveno bylo 3.014 absolventů a do
šetření se zapojilo 485 respondentů, což odpovídá návratnosti 16,1 %. Nadále pokračoval rozvoj
absolventského portálu, v rámci kterého byl vytvořen nástroj pro sběr a vyhodnocení zpětné vazby
zaměřené na reflexi studia a prostředí SU. Dále byly rozšířeny možnosti editovatelného profilu
absolventů pro účely zveřejnění a prezentace svých silných stránek a kompetencí směrem
k potenciálním zaměstnavatelům a v neposlední řadě byla navržena struktura absolventského
newsletteru, jenž bude prostřednictvím portálu čtvrtletně distribuován registrovaným absolventům.
V oblasti odborných aktivit se absolventi na součástech SU aktivně zapojili do realizace 11 odborných
seminářů a zpracovali 14 oponentur závěrečných prací studentů SU, což také bezesporu přispělo
k posílení image a prestiže univerzity.

CÍL 3: POSILOVAT VAZBY NA STŘEDNÍ ŠKOLY V REGIONU
Prohloubit spolupráci se středními školami a rozšířit síť spolupracujících škol.
Naplnění cíle:
• Realizované workshopy, přednášky, exkurze a další akce.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V průběhu roku 2019 se studenti a akademičtí pracovníci OPF zapojili do workshopů určených pro
střední školy. Navštívili například Gymnázium Karviná, Obchodní akademii Český Těšín, Obchodní
akademii v Ostravě-Mariánských Horách, Gymnázium a Obchodní akademii v Orlové, Gymnázium
Turzovka na Slovensku či Obchodní akademii v Žilině. Žákům středních škol prezentovali možnosti
a příležitosti, se kterými se mohou potkat při studiu na OPF. Zároveň žákům přednesli praktické
ukázky výuky zaměřené na moderní metody zakládání fiktivních firem, marketingové komunikace,
finanční gramotnosti nebo design thinkingu. V rámci projektu „Marketing a propagace“ proběhly
v roce 2019 tematicky zaměřené přednášky z oblasti finanční gramotnosti a nových trendů
marketingu, a to na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně či Střední průmyslové škole stavební
v Havířově. V rámci již zavedených „Dnů pro vysoké školy“ diskutovali studenti OPF a zástupci
studijního oddělení se studenty středních škol v Bruntále, Ostravě, Bohumíně, Kroměříži či Orlové.
V březnu 2019 se na OPF konal další ročník „Týdne podnikavosti na OPF“, který probíhal v prostorách
fakulty a měl za cíl atraktivně přiblížit studentům aktuální témata z oblasti ekonomiky a podnikání
a zprostředkovat jim možnosti odborných praxí a stáží. Během tří dnů vystoupilo ve foyer a v Malém
sále OPF celkem 20 podnikavců a podnikatelů, kteří zájemcům představili svůj podnikatelský příběh
a nabídli i doprovodné aktivity. Na jaře organizovala Katedra financí a účetnictví OPF ve spolupráci
s Českou národní bankou a Magistrátem města Karviná 11. ročník celostátní soutěže z oblasti financí.
V druhé polovině roku 2019 probíhal další ročník tematicky zaměřené soutěže pro studenty středních
škol.
Pracovníci FPF uspořádali setkání s učiteli škol a vzdělávací semináře v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a zábavné edukační akce a přednáškové cykly přímo na základních
a středních školách v regionu. Dále zorganizovali například soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ, jakými
jsou Astronomická olympiáda (včetně dvou republikových finále), Opavský Robocup, Lesewettbewerb
či Dramawettbewerb nebo motivační hodiny němčiny „Deutsch ist super!“. Fakulta také realizovala
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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den otevřených dveří, exkurze do laboratoří robotiky, workshopy pro studenty, jako byl např.
workshop „Informatika v praxi“, pozorování na hvězdárně WHOO! pro studenty středních škol
a veřejnost nebo popularizační akci Astrofyzikální pátek.
Během roku 2019 rovněž proběhly akce pořádané FVP. V tomto případě se jednalo zejména o setkání
s výchovnými poradci z celkem 12 středních škol, přednášky na sedmi středních školách a o exkurze
žáků tří středních škol na FVP.
Pracovníci MÚ realizovali v roce 2019 celkem 25 akcí pro střední školy, přičemž do již tradiční skupiny
oslovených středních škol byly v tomto roce začleněny také 3 nové školy.

CÍL 4: ROZVÍJET SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍMI MĚSTY OPAVA A KARVINÁ
Udržovat a rozvíjet komunikaci s představiteli statutárních měst, v nichž sídlí Slezská univerzita,
a iniciovat další společné aktivity, které budou směřovat k naplňování třetí role univerzity.
Naplnění cíle:
• Realizované společné aktivity a projekty.
Zodpovědné osoby:
Rektor, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Univerzita spolupracovala se statutárními městy při organizaci celé řady kulturních, společenských,
vzdělávacích a sportovních akcí, mezi něž můžeme zařadit festivaly Opavský páv a Na cestě, Majáles,
Ples OPF, Dny prevence v Opavě, matematickou soutěž Náboj, Astronomickou olympiádu či sportovní
akci Vyběhněte s děkanem. Ve spolupráci se statutárním městem Karviná byly v roce 2019 také
organizovány mezinárodní vědecké konference, například Mezinárodní vědecká konference „17th
International Conference on Finance and Banking“, jejíž součástí bylo udílení Ceny města Karviné za
nejlepší vědecký příspěvek mladým vědeckým pracovníkům do 35 let. OPF se ve spolupráci s městem
rovněž podílela na výzkumných aktivitách a zpracování strategických dokumentů, a to
prostřednictvím Institutu interdisciplinárního výzkumu a centra Business Gate. Intenzivně
probíhaly aktivity a jednání směřující k rozšíření Business Gate do statutárního města Opava. FPF
spolupracovala se statutárním městem Opava na odborné bázi při výzkumu a prezentaci historie
a archeologie města a okolí.

CÍL 5: PODPOŘIT SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELI PODNIKATELSKÉHO I VEŘEJNÉHO SEKTORU
Reflektovat poptávku zaměstnavatelů na základě realizovaných šetření v rámci projektu OP VVV ESF,
implementovat závěry a doporučení zaměřená na inovaci a rozvoj studijních programů, a to
s ohledem na reálné požadavky subjektů trhu práce. Zahájit vícestranné rozhovory mezi zástupci
zaměstnavatelů a zástupci SU, jež budou zaměřeny na sdílení zkušeností a rozvoj vzdělávacího
procesu na SU. Podpořit rozvoj funkcionalit Kariérního portálu SU, zejména pak modulu Business
Gate a profilů přístupných zaměstnavatelům.
Naplnění cíle:
• Implementace závěrů a doporučení k rozvoji výuky na SU.
• Rozvoj Kariérního portálu SU.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
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Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Na základě výstupů z realizovaného šetření mapujícího poptávku zaměstnavatelů po kompetencích
absolventů a preferovaných formách spolupráce se SU byl rozpracován soubor doporučení k posílení
výukového procesu směrem k praxi. V této souvislosti je zapotřebí podotknout, že aktivity zaměřené
na implementaci a podporu těchto žádaných kompetencí v rámci výuky na SU nebyly v roce 2019
ukončeny, ale budou pokračovat také v následujících letech. V rámci rozvoje Kariérního portálu SU
byl vytvořen editovatelný profil zaměstnavatele s možností vlastní editace a správy informací
a nabídek, a to včetně akceptace administrátora. Byl také navržen koncept a struktura modulu pro
Business Gate za účelem využití jednotné databáze spolupracujících subjektů a propojení dílčích
funkcionalit v rámci Kariérního portálu SU. Zaměstnavatelé z profesní praxe byli zapojeni do
přípravy nových studijních programů reflektujících svým zaměřením poptávku praxe, potažmo
pracovního trhu.
Pracovníci z aplikační sféry se podílejí také na výuce a vedení závěrečných prací.

CÍL 6: DOBUDOVAT KOMPLEXNÍ DATABÁZI SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Dobudovat komplexní databázi, jejíž součástí budou všechny subjekty, které aktivně spolupracují se
Slezskou univerzitou a jejími součástmi.
Naplnění cíle:
• Dobudování databáze spolupracujících subjektů.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byla vytvořena jednotná databáze zaměstnavatelů včetně rozšířeného editovatelného profilu za
účelem podpory širšího využití funkcionalit kariérního portálu a posílení jednotlivých forem
spolupráce mezi univerzitou a klíčovými zaměstnavateli.
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Prioritní oblast 4: Kvalita
CÍL 1: DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Vyhodnotit dosavadní fungování nově zavedeného celouniverzitního systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností na úrovni univerzity i jednotlivých součástí a případně realizovat
opatření vedoucí k jeho zlepšení.
Indikátory naplnění:
• Vyhodnocení fungování systému.
• Návrh a realizace opatření či úprav ve vnitřních předpisech a normách.
Zodpovědné osoby:
Místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V roce 2019 proběhlo hodnocení tvůrčí činnosti celkem 3 ústavů FPF, a to ITF, Ústavu historických
věd a Ústavu archeologie a dvou přidružených výzkumných center, přičemž v současné době se čeká
na projednání výstupů tohoto hodnocení Vědeckou radou FPF. V roce 2019 rovněž započalo
hodnocení pracovišť na FVP a OPF. V příslušném roce byla také připravena řada žádostí o akreditace
studijních programů. V rámci vyhodnocení dosavadního fungování systému zajišťování kvality,
zejména v reakci na zpětnou vazbu při projednávání žádosti SU o udělení institucionální akreditace,
byla vedením univerzity realizována řada změn ve vnitřních předpisech SU, a to zejména ve Statutu
SU, Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality, Jednacích řádů Vědecké rady
SU a Rady pro vnitřní hodnocení SU a také v rámci Volebního řádu AS SU.

CÍL 2: INTEGRACE NOVÉ SOUČÁSTI DO STRUKTURY UNIVERZITY
Na základě analýz provedených v roce 2018 realizovat vyčlenění Ústavu fyziky FPF (dále jen „ÚF FPF“)
jako nového vysokoškolského ústavu a zajistit jeho plnou integraci do struktury univerzity.
Indikátory naplnění:
• Vyčlenění ÚF jako samostatného vysokoškolského ústavu.
• Potřebné revize vnitřních předpisů SU.
• Zajištění potřebných kroků v oblastech administrativy, hospodaření, akreditací a dalších.
Zodpovědné osoby:
Rektor, vedoucí dotčených součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
S účinností k 1. lednu 2020 byl zřízen Fyzikální ústav v Opavě (dále jen „FÚ“) jakožto nová součást SU.
Zároveň byly provedeny potřebné změny ve vnitřních předpisech SU i FPF. Postupně jsou řešeny další
záležitosti, které z této změny plynou, a to zejména v oblasti administrativy, hospodaření a akreditací.
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CÍL 3: IMPLEMENTACE NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
V návaznosti na výsledek výběrového řízení zavést nový informační systém univerzity (dále jen
„NIS“), plně jej implementovat do všech relevantních činností SU a důsledně jej využít pro
systematické monitorování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na univerzitě.
Indikátory naplnění:
• Zavedení NIS a jeho napojení na procesy jak v oblasti studijní agendy, tak i v dalších
oblastech.
• Nastavení procesů k využití NIS pro sledování všech relevantních ukazatelů kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností SU.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí CIT, vedoucí součástí, místopředseda Rady pro
vnitřní hodnocení.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Během roku 2019 byl postupně zaveden nový informační systém univerzity (dále jen „IS SU“), přičemž
tento systém na začátku září 2019 plně nahradil dosavadní systém studijní agendy IS STAG. Současně
se zavedením tohoto informačního systému bylo průběžně řešeno také jeho využití pro sledování
ukazatelů kvality.

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Prioritní oblast 5: Internacionalizace
CÍL 1: POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍHO ROZMĚRU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Rozšíření nabídky předmětů v cizím jazyce a studijních programů v angličtině.
Indikátory naplnění:
• Rozšíření studijní nabídky o 19 předmětů v cizím jazyce.
• Zahájení přípravy bakalářského studijního programu v angličtině v oblasti ekonomie.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, děkani.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byly připraveny 4 nové předměty v anglickém jazyce na FPF a 6 nových předmětů na FVP. Příprava
bakalářského studijního programu Economics and management na OPF byla zahájena vyhotovením
vzorového studijního plánu s garanty 30 plánovaných předmětů. Garanty těchto předmětů byly
následně zpracovány sylaby předmětů a powerpointové prezentace jednotlivých přednášek.

CÍL 2: PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Připravit žádosti o projekty v rámci programu Horizon 2020, SciEx, Norské fondy, CEEPUS, Visegrad
Fund, KA2 Erasmus+ či v rámci obdobných mezinárodních programů.
Indikátory naplnění:
• 4 podané žádosti.
Zodpovědné osoby:
Prorektor pro rozvoj, vedoucí příslušných součástí a ústavů.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Byly podány 3 žádosti o projekt Visegrad Fund, 2 žádosti o projekty programu Horizon 2020 (ERC
a MCSA), 1 žádost o projekt CEEPUS a 1 žádost o projekt KA2 Erasmus+.

CÍL 3: POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍCH MOBILIT AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Zintenzivnit mezinárodní mobilitu akademických pracovníků, včetně vědecko-výzkumných pobytů
na uznávaných zahraničních institucích a působení renomovaných zahraničních odborníků na SU.
Indikátory naplnění:
• Realizace 4 výjezdů akademických pracovníků na uznávané zahraniční instituce za účelem
vytvoření konkrétního publikačního výstupu nebo příjezdu renomovaných zahraničních
odborníků na FPF.
• Obsazení místa zahraničního profesora na FVP v rozsahu 3 člověkoměsíců ročně.
• Realizace 2 krátkodobých stáží zahraničních pracovníků a doktorandů na FVP.
• Vyhodnocení fungování sítě partnerských institucí OPF v oblasti mezinárodních mobilit.
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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•

Působení minimálně 1 konzultanta pro doktorandy v rámci výzkumných center ÚF FPF.

Zodpovědné osoby:
Vedoucí příslušných součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Na FPF bylo realizováno celkem 7 výjezdů a 2 příjezdy příslušného typu, které významnou měrou
přispěly k prohloubení mezinárodní spolupráce na jednotlivých pracovištích. Na FVP bylo obsazeno
místo profesora v rozsahu 3 člověkoměsíců ročně, a to prof. Halászem, a byly realizovány dvě
krátkodobé stáže zahraničních pracovníků v Polsku a na Slovensku. Bylo také realizováno
vyhodnocení fungování sítě partnerských institucí OPF. Výsledkem tohoto vyhodnocení bylo přijetí
strategie, na jejímž základě bude OPF v nejbližší budoucnosti zaměřovat svou pozornost primárně na
rozvoj spolupráce s vybranými čínskými univerzitami. Jako konzultant pro zahraniční doktorandy
v rámci výzkumných center ÚF FPF působil dr. Kološ.

CÍL 4: POSILOVAT MEZINÁRODNÍ OTEVŘENOST UNIVERZITY
Na každé součásti SU obsadit v roce 2019 alespoň jedno pracovní místo na základě mezinárodně
otevřeného výběrového řízení.
Indikátory naplnění:
• Počet vypsaných výběrových řízení na součástech.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Popsaným způsobem bylo obsazeno 1 pracovní místo na FVP, 1 pracovní místo na OPF a 2 pracovní
místa na MÚ. Mezinárodní otevřenost FPF je potvrzena obsazením 5 pracovních míst zahraničními
pracovníky.

CÍL 5: PODPORA MOBILIT STUDENTŮ
Zlepšit jazykové kompetence studentů před výjezdem na zahraniční mobilitu a podpořit integraci
studentů přijíždějících na univerzitu v rámci zahraničních mobilit.
Indikátory naplnění:
• Vytvoření celkem 2 nových studijních předmětů zaměřených na kulturní a jazykovou
přípravu pro dlouhodobý pobyt v zahraničí a na lepší integraci přijíždějících studentů.
Zodpovědné osoby:
Děkan FVP.
Termín:
31. 12. 2019

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Závěrečné plnění:
Na FVP byly vytvořeny dva nové studijní předměty, a to Přípravný kurz pro účastníky zahraničních
mobilit a Introduction to Czech Language and Culture, které budou ve své inovované podobě
zařazeny do studijní nabídky v akademickém roce 2020/2021.

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Prioritní oblast 6: Lidské zdroje
CÍL 1: POSTUPNÁ IMPLEMENTACE STANDARDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (HR STRATEGIE)
Zabezpečit postupné prosazování standardu řízení lidských zdrojů do personální práce a do
způsobů řízení na všech úrovních organizační struktury univerzity.
Naplnění cíle:
• Přijaté standardy řízení lidských zdrojů.
Zodpovědné osoby:
Rektor, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V prosinci 2019 SU přistoupila k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro
přijímání nových pracovníků, čímž zahájila proces směřující k certifikaci HR Award, který je vnímán
jako jeden z významných součástí standardu řízení lidských zdrojů.

CÍL 2: ZKVALITŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ STRUKTURY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Úspěšně dokončit alespoň 4 habilitační řízení kmenových pracovníků SU.
Indikátory naplnění:
• Počet ukončených habilitačních řízení kmenových pracovníků SU.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Tento cíl byl na SU naplněn, když v roce 2019 svým jmenováním ukončili své habilitační řízení dva
akademičtí pracovníci OPF, a to konkrétně doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., z katedry podnikové
ekonomiky a managementu a doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., z katedry financí a účetnictví. Na FPF
bylo ukončeno habilitační řízení dvou pracovníků, jimiž jsou doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D., z Ústavu
historických věd a doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků. Současně bylo v tomto
roce, a to nad původní plán, zahájeno jedno habilitační a jedno jmenovací řízení na MÚ. Na FVP
nebylo v daném roce zahájeno ani ukončeno žádné habilitační řízení.

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Prioritní oblast 7: Hospodaření
CÍL 1: ZEFEKTIVNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH PROCESŮ
Připravit a realizovat organizační změny související s centralizací účetní a ekonomické agendy
a současně implementovat do hospodářských procesů nové technologie, spojené zejména
s elektronizací oběhu účetních dokladů a změnou knihovního IS.
Naplnění cíle:
• Realizovaná organizační změna.
• Funkční elektronický systém oběhu účetních dokladů.
• Nový knihovní IS.
Zodpovědné osoby:
Kvestor, vedoucí součástí, vedoucí knihovny.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
K 1. 11. 2019 byla realizována organizační změna, na jejímž základě je nyní vedení účetní agendy
opavských součástí SU plně zajišťováno Rektorátem. K témuž dni byla provedena kompletní úprava
vnitřních norem usměrňujících řízení oběhu účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém SU a byl
spuštěn elektronický způsob provádění finanční kontroly závazků. V prosinci 2019 byl v rámci
Univerzitní knihovny implementován nový knihovní informační systém Tritius.

CÍL 2: ROZVOJ INFRASTRUKTURY UNIVERZITY
Pokračovat v realizaci významných investičních aktivit, zejména v rámci projektů financovaných
z OP VVV.
Naplnění cíle:
• Splnění plánu investic.
Zodpovědné osoby:
Kvestor, vedoucí příslušných součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V průběhu roku 2019 bylo dokončeno několik investičních akcí financovaných z prostředků OP VVV
nebo investičního programu 133 210. Mezi ty nejvýznamnější můžeme zařadit investiční akce:
• „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění
vysoké kvality výuky“ (modernizace a rozšíření gastronomického centra) (OP VVV),
• „Modernizace výukové infrastruktury FPF – rekonstrukce objektu Bezručovo náměstí 13,
Opava” (OP VVV),
• „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské
univerzity v Opavě – výukové sály“ – první etapa projektu financovaného z prostředků OP VVV
(malý přednáškový sál s celkovou kapacitou 120 míst) (OP VVV),

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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•
•
•

„Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské
univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ (OP VVV),
Stavební úpravy vnitrobloku na Univerzitním náměstí v Karviné (investiční program 133 210)
a rekonstrukce objektu D1 a částečně D2 v areálu Na Vyhlídce v Karviné – první etapa (investiční
program 133 210).

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Prioritní oblast 8: Image
CÍL 1: POKRAČOVAT V IMPLEMENTACI MARKETINGOVÉ STRATEGIE SU
Pokračovat v implementaci Marketingové strategie Slezské univerzity.
Naplnění cíle:
• Implementace Marketingové strategie SU a jednotlivých součástí.
Zodpovědné osoby:
Rektor, vedoucí oddělení vztahů s veřejností, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Také v roce 2019 SU a její součásti nadále pokračovaly v implementaci „Marketingové strategie Slezské
univerzity v Opavě pro roky 2017–2020“, a to zejména cestou posilování propagačních aktivit jak na
úrovni univerzity, tak na úrovni jejích jednotlivých součástí. Cílem těchto kroků bylo přiblížit
propagaci univerzity co nejvíce zájmům, způsobu myšlení a dalším charakteristickým rysům
současné mladé generace, a to zejména díky intenzivnímu zapojení studentů univerzity nejen do
přípravy, ale také do samotné realizace komunikační kampaně. Jednotlivé součásti univerzity se pak
soustředily také na realizaci svých strategií, které přijaly v průběhu předchozích let.

CÍL 2: POKRAČOVAT V ZINTENZIVNĚNÍ PROPAGACE SU U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Spolupracovat se středními školami a komunikovat s potenciálními uchazeči o studium.
Naplnění cíle:
• Další posílení cílené propagace studia na SU u zájemců o studium.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
Také v roce 2019 pokračovala SU ve snahách zintenzivnit svou propagaci u studentů středních škol.
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná zejména o propagaci života na jednotlivých součástech
a o prezentaci zde akreditovaných studijních programů, hlavní tíže této propagace také v roce 2019
ležela na jednotlivých součástech. Příslušná rektorátní oddělení pak těmto součástem poskytovala
servis, popř. v rámci propagace SU jako celku zaměřovala svou pozornost na ty součásti, v jejichž
případě se zvýšená míra propagace jevila jako vhodná i z pohledu univerzity jako celku.
FPF tak v roce 2019 i nadále pokračovala v intenzivní spolupráci se středními školami, přičemž také
v tomto roce byla jejich síť postupně rozšiřována o nové střední školy. Mezi nejvýznamnější akce, jež
fakulta v této oblasti uspořádala, můžeme zařadit propagační akce na jednotlivých gymnáziích na
území MSK, úzkou spolupráci se Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě a Střední školou
hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou Opava, p. o., organizaci exkurzí studentů základních
a středních škol v prostorách FPF, účast zástupců fakulty na akci Středoškolák, vysokoškolák

Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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v Ostravě a Veletrhu povolání v Opavě či pořádání tradičních dnů otevřených dveří. K dlouhodobým
partnerům fakulty patří také Slezské gymnázium Opava a Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
FVP v průběhu roku 2019 uspořádala setkání s výchovnými poradci, jehož se zúčastnili zástupci
dvanácti středních škol, přednášky pedagogů fakulty na devíti středních školách, exkurzi studentů tří
středních škol v prostorách fakulty či zrealizovala soutěž pro žáky středních škol v oborech, jež jsou
bytostně spjaty s fakultou.
OPF v roce 2019 i nadále pokračovala v posílení propagace u studentů středních škol, a to zejména
formou účasti na veletrzích vzdělávání „Kam na vysokú“ v Žilině, Bánské Bystrici a v Prešově. Fakulta
dále navázala intenzivní spolupráci s Gymnáziem Turzovka. Zástupci fakulty spolupracovali na
přípravě odborného předmětu, v rámci kterého proběhla na středních školách v regionu i na
Slovensku řada odborných workshopů, jež byly pořádány OPF.
MÚ zrealizoval v průběhu roku 2019 celkem 30 propagačních akcí, které byly primárně zaměřeny na
studenty středních škol.
Všechny součásti se také aktivně zapojily do organizace celostátního finále Středoškolské odborné
činnosti, jež se pod patronací Mendelova gymnázia a ve spolupráci se Slezskou univerzitou
uskutečnilo v průběhu měsíce června v Opavě.

CÍL 3: AKTIVNÍ

VYSTUPOVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY V REGIONÁLNÍCH

I CELONÁRODNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

Zvýšit počet aktivních vystoupení akademických pracovníků univerzity jak v regionálních, tak
v celonárodních sdělovacích prostředcích.
Naplnění cíle:
• Počet aktivních vystoupení.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí oddělení vztahů s veřejností, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V oblasti spolupráce s regionálními i celonárodními médii pokračovala i v roce 2019 standardní
spolupráce akademických pracovníků univerzity jak s Českou televizí a Českým rozhlasem, tak
s regionální televizí Polar. Nově pak byla navázána intenzivní spolupráce mezi FVP a Rádiem Čas.
Příspěvky akademických pracovníků univerzity byly rovněž prezentovány v tištěných sdělovacích
prostředcích. K zintenzivnění spolupráce akademických pracovníků univerzity se sdělovacími
prostředky pak došlo zejména v průběhu měsíce listopad, a to v souvislosti s realizacemi akcí
připomínajících listopadové události roku 1989.

CÍL 4: POSÍLENÍ

KOMUNIKACE S ABSOLVENTY

SU

PROSTŘEDNICTVÍM

ABSOLVENTSKÉHO

PORTÁLU

Posílit komunikaci s absolventy Slezské univerzity prostřednictvím zpráv a aktivit zveřejněných na
Absolventském portálu Slezské univerzity.
Naplnění cíle:
• Počet zveřejněných zpráv a aktivit na Absolventském portálu Slezské univerzity.
Zodpovědné osoby:
Vedoucí oddělení vztahů s veřejností.
Zpracováno dne: 12. 4. 2020
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Termín:
31. 12. 2019
Závěrečné plnění:
V roce 2019 nadále pokračoval rozvoj Absolventského portálu, v rámci kterého byl vytvořen nástroj
pro sběr a vyhodnocení zpětné vazby ze strany absolventů, jenž je zaměřen na reflexi studia
a prostředí SU. Dále byly rozšířeny možnosti editovatelného profilu absolventů pro účely zveřejnění
a prezentace svých silných stránek a kompetencí směrem k potenciálním zaměstnavatelům
a v neposlední řadě byla navržena struktura absolventského newsletteru, jenž bude prostřednictvím
portálu čtvrtletně distribuován registrovaným absolventům. V oblasti odborných aktivit se absolventi
na součástech SU aktivně zapojili do realizace 11 odborných seminářů a zpracovali 14 oponentur
závěrečných prací studentů SU. V průběhu roku 2019 bylo na Absolventském portálu zveřejněno
6 zpráv formou aktualit a dalších bezmála 180 prostřednictvím přímého odkazu na přehled událostí
a zajímavostí z dění na SU. K promoci se v loňském roce prostřednictvím portálu přihlásilo 698
absolventů, což odpovídá počtu nově registrovaných. O průkaz absolventa, poskytující zajímavé
benefity, pak požádalo 47 z nich. Vysoký počet absolventů, celkem 485, se v loňském roce v rámci
spolupráce se svou alma mater zapojilo do analytického šetření mapujícího uplatnitelnost, reflexi
jejich studia a potenciální formy další spolupráce.
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