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Úvod
Dokument „Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na období 2012“ (dále
jen IRP) je nedílnou součástí dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací,
vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok
2012“ (dále jen ADZ) je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě jako součást
strategického řízení školy. Jeho hlavním posláním je konkretizace výchozích a cílových stavů
vybraných oblastí, které budou podporovány finančně na základě přidělených prostředků
MŠMT.
V roce 2012 SU podporuje především:
 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.
U následujících jednotlivých aktivit IRP je uvedeno, ze kterých úkolů ADZ vycházejí.
Celková alokace finančních prostředků na rok 2012 činí 13.434 tis. Kč, z toho 5.357 tis. Kč
investičních a 8.077 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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1.2 Struktura, garant prorektorka pro studijní
PhDr. Radmila Dluhošová, finanční podpora 3.400 tis. Kč

a

sociální

záležitosti

1) Podpora dalšího rozvoje výuky oborů Kulturní dramaturgie se zaměřením na
divadlo a Audiovizuální tvorbu, (hl. řešitelka doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 zajistit odpovídající technické podmínky pro samostatnou činnost studentů a pro
účinné propojení teoretické a praktické výuky,
 umožnit působení významných odborníků zejména v předmětech zaměřených
bezprostředně k praxi,
 vytvořit podmínky pro veřejné prezentace výsledků studentských uměleckých aktivit,
jejichž cílem je zvýšení motivace studentů směrem ke kontaktům s veřejností a
navázání užší komunikace mezi širší veřejností a SU.
Popis relevantních ukazatelů:
 vybudování specializovaného pracoviště
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
vybudování specializovaného pracoviště
 zapojení externích pracovníků do výuky
počáteční hodnota: tři zapojení pracovníci
cílová hodnota:
deset zapojených pracovníků
 vytvoření podmínek pro veřejné prezentace výsledků studentských uměleckých aktivit
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
výběr, příprava a realizace prostor pro prezentaci studentské
umělecké činnosti
Finanční náklady
Celkem 1.200 tis. Kč z toho 740 tis. Kč investičních prostředků (podpora vzniku
specializovaného pracoviště) a 460 tis. Kč neinvestičních prostředků (podpora externích
pracovníků, služby, cestovné a stipendia).
2) Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik v Opavě
(hl. řešitelka Mgr. Marta Kolaříková)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 zkvalitnit podmínky pro poskytování vzdělávání doplňováním o aktuální odbornou
literaturu a dostatečnou propagaci zaměřenou vůči potenciálním uchazečům.
Popis relevantních ukazatelů:
 nákup odborné literatury
počáteční hodnota: 100 %
cílová hodnota:
navýšení o čtvrtinu (125 %)
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 Zvýšení propagace v místě působení
počáteční hodnota: 100 %
cílová hodnota:
zvýšit na dvojnásobek
Finanční náklady
Celkem 100 tis. Kč neinvestičních prostředků čerpaných z rozvojových programů.
3) Rozvoj Ústavu středoevropských studií (hl. řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 podpora vědeckovýzkumné činnosti na Slezské univerzitě formou zřízení a zajištění
činnosti Ústavu středoevropských studií na Fakultě veřejných politik.
Popis relevantních ukazatelů:
 zřízení a zajištění činnosti Ústavu středoevropských studií
počáteční hodnota: zřízení ústavu schváleno Senátem FVP
cílová hodnota:
vznik a funkční zajištění činnosti Ústavu středoevropských studií
Finanční náklady
Celkem 400 tis. Kč neinvestičních nákladů (částečné pokrytí mezd řídících pracovníků
ústavu, zajištění organizační činnosti ústavu).
4) Podpora rozvoje výuky studijního programu Gastronomie, lázeňství a turismu (hl.
řešitel Mgr. Alexandr Burda)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 dovybavit stávající specializované odborné pracoviště, umožnit kvalitnější vzdělávání
studentů s plným využitím možnosti moderního technického vybavení a progresivních
technologií,
 uskutečnit systém kurzů, rozšiřující rozsah znalostí a dovedností budoucích
pracovníků v oblasti gastronomie s využitím nových technologií.
Popis relevantních ukazatelů:
 dovybavení specializovaného odborného pracoviště
počáteční hodnota: stávající vybavení
cílová hodnota:
dovybavení specializovaného pracoviště o technologie, jejichž
seznam je k dispozici v podrobném popisu projektu
 realizace systému rozšiřujících kurzů
počáteční hodnota: 100% - stávající stav
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cílová hodnota:

+ pět nových rozšiřujících kurzů (kurz baristů, základy
sommeliérství, navazující barmanské kurzy, zážitková
gastronomie, team building)

Finanční náklady
Celkem 1.700 tis. Kč z toho 1.043 tis. Kč investičních prostředků (vybavení pracoviště
moderními technologickými zařízeními, drobné stavební úpravy) a 657 tis. Kč
neinvestičních prostředků (podpora externích pracovníků, služby, cestovné a stipendia).
1.8 Informační a komunikační technologie, garant Mgr. Jan Nosek, finanční podpora
3.000 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 podpořit rozvoj celouniverzitní sítě a komunikační infrastruktury,
 vybudovat multimediální počítačovou učebnu na FVP SU,
 podpořit pracoviště MU v oblasti webových služeb.
Popis relevantních ukazatelů:
 rozvoj sítě a komunikační infrastruktury
počáteční hodnota: stávající vybavení
cílová hodnota:
dovybavení o rozvoj IP telefonie a síťových služeb s napájením
po ethernetu (převážně VoIP, zabezpečovacích systémů a
akademické sítě Eduroam), 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
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
pořízení a zapojení 20 počítačových sestav pro multimediální
učebnu FVP
 rozvoj technického zázemí MÚ v oblasti webových služeb
počáteční hodnota: stávající nevyhovující server
cílová hodnota:
pořízení a zapojení webového serveru s příslušenstvím
Finanční náklady
Celkem 3.000 tis. Kč z toho 2.490 tis. Kč investičních prostředků (SW licence,
samostatné věci movité) a 510 tis. Kč neinvestičních prostředků (materiální náklady
včetně drobného majetku). Mzdové prostředky nejsou plánované.
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2.1 Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a umělecké
činnosti, garant prorektor pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslav Engliš,
DrSc. finanční podpora 1.900 tis. Kč
1) Podpora mezinárodních mobilit, (hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU, zvláště pak studentů
doktorských studijních programů, v rámci smluv o přímé spolupráci.
Popis relevantních ukazatelů:
 navýšení počtu výjezdů studentů SU
počáteční hodnota: 100% (rok 2011 – 77 studentoměsíců)
cílová hodnota:
navýšení o 80 % (rok 2012 - 140 studentoměsíců)
Finanční náklady
Celkem 1.500 tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů).
2) Podpora společného mezinárodního
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)

studijního

programu,

(hl.

řešitel

Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 připravit, akreditovat a zahájit realizaci mezinárodního navazujícího studijního
programu „joint degree“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami na Slovensku a v
Polsku (Univerzita Pavola Josefa Šafaríka v Košicích a Ekonomická Univerzita
v Katovicích).
Popis relevantních ukazatelů:
 zahájení realizace mezinárodního navazujícího magisterského programu
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
akreditace a zahájení realizace navazujícího
programu

studijního

Finanční náklady
Celkem 400 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na zahájení
studijního programu).
2.2 Spolupráce s praxí, garant kvestor Ing. Jaroslav Kania, finanční podpora 500 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 podpořit formou workshopů spolupráci s potenciálními zaměstnavateli.
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Popis relevantních ukazatelů:
 příprava a realizace workshopů se zaměstnavateli podle vybraných zaměření
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
počet oborově realizovaných workshopů - 5
 vytvoření systému zpětné vazby studia a praxe v oblasti vytváření, uskutečňování a
hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů s cílem, systematicky
přizpůsobovat vzdělávací činnost požadavkům zaměstnavatelů
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
navržený systém zpětné vazby
Finanční náklady
Celkem 500 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu,
organizaci oborových workshopů a návrhu systému zpětné vazby).
2.3 Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V, garant prorektorka pro studijní
záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová, finanční podpora 800 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 uskutečnit nové přednáškové cykly na všech součástech Slezské univerzity v Opavě.
Popis relevantních ukazatelů:
 příprava a realizace přednáškových cyklů
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
počet nových realizovaných cyklů – 5 (Knihovnictví a čtenářství,
Gastronomie, lázeňství a turismus, Sociální politika a právo,
Ekonomika management a Sociální a společenské problémy
současnosti)
Finanční náklady
Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu,
organizaci a realizaci přednáškových cyklů).
2.4 Podpora práce s talentovanou mládeží, garant prorektor pro vědu a zahraniční styky
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., finanční podpora 300 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 podpořit nabídku mimoškolních vzdělávacích aktivit pro talentované žáky ve
vybraných oborech na středních školách v zájmovém regionu,
 podporovat talentované středoškolské studenty z vybraných partnerských středních
škol formou workshopů a soutěží ve 4 tematických okruzích.
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Popis relevantních ukazatelů:
 podpora mimoškolských vzdělávacích aktivit
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
vytvoření webového portálu, vytvoření sítě pedagogů SU (5
osob), vytvoření sítě spolupracujících pedagogů (5 osob),
vytvoření 5 kurzů v prostředí Moodle
 podporovat talentované středoškolské studenty z vybraných partnerských středních
škol formou workshopů
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
realizace seminářů a workshopů – 4 tematické okruhy
Finanční náklady
Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a
realizaci plánovaných akcí).
2.5 Poradenství, garant prorektorka pro studijní záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová,
finanční podpora 2.534 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 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 respektující potřeby handicapovaných studentů.
Popis relevantních ukazatelů:
 tvorba koncepce komplexního poradenského centra v Opavě
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
vytvoření Poradenského centra SU na Olbrichově ul. V Opavě
 realizace poradenských služeb
počáteční hodnota: poskytované služby na jednotlivých součástech
cílová hodnota:
zabezpečení služeb centralizovaným pracovištěm SU v rozsahu
tří pracovních úvazků pro jednotlivé oblasti poradenství
s detašovaným pracovištěm v Karviné
Finanční náklady
Celkem 2.534 tis. Kč z toho investiční prostředky ve výši 1084 tis. Kč a neinvestiční
prostředky ve výši 1450 tis. Kč.

8

Institucionální rozvojový plán SU 2012
2.6 Propagace a marketing – oblast elektronických novin a www prezentací, garant
kvestor Ing. Jaroslav Kania, finanční podpora 1.000 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
 rozšířit nabídku SU v oblasti propagace a marketingu formou rozšíření pracoviště PR
o jednoho pracovníka zaměřeného na práci s elektronickými zdroji.
Popis relevantních ukazatelů:
 příprava a realizace nových služeb včetně personálního posílení
počáteční hodnota: stávající činnost PR
cílová hodnota:
rozšíření o zřízení elektronických novin SU a vypracování a
realizace systému přístupu SU k sociální síti
Finanční náklady
Celkem 1.000 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu
a rozšíření oblasti propagace a marketingu).
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