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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) a 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 16.147 tis. Kč, z toho 8.017 tis. Kč
investičních a 8.130 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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1.2 Struktura, garant prorektorka pro studijní
a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová,
finanční podpora 3.550 tis. Kč
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;
Bylo nakoupeno přístrojové zařízení pro činnosti se záznamovou audio i videotechnikou, osvětlovací zařízení, zařízení pro postprodukci (střižny, PC s odpovídajícím softwarem dodaným
specializovaným prodejcem).
• umožnit působení významných odborníků zejména v předmětech zaměřených bezprostředně
k praxi;
Cíle bylo dosaženo uskutečněním 10 workshopů (5 pro KD, 5 pro AVT).
• 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;
Činnost studentů byla prezentována v klasických i elektronických médiích (Česká televize –
studio Ostrava, Český rozhlas v Ostravě, elektronická prezentační média Slezské univerzity,
Opavský a hlučínský deník, Region Opavsko).
Popis relevantních ukazatelů:
• vybudování specializovaného pracoviště
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
vybudování specializovaného pracoviště
Byly zajištěny odpovídající technické podmínky pro výzkum, vývoj a inovace pracovníků SU.
• zapojení externích pracovníků do výuky
počáteční hodnota:
tři zapojení pracovníci
cílová hodnota:
deset zapojených pracovníků
Zapojení externích pracovníků do výuky bylo zajištěno uspořádáním 10 workshopů.
• vytvoření podmínek pro veřejné prezentace výsledků studentských uměleckých aktivit
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
výběr, příprava a realizace prostor pro prezentaci studentské umělecké činnosti
Studentská činnost byla prezentována v klasických i elektronických médiích.

)4(

Institucionální rozvojový plán na rok 2012
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).
Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány, dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné.
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.
Byla nakoupena odborná studijní literatura pro frekventanty kurzů CŽV.
Popis relevantních ukazatelů:
• nákup odborné literatury
počáteční hodnota:
100 %
cílová hodnota:
navýšení o polovinu (150 %)
Bylo zakoupeno celkem 341 knih oproti 300 plánovaným, celkový počet byl tedy navýšen
z původních 550 na 891, což je nárůst na 162%.
• Zvýšení propagace v místě působení
počáteční hodnota:
100 %
cílová hodnota:
zvýšit na dvojnásobek
Uvedený ukazatel se podařilo splnit formou 4 celotýdenních inzerátů (2x šestidenní inzerce
v oblasti Trutnovska a 2x šestidenní inzerce v oblasti Táborska).
Finanční náklady
Celkem 150 tis. Kč neinvestičních prostředků čerpaných z rozvojových programů.
V průběhu řešení projektu došlo k navýšení finančních prostředků o 50 tis. Kč převodem z projektu „Mezinárodní studijní program Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě“
(Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-29772/2012-30). Celkový objem finančních prostředků byl
v plné výši vyčerpán.
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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;
Ústav středoevropských studií začal fungovat jako samostatný ústav fakulty od 1. ledna.
Ústav byl ze začátku veden děkanem fakulty, v březnu byl vedením pověřen Mgr. Slováček,
Ph.D., v červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, na jehož základě byl nový vedoucí ústavu
jmenován. Rovněž byla přijata nová sekretářka.
Byla vytvořena organizační struktura formou základní hierarchie vedení ústavu: - vedoucí ústavu, zástupce vedoucího, tajemník ústavu, akademičtí pracovníci, sekretářka ústavu.
Vzhledem k personálnímu posílení ústavu se dále předpokládá vytvoření dvou oddělení dle
odborného zaměření jednotlivých pracovníků.
Materiálové zajištění ústavu bylo zajištěno nákupem jak příslušného vybavení (ICT technika,
kancelářský materiál), tak nákupem převážně zahraniční odborné literatury.
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
Vznikl 1 nový ústav FVP včetně jeho zavedení do informačních systémů STAG a Magion.
Byly vytvořeny www stránky ústavu a vedena agenda (výuka, zápisy z porad, personální a
ekonomické záležitosti.
• nákup odborné literatury
počáteční hodnota:
100%
cílová hodnota:
zvýšit na 140 %
Bylo zakoupeno 75 převážně zahraničních titulů z oblasti politologie, sociologie a historie.
Finanční náklady
Celkem 500 tis. Kč neinvestičních nákladů (částečné pokrytí mezd řídících pracovníků
ústavu, zajištění organizační činnosti ústavu).
V průběhu řešení projektu došlo k navýšení rozpočtu projektu o 100 tis. Kč převodem z projektu
„Mezinárodní studijní program Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě“ (Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-29772/2012-30). Celkový objem poskytnutých finančních prostředků
byl v plné výši vyčerpán.
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;
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Bylo vybudováno nápojové centrum v konzultačním středisku SU (Tábor) – vzhledem
k utlumení výuky v KS bylo pro účely výuky nakoupeno pouze nejnutnější vybavení, které je
mobilní a bude využitelné v Gastrocentru v Opavě a mj. při prezentaci univerzity.
Bylo dovybaveno gastronomické centrum Opava – v rámci stavebních interiérových úprav
byla v prostorách Gastrocentra položena dlažba a plovoucí podlaha, částečně obloženy stěny,
nainstalovány posuvné dveře s tabulí, přizpůsoben bar, doplněno lokální osvětlení a pořízena
klimatizace. Rovněž byl dokoupen inventář. Bylo pořízeno grilovací centrum včetně zdroje
PB, které je kompaktní s nerezovým pultem, dřezem a lednicí.
• uskutečnit systém kurzů, rozšiřující rozsah znalostí a dovedností budoucích pracovníků
v oblasti gastronomie s využitím nových technologií;
Studenti druhého ročníku oboru Lázeňství a turismus byli proškoleni v oblasti bezpečnosti
a hygieny na pracovišti. V rámci projektu byly realizovány také plánované odborné kurzy.
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
cílová hodnota:
+ pět nových rozšiřujících kurzů (kurz baristů, základy sommeliérství, navazující barmanské kurzy, zážitková gastronomie, team building)
V Gastronomickém centru byla realizována výuka odborných předmětů s využitím dosavadního
i nově pořízeného vybavení.
Nejen studenti, ale i zájemci z odborně profesní sféry si mohli rozšířit znalosti a zdokonalit
dovednosti v rámci tematicky orientovaných kurzů. V Gastronomickém centru se uskutečnily
jednodenní kurzy na téma Moderní kuchyně, Dezerty s grácií a elegancí, Evropa na talíři,
Ryby a plody moře a pětidenní kurz sommeliérů. Kurz sommeliérů byl realizován rovněž v KS
v Táboře. Ve spolupráci s Českou barmanskou asociací (CBA) se uskutečnil čtyřdenní Specializační kurz výroby míšených nápojů.
Proběhlo školení studentů, kteří se budou podílet na zajištění chodu Gastrocentra – studenti
2. ročníku oboru Lázeňství a turismus byli proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a hygieny na
pracovišti v souvislosti s absolvováním výuky předmětu Gastronomické praktikum.
Gastrocentrum, plně odpovídající současným trendům oboru, bude i nadále využíváno nejen
k realizaci výuky povinných předmětů, ale umožní rozšířit nabídku předmětů povinně volitelných i dalších specializačních kurzů.
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).
Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány, dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné.
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1.8 Informační a komunikační technologie,
garant Mgr. Jan Nosek, finanční podpora 5.713 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
• podpořit rozvoj celouniverzitních síťových služeb a komunikační infrastruktury,
• vybudovat multimediální počítačovou učebnu na FVP SU,
• podpořit pracoviště MU v oblasti webových služeb,
• zavést nový informační systém pro ubytovací a stravovací služby,
• vytvořit základní architekturu pro připravovanou redundanci páteřní vrstvy síťové infrastruktury v Opavě,
• oddělit přístupovou a distribuční vrstvu síťové infrastruktury v Opavě,
• vytvořit předpoklady pro zvýšení rychlosti páteřní vrstvy síťové infrastruktury v Karviné
na 10 GE.
Popis relevantních ukazatelů:

•

•
•

•
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• rozvoj síťových služeb a komunikační infrastruktury
počáteční hodnota:
stávající vybavení
cílová hodnota:
nová zařízení vedoucí k rozvoji IP telefonie a síťových služeb s napájením po ethernetu (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
nasazení nového informačního systému pro ubytovací a stravovací služby
počáteční hodnota:
konec vývoje a podpory současného systému Faust s plánovaným
ukončením provozu na konci roku 2012 (0%)
cílová hodnota:
nový systém ISKaM funkční na konci roku 2012 včetně tříleté
servisní podpory v hodnotě (100%)
nasazení nových aktivních prvků páteřní vrstvy síťové infrastruktury v Opavě pro její budoucí redundanci (Cisco Catalyst 6509E – chasis, supervisor, zdroje, servisní karty, 1G a
10GE karty s cílem budoucího provozování virtual switching system (vss))
počáteční hodnota:
žádná redundance páteřní vrstvy sítě v Opavě (0%)
cílová hodnota:
dosažení základních předpokladů pro redundanci páteřní vrstvy sítě
v Opavě (50%)
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• dokončení oddělení přístupové a distribuční vrstvy v Opavě instalací stohovatelných switchů
s 48 1G porty, 10GE uplinkem a podporou PoE
počáteční hodnota:
oddělení přístupové a distribuční vrstvy (80%)
cílová hodnota:
oddělení přístupové a distribuční vrstvy (100%)
• 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 10GE uplinkem
počáteční hodnota:
neexistující 10 GE páteřní vrstvy sítě v Karviné (0%) a připojení
serverů switchem s 10GE uplinkem (0%)
cílová hodnota:
10 GE páteřní vrstvy sítě v Karviné (50%) a odstranění potenciálního úzkého hrdla v konektivitě serverové farmy připojením serverů
switchem s 10GE uplinkem (100%)
Všechny výše uvedené cíle a relevantní ukazatele výkonu byly splněny. V průběhu řešení projektu oznámilo MŠMT dopisem č.j. MSMT-35917/2012-30 ze dne 29. 8. 2012 navýšení
dotace na IRP ve výši 2.713 tis. Kč. Dotace přidělena v celkové výši na IRP ICT a MŠMT ji
schválilo dopisem MSMT-43863/2012-30 ze dne 12. 10. 2012. I přes časově omezené možnosti se podařilo změnu cílů a relevantních ukazatelů naplnit a finanční prostředky efektivně
využít.
Finanční náklady
Celkem 5.713 tis. Kč, z toho 5.150 tis. Kč investičních prostředků (SW licence, samostatné věci movité) a 563 tis. Kč neinvestičních prostředků (materiální náklady včetně drobného
majetku). Mzdové prostředky nejsou plánované.
Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány, dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné.

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 1.750 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.
Byla posílena nabídka mobilit v rámci smluv o přímé spolupráci i v rámci AIA pro studenty
všech součástí Slezské univerzity v Opavě, napříč všemi stupni studia. Studenti byli ke studiu
v zahraničí motivováni výběrem předmětů uznatelných na SU.
Pro vyjíždějící studenty byly připraveny workshopy, kde získali informace o zahraničních univerzitách, průběhu a celkové organizaci mobilit. Na tato setkání byli zváni také studenti, kteří
se již mobilit zúčastnili a kteří se podělili o zkušenosti získané v zahraničí.
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Popis relevantních ukazatelů:
• navýšení počtu výjezdů studentů SU
počáteční hodnota:
100% (rok 2011 – 77 studentoměsíců)
cílová hodnota:
navýšení o 80 % (rok 2012 - 140 studentoměsíců)
Většina finančních prostředků byla alokována na aktivity v rámci smluv o přímé spolupráci.
Zde bylo realizováno 119,5 studentoměsíců. V rámci mobilitní aktivity AIA bylo realizováno 12 studentoměsíců. Splněno na 94 % (131,5 studentoměsíců z plánovaných 140) při
vyčerpání 100% financí z důvodu realizace některých výjezdů studentů do dražších destinací.
Dle Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012 je potřeba naplnění
relevantních ukazatelů na 75%, můžeme tedy hodnotit projekt jako splněný.
Finanční náklady
Celkem 1.500 tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
2) Podpora společného mezinárodního studijního programu, (hl. řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2012:
• připravit realizaci mezinárodního navazujícího studijního programu „joint degree“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami na Slovensku a v Polsku (Univerzita Pavola Josefa
Šafárika v Košicích a Ekonomická Univerzita v Katovicích);
Plnění cílů projektu ovlivnila skutečnost, že na dubnovém zasedání akreditační komise byla zamítnuta akreditace trojstranného mezinárodního programu. Proto nebylo možné
některé cíle splnit a MŠMT bylo požádáno o změnu projektu. Změna byla schválena (č.j.:
MSMT-29772/2012-30-snížení dotace), čímž se změnil hlavní cíl projektu na přípravu a
předložení akreditace programu. Během prvního čtvrtletí byl v rámci webu Fakulty veřejných politik připraven koncept webové stránky příslušného studijního programu, ale vzhledem
k zamítnutí akreditace nebyla tato stránka spuštěna.
Popis relevantních ukazatelů:
• příprava mezinárodního navazujícího magisterského programu
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
předložení potřebných podkladů pro akreditaci navazujícího studijního programu
Akreditační komisi byla předložena žádost o akreditaci trojstranného Joint Degree programu,
která neprošla schválením. Cíl předložit akreditační spis byl splněn. Na základě připomínek
AK se žádost o akreditaci dále přepracovává. V souvislosti s přípravou byla vedena příslušná
agenda.
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Finanční náklady
Celkem 250 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na zahájení studijního programu).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.

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;
Bylo realizováno 8 workshopů pro zástupce odborné praxe, zaměstnance a studenty SU.
Popis relevantních ukazatelů:
• příprava a realizace workshopů se zaměstnavateli podle vybraných zaměření
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
počet oborově realizovaných workshopů - 5
Byla plánována realizace 5 workshopů, ve skutečnosti bylo realizováno 8 workshopů (3 na
FPF, 2 na FVP a 3 na OPF).
• 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
V kooperaci s níže uvedenými organizacemi budeme dále rozvíjet systém zpětné vazby vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů.
− Hospodářská komora;
− Moravskoslezský kraj;
− územní samosprávné celky v Moravskoslezském kraji;
− Úřad práce ČR a jeho pobočka v Moravskoslezském kraji.
Finanční náklady
Celkem 500 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu,
organizaci oborových workshopů a návrhu systému zpětné vazby).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
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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;
Byly realizovány nové přednáškové cykly U3V na třech součástech SU (Opava, Karviná, Krnov). V rámci CŽV byly rovněž realizovány kurzy anglického a německého jazyka, kurz počítačové gramotnosti a kurz Digitální komora.
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)
Prostřednictvím projektu se podařilo rozvíjet a prohlubovat znalosti frekventantů U3V v různých oblastech, a to převážně společenských, přírodních či ekonomických. Bylo realizováno
všech 5 plánovaných přednáškových cyklů.
Finanční náklady
Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu,
organizaci a realizaci přednáškových cyklů).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.

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,
Cílem bylo posílit zájem mladé generace o studium nabízených oborů nad rámec výuky na
středních školách a motivovat je ke studiu na vysoké škole.
• podporovat talentované středoškolské studenty z vybraných partnerských středních škol
formou workshopů a soutěží ve 4 tematických okruzích.
Byly zpracovány podklady pro cílené workshopy v daných oblastech a bylo realizováno 14
workshopů dle volby partnerských škol. Byly provedeny tematické soutěže ve zvolených oblastech.
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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
Byl vytvořen informační a znalostní webový portál na http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=40.
Byla vytvořena síť spolupracujících pedagogů ze středních škol. Byly zprovozněny e-kurzy
v prostředí aplikace Mooodle pro žáky ze středních škol (Aplikační software-weby, Algoritmy a
programování, Matematika hrou, Aplikace a výzkumy, Ekonomie hrou).
• podporovat talentované středoškolské studenty z vybraných partnerských středních škol
formou workshopů
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
realizace seminářů a workshopů – 4 tematické okruhy
Byly pořádány matematické a informatické semináře, workshopy pro žáky, byla uspořádaná
konference, kde žáci prezentovali své úspěchy na soutěžích. Byly zpracovány 4 tematické podklady pro workshopy a následně bylo uskutečněno 14 workshopů dle volby partnerských škol.
Bylo proškoleno 70 studentů partnerských škol a realizovány 4 tematické soutěže studentů.
Finanční náklady
Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a
realizaci plánovaných akcí).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.

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)
Byly dobudovány bezbariérové prostory poradenského centra (PC) včetně jeho vybavení základními technickými pomůckami pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
• 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;
Byla rozšířena nabídka poradenských služeb zaměřených na tři cílové skupiny – studenti, absolventi, talentovaná mládež. Činnost poradenských center se zaměřuje nejen na stávající studenty a absolventy, ale i práci s uchazeči o studium, ať již na talentovanou mládež, nebo na
uchazeče, kteří požadují – vzhledem ke svému handicapu – modifikaci přijímacích zkoušek.
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Popis relevantních ukazatelů:
• tvorba koncepce komplexního poradenského centra v Opavě
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
vytvoření Poradenského centra SU na Olbrichově ul. V Opavě
Byla poskytována stabilní nabídka poradenských služeb Poradenského centra s jejich přesně stanovenou dobou, specifikací a místem konzultace – informace dostupné pro studenty.
Psychologické a pedagogické poradenství bylo rozšířeno o nabídku kariérního poradenství,
sociálního studijního poradenství, poradenství pro talentovanou mládež a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
• 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
Provoz PC byl zajišťován rovněž za pomoci čtyř studijních asistentů. Nabídka poradenských
služeb byla prezentována na Dni otevřených dveří a při zápisech ke studiu. Studentům, kteří
označili v elektronické přihlášce zdravotní handicap, byl zajištěn kontakt s příslušným studijním oddělením a odborná pomoc při stanovení individuálních podmínek přijímací zkoušky.
Rovněž byly poskytovány konzultace a odborná pomoc studentům se SVP při zpracování individuálního studijního plánu. Byl zpracován časový harmonogram přednášek a akcí. Byly
stanoveny pracovní náplně jednotlivých pracovníků. Motivační plán rozvoje pracovníků Poradenského centra byl modifikován individuálně s ohledem na specializaci každého z nich.
Kontaktovány byly SŠ v opavském a karvinském regionu a při setkání s výchovnými poradci
byly představeny možnosti studia na SU a nabídka služeb Poradenského centra. Propagační
kampaň směrem k uchazečům byla realizována rovněž ve spolupráci s oddělením vnějších
vztahů.
Finanční náklady
Celkem 2.534 tis. Kč z toho investiční prostředky ve výši 1084 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1450 tis. Kč.
Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány, dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné.
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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;
Pracoviště PR bylo rozšířeno o dva pracovníky.
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
Byl vytvořen systém SU pro přístup k sociálním sítím (zřízena univerzitní adresa na Facebooku), vytvořen systém elektronických novin (existence iNovin SU). Zajištěno personální rozšíření pracoviště PR.
Finanční náklady
Celkem 1.000 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu a
rozšíření oblasti propagace a marketingu).
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
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Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na období 2012
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v říjnu 2011.
Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Vladislava Schmidová,
technická redakce Ivan Augustin, Tomáš Kramný.
Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.
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