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Institucionální rozvojový plán na rok 2013

Úvod
Dokument „Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na období 2013“
(dále jen IRP) je nedílnou součástí dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací,
vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok
2013“ (dále jen ADZ) a je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) 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 2013 SU podporuje především:
• mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci v oblasti společných studijních programů,
• rozvoj ICT a jejich služeb,
• přizpůsobení poradenské služby potřebám studentů, uchazečů o studium na SU, absolventů SU a zaměstnanců, vytvoření základních databází a analýz potřebných pro poradenskou
činnost a spolupráci s praxí,
• zkvalitnění propagace a marketingu SU.
Celková alokace finančních prostředků na rok 2013 činí 13 196 tis. Kč, z toho 2 740 tis.
Kč investičních a 10 456 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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Informační a komunikační technologie
Garant: vedoucí Centra informačních technologií SU Mgr. Jan Nosek
Finanční podpora: 3 500 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• zvýšení zabezpečení, rychlosti a kvality sítě k serverové infrastruktuře, dořešení nedostatků v přístupové vrstvě síťové infrastruktury, zvýšení dostupnosti služeb, připojení nového
společného iSCSI pole pro farmu serverů
Dosaženo pokrytím popsaných částí síťové infrastruktury aktivními prvky, včetně připojení
iSCSI úložiště do sítě.
• zabezpečení datacenter
Zakoupeny a instalovány nové klimatizační jednotky. Místnosti vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
• zabezpečení místností přístupovým systémem
Další místnosti napojeny na přístupový systém.
• zvýšení kapacity a výkonu zálohování a archivace dat
Navýšena kapacita opavského diskového pole a zvýšen výkon karvinského diskového pole.
• sjednocení AD a SJP
Vytvořeno sjednocení dvou autorizačních/autentifikačních systémů používaných na SU automatickým procesem.
• změna systému výroby a distribuce identifikačních karet
Realizován vlastní systém výroby a distribuce identifikačních karet.
• vybavení učeben interaktivními tabulemi
Pořízena a instalována nová interaktivní tabule ve vybrané učebně.
• nově (na základě vytvořených úspor): Rozšíření opavského páteřního prvku síťové infrastruktury
Dosaženo upgradem sw vybavení páteřního prvku s podporou dynamického routovacího protokolu s podporou IPv6.
• nově (na základě vytvořených úspor): Rozvoj technického zajištění pro zavádění moderních
technologií do výuky s ICT pro zvyšování odborných kompetencí studentů
Zakoupeny nové tablety pro podporu moderní výuky.
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Popis relevantních ukazatelů:
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nových aktivních prvků síťové infrastruktury
počáteční hodnota:
chybějící aktivní prvky síťové infrastruktury (0%)
cílová hodnota:
dostatečné pokrytí popsaných částí síťové infrastruktury aktivními prvky (100%).
Byl vybrán, pořízen, instalován a uveden do provozního režimu nový distribuční prvek sítě
s podporou 10 GE (Cisco Catalyst 4500E), stohovatelné 48 portové 1 Gbps switche s podporou
PoE a 10 GE uplinky (Cisco Catalyst 2960X). Do sítě bylo připojeno iSCSI úložiště. Došlo
k vytvoření předpokladů v karvinské části síťové infrastruktury pro redundanci a navýšení
rychlosti páteřní vrstvy na 10GE, vybudování distribuční vrstvy a rozšíření přístupové vrstvy
o PoE porty.
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu
1. nových klimatizačních jednotek
2. kamerového systému se záznamem
počáteční hodnota:
1. pět nevyhovujících klimatizačních jednotek datových center a místností s náhradními
zdroji elektrické energie (UPS) (5%)
2. žádný kamerový systém v datacentrech (0%)
cílová hodnota:
1. pět nových klimatizačních jednotek pro datová centra a místnosti s UPS (100%)
2. čtyři místnosti opavských datacenter vybavené kamerovým systémem se záznamem
(100%).
Pořízeno 5 nových klimatizačních systémů pro datová centra a místnosti s UPS (2 vnitřní +
1 venkovní jednotka v místnosti s UPS v Opavě, 1 vnitřní + 1 venkovní v místnosti s UPS
v Karviné a 2 vnitřní a 2 venkovní jednotky v serverovně v Karviné). 4 místnosti opavských
datacenter vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu čteček čipových identifikačních karet a jejich napojení na přístupový systém
počáteční hodnota:
10 místností v Opavě vybavených čtečkou čipových ID karet a přístupovým systémem (66%)
cílová hodnota:
15 místností v Opavě vybavených čtečkou čipových ID karet a přístupovým systémem
(100%).
Vybaveno dalších 5 místností novými čtečkami čipových identifikačních karet napojených
na přístupový systém, terminály a zámky.
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• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu
1. serveru pro logy a zálohu s fibrechannel iSCSI polem
2. zvýšení kapacity fibrechannel diskového pole
počáteční hodnota:
1. neexistuje (0%)
2. nenaplněná kapacita diskového pole (55%)
cílová hodnota:
1. funkční server s dedikovanou rolí (100%)
2. naplněná kapacita diskového pole (100%).
Pořízeno a instalováno nové fibrechannel iSCSI pole pro logy a zálohování, naplněna kapacita opavského diskového pole a zvýšen výkon karvinského diskového pole.
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu systému pro
sjednocení účtů Active Directory (AD) s celouniverzitním systémem jednotného přihlašování (SJP)
počáteční hodnota:
problém dvou základních autorizačních/autentifikačních systémů používaných na SU
a jejich on-demand párování (0%)
cílová hodnota:
sjednocení dvou autorizačních/autentifikačních systémů používaných na SU automatickým procesem, jednotné uživatelské jméno a heslo, jediný zdroj dat pro SJP/LDAP
(100%).
Vytvořeno sjednocení dvou autorizačních systémů automatickým procesem s jednotným uživatelským jménem a heslem a napojením na centralizovaný zdroj dat pro SJP/LDAP – tzv.
koncept Identity Management (dále jen IDM). V následujících letech budou v rámci IP20142016 dokupovány uživatelské licence pro IDM podle potřeby.
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nového systému výroby a distribuce identifikačních karet
počáteční hodnota:
konec smlouvy o spolupráci s Komerční bankou v oblasti výroby identifikačních karet
v červnu 2013 (0%)
cílová hodnota:
spuštění nového systému výroby a distribuce identifikačních karet v červnu 2013 (100%).
Ukončena smlouva o spolupráci s původním sponzorem a současně výrobcem systému čipových identifikačních karet (dále jen IDK) a spuštěn vlastní systém výroby a distribuce IDK.
• výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nových interaktivních tabulí
počáteční hodnota:
žádná interaktivní tabule v učebně O102 (0%)
cílová hodnota:
jedna nová interaktivní tabule v učebně O102 (100%).
Učebna O102 vybavena jednou interaktivní tabulí.
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• nově (na základě vytvořených úspor): Upgrade sw vybavení pro podporu dynamického
routovacího protokolu s podporou IPv6
počáteční hodnota:
nepodporovaný dynamický routovací protokol OSPFv3 v řídícím sw páteřního prvku (0%)
cílová hodnota:
podpora dynamického routovacího protokolu OSPFv3 v páteřním prvku (100%)
Došlo k upgrade IOS (internetwork operating systém) páteřního prvku univerzitní sítě.
• nově (na základě vytvořených úspor): Výběr, pořízení, instalace, konfigurace, testy a uvedení do provozního režimu nových interaktivních tabulí
počáteční hodnota:
žádný tablet sloužící k podpoře zavádění mobilních technologií do výuky s prvky ICT pro
zvyšování odborných kompentencí studentů (0%)
cílová hodnota:
dostatečný počet tabletů sloužící k podpoře zavádění mobilních technologií do výuky
s prvky ICT pro zvyšování odborných kompentencí studentů (100%)
Pořízeno 12 nových tabletů.
Finanční náklady:
Celkem 3 500 tis. Kč, z toho investiční prostředky 2 740 tis. Kč a neinvestiční prostředky
760 tis. Kč.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné
finanční prostředky.
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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: 3 604 tis. Kč
1) Podpora mezinárodních mobilit
(hlavní řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• rozšířit a zatraktivnit nabídky mobilit pro studenty SU včetně studentů doktorských studijních programů v rámci smluv o přímé spolupráci.
Byla změněna strategie v předfinancování výjezdů fakultami. Na úrovni fakult byly uzavřeny
nové smlouvy o přímé spolupráci.
Popis relevantních ukazatelů:
• navýšení počtu výjezdů studentů SU
počáteční hodnota:
podpora výjezdů z centrálních zdrojů (rok 2012 – 530 studentoměsíců)
cílová hodnota:
podpora z prostředků SU (rok 2013 – navýšení o 120 studentoměsíců).
Bylo realizováno 127 studentoměsíců – vyjelo 67 studentů (původně plánováno 64).
Finanční náklady:
1 834 tis. Kč neinvestičních prostředků (stipendia studentů).
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
2) Podpora společného mezinárodního studijního programu
(hlavní řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• připravit realizaci mezinárodního navazujícího studijního programu „joint degree“ ve spolupráci s partnerskou univerzitou (Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích).
Byly realizovány koordinační schůzky partnerských stran (prof. Palúš a doc. Ručinská UPJŠ
s doc. Janákem a dr. Kolaříkovou FVP SU) s následným podpisem dohody 11/2013 v Košicích.
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Popis relevantních ukazatelů:
• příprava mezinárodního navazujícího magisterského programu
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
předložení potřebných podkladů pro akreditaci navazujícího studijního programu.
Připraven akreditační spis (2/10/2013) obsahující profil studenta, cíle studia, studijní plán,
rozpracované sylaby dle QRAM, životopisy českých i slovenských vyučujících a další náležitosti.
Finanční náklady:
300 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na start studijního programu).
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
3) Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí, a to prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících
(hlavní řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• přijetí dvou zahraničních akademických pracovníků, každého na dobu 4 měsíců, na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu SU
Plánované semestrální působení fyzika dr. Abdujabbarova z Uzbekistánu bylo z důvodu
pozdního přidělení schengenského víza zkráceno na období od 17. 10. do 31. 12. 2013.
Na základě této situace byla odsouhlasena žádost o dílčí změnu v projektu s tím, že byl dodatečně přijat další zahraniční fyzik, dr. Frederic Marin (1. – 31. 12. 2013). Dodatečně bylo
umožněno (na základě reálné potřeby) historičce Allesandře Beccuci (1. 3. – 30. 6. 2013)
další krátkodobé působení (9. – 31. 12. 2013).
• přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka na dobu 4 měsíců na Obchodně
podnikatelskou fakultu (OPF) SU
Působení prof. Cynthia L. Miglietti, Bowling Green State University, USA v období od 1. 9.
do 31. 12. 2013 na katedře financí.
• přijetí jednoho zahraničního akademického pracovníka s úhrnným celoročním úvazkem
6 člověkoměsíců na Fakultu veřejných politik (FVP) SU
Přijati dva zahraniční pracovníci s celkovým celoročním úvazkem 6 člověkoměsíců na FVP
SU (prof. Palúš a prof. Halász).
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Popis relevantních ukazatelů:
• působení zahraničních akademických pracovníků
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
4 zahraniční vyučující (,,visiting scholars“) přijatí minimálně na jeden semestr v kalendářním roce 2013.
Realizováno působení 6 zahraničních vyučujících. Celková doba působení 18,5 člověkoměsíců.
Finanční náklady:
1 070 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
4) Podpora výuky v cizím jazyce
(hlavní řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• připravit a zahájit výuku mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině.
Připraven blok 10 semestrálních předmětů s mezioborovým přesahem vyučovaných v anglickém jazyce. Předměty zařazeny do studijních plánů pro akademický rok 2013/2014.
Popis relevantních ukazatelů:
• příprava a zahájení výuky mezioborového bloku předmětů vyučovaných v angličtině
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
blok 10 předmětů vyučovaných v anglickém jazyce připravený, včetně studijních opor
a sylabů, pro akademický rok 2013/2014.
Skladba předmětů se vztahuje k 6 předmětům humanitní části FPF, 2 předmětům přírodovědné části FPF a 2 předmětům profesně orientovaných oborů.
Finanční náklady:
400 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.

)12(

Institucionální rozvojový plán na rok 2013

Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V
Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová,
Ph.D.
Finanční podpora: 800 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• rozšíření přednáškové činnosti na všech součástech SU.
Z původně plánovaných 6 nových přednáškových cyklů bylo připraveno 8 nových přednáškových cyklů. Byla zatraktivněna obsahová náplň stávajících cyklů.
Popis relevantních ukazatelů:
• příprava a realizace přednáškových cyklů
počáteční hodnota
6 přednáškových cyklů (podpořeno z IPR 2012)
cílová hodnota:
12 (navýšení o 6 přednáškových cyklů).
Ukazatel stanovený na realizaci 6 nových přednáškových cyklů byl překročen, bylo realizováno 8 nových cyklů, došlo tedy k navýšení cílového ukazatele o 2 přednáškové cykly. Pro
všechny přednáškové cykly byly vytvořeny jednotné studijní materiály v jednotném formátu
a stylu sloužící posluchačům U3V jako podklad pro studium v jednotlivých přednáškových
cyklech. Tyto materiály obsahují rovněž doporučenou literaturu pro další studium.
• zpracování nové koncepce a průzkumu zájmu o účast v U3V ve spádové oblasti SU
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
nová koncepce.
Byl proveden průzkum zájmu o studium v rámci U3V a na jeho základě byla zpracována
nová koncepce realizace přednáškových cyklů a vzdělávacích kurzů, zejména byla zařazena
nová témata na základě zájmu posluchačů, rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů, zrealizovány mimořádné přednášky a exkurze.
Finanční náklady:
Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu, organizaci a realizaci přednáškových cyklů).
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.

)13(

Slezská univerzita v Opavě

Podpora práce s talentovanou mládeží
Garant: proděkanka FVP pro zahraniční styky a informace a zastupující proděkanka v oblasti rozvoje Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Finanční podpora: 300 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• příprava koncepce a nabídky mimoškolních vzdělávacích aktivit pro talentované žáky
ve vybraných oborech na středních školách v zájmovém regionu
Byla vytvořena síť partnerských škol na úrovni fakulty. Tvoří ji OA se SOŠ logistickou v Opavě, Mendelovo gymnázium v Opavě, Slezské gymnázium v Opavě, Strojní škola průmyslová
a umělecká v Opavě, Střední zdravotnická školu v Opavě, Mendelova střední škola Nový Jičín.
• realizace aktivit SU v oblasti práce s talentovanou mládeží připravených v roce 2012.
Byly uspořádány 3 tvůrčí dílny a dva semináře pro pedagogy na téma, jak pracovat s talentovanou mládeží. Pro přípravu žáků na soutěže v informatice a sociologických výzkumech bylo pořádáno 5 seminářů, dalších 5 seminářů bylo realizováno pro přípravu na soutěže v matematice.
Popis relevantních ukazatelů:
• zpracování koncepce a nabídky vzdělávacích aktivit
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
vytvoření koncepce.
V rámci vytvoření koncepce spolupráce byly připraveny přednášky pro výchovné poradce škol.
Došlo také k využití elektronického newsletteru.
• realizace vzdělávacích aktivit: 3 tvůrčí dílny – pro obory informatika, sociologie, ekonomie
a problematika EU, uspořádání 2 workshopů pro pedagogy SŠ a ZŠ, příprava na soutěže
v programování (minimálně 5 seminářů), příprava na soutěže v matematice (minimálně 5
seminářů)
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
3 tvůrčí dílny, 10 seminářů pro žáky, 2 workshopy pro pedagogy.
Proběhly 3 tvůrčí dílny pro obor sociologie, ekonomie – 26 žáků, pro obor informatika – 33
žáků, hlavolamy a matematika hrou – 25 žáků. Pro pedagogy škol byly uspořádány dva
semináře pro práci s talentovanou mládeží – 18 pedagogů. 68 žáků bylo připraveno v rámci
5 seminářů na soutěže v informatice a sociologických výzkumech, 50 žáků v 5 seminářích
na soutěže v matematice.
Finanční náklady:
Celkem 300 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
)14(

Institucionální rozvojový plán na rok 2013

Poradenství
Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová,
Ph.D.
Finanční podpora: 1 850 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• vytvoření základních databází potřebných pro poradenskou činnost
Byly vytvořeny základní databáze pro potřeby činnosti Akademické poradny i pro potřeby
vedení univerzity a součástí.
• zpracování analýz dle koncepce Akademické poradny SU
Cíle bylo dosaženo zpracováním několika analýz a součástí byla také koncepce využití nástrojů k efektivnějšímu zařazení absolventů na trh práce.
• spolupráce s vybranými středními školami v regionu s cílem zvýšit úspěšnost nově přijatých
absolventů v prvních semestrech.
Realizovány 3 speciální dny otevřených dveří, 19 workshopů, 3 přednášky pro studenty SŠ
a 4 tematické soutěže. Spolupráce byla také podpořena vydáním časopisu a realizací kurzů
s možností ověření znalostí formou testu.
Popis relevantních ukazatelů:
• vytvoření databází
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
vytvoření databází - kontaktní data studentů, absolventů, zaměstnavatelů, spolupracovníků, zástupců SŠ, nabídka zaměstnání, statistická data uplatnitelnosti absolventů.
Vznikly databáze studentů, kteří ukončili studium v letech 2008 - 2012, databáze zaměstnavatelů dle jednotlivých oborů, subjektů a spolupracovníků potřebných pro koncepční práci
Akademické poradny, klientů Akademické poradny, nabídek zaměstnání a statistických dat
uplatnitelnosti absolventů. Bylo realizováno 15 přednášek v LS a 13 přednášek v ZŠ, došlo
k navýšení o 8 přednášek.
• zpracování analýz poradenských služeb
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
analýza nezaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů, neúspěšnosti a prostupnosti studia, hodnocení výuky studenty, zájmu o studium, struktury uchazečů, spolupráce s praxí.
Analýzy umožnily motivovat uchazeče při výběru studia na SU. V rámci koncepce pro vstup
absolventů na trh práce byly vytvořeny programy během studia, profesiogramy, konkrétní
nabídky brigád, stáží apod. Byly realizovány workshopy se zástupci zaměstnavatelů – Elcom
a.s., Grafton recruitment, Siemens s.r.o., Genpact a dále také odborné přednášky s pracovníky
ÚP.
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• realizace speciálních vzdělávacích aktivit pro studenty partnerských středních škol
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
2 speciální dny otevřených dveří, 16 prezentací na SŠ, 4 soutěže studentů, 25 zveřejněných témat na www Virtuální univerzity OPF SU.
Cíl byl překročen realizací 19 workshopů a 3 přednášek.
Finanční náklady:
Celkem 1 850 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
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Propagace a marketing
Garant: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmila Dluhošová,
Ph.D.
Finanční podpora: 3 142 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2013:
• modernizace systémů prezentace a marketingu SU.
Došlo ke zpracování komplexního souboru propagačních aktivit a k zajištění moderní propagace SU a jejích součástí. Byly implementovány moderní technologie pro zkvalitnění prezentace v elektronických médiích. Prohloubila se spolupráce s tištěnými médii a SU je prezentována jako moderní instituce upřednostňující kvalitu výuky s využíváním moderních způsobů
a prostředků komunikace s orientací na nové atraktivní obory.
Popis relevantních ukazatelů:
• inovace webové prezentace
počáteční hodnota:
stávající webová prezentace SU
cílová hodnota:
1. inovace webové prezentace
2. doplnění o základní dokumenty SU v angličtině
3. implementace moderních aplikací na facebooku.
Inovován informační portál, využitím formátu RSS 2,0 a grafickou inovací. Vznikl portál
pro uchazeče o studium, který je propojen s dalšími kanály SU. Základní dokumenty SU byly
přeloženy do anglického jazyka.
• vytvoření fotobanky a propagačního videa
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
1. veřejně přístupná fotobanka s dokumentací nejdůležitějších akcí a událostí
2. vytvoření videa pro účely propagace.
Vytvořena online fotobanka rozšířením základního portfolia fotografií mapujících život SU,
které je přístupné v náhledovém i plném tiskovém režimu. Bylo vytvořeno 7 videí mapujících
několik vybraných událostí ze života univerzity (Zpívání na schodech, Barmanský kurz, Vánoční Opava…) a také video prezentující SU (VV Gaudeamus).
• založení video kanálu na serveru youtube.com
počáteční hodnota
0
cílová hodnota:
zprovoznění a aktualizace kanálu pro prezentaci videí SU.
Videa jsou prezentována na serveru http://www.youtube.com/sluopava
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• zpracování koncepce přípravy muzea SU
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
vytvoření koncepce a budování základní sbírky.
Cíle bylo dosaženo zpracováním koncepce a následným budováním sbírky pro vznik muzea
SU.
• prezentace univerzity prostřednictvím tematických stránek v tištěných periodicích
počáteční hodnota:
13 celostran v roce 2012
cílová hodnota:
26 celostran v roce 2013, tj. navýšení o 100 %.
Na prezentaci univerzity se podíleli Deník, MF DNES, Lidové noviny, Učitelské noviny, Naše
Ostrava a Časopis Student Agency. Mimo výše uvedených bylo zachyceno průměrně 29 článků měsíčně v tištěných médiích a 15 v internetových.
• zhotovení propagačních materiálů, výběr a zajištění prezentačních předmětů pro uchazeče
o studium, účastníky konferencí a významné návštěvy SU
počáteční hodnota:
0
cílová hodnota:
dostatečné zabezpečení chybějícími propagačními materiály a prezentačními předměty.
Cíle bylo dosaženo zhotovením bloků, propisek, USB karet, tašek, bonbonů, kravat, deštníků,
šátků, publikací a nádobí.
• vyhotovení medaile Silesia docta pro význačné osobnosti v oblasti vědy a společenského
života
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
200 kusů.
Bylo vyhotoveno 200 ks medailí.
• zprovoznění sekce Virtuální prohlídky na stránkách FVP
počáteční hodnota:
neexistuje
cílová hodnota:
virtuální prohlídka FVP (v českém a jedna v anglickém jazyce).
FVP je publikována na webových stránkách v české i anglické verzi. Sekce Videozáznamy
a virtuální prohlídka zahrnuje 5 videí a prohlídku v českém i anglickém jazyce. Vznikla
rovněž sekce Absolventi a almanach k 5. výročí vzniku fakulty.
)18(

Institucionální rozvojový plán na rok 2013
Finanční náklady:
Celkem 3 142 tis. Kč neinvestičních prostředků (běžné finanční prostředky na přípravu
a rozšíření oblasti propagace a marketingu).
Celkový objem finančních prostředků byl v plné výši vyčerpán.
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Vyhodnocení
Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2013
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v červnu 2014.
Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Bc. Karla Pavelková
technická redakce Ivan Augustin, Tomáš Kramný.
Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.
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