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Předložené Vyhodnocení Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě za rok 2015:

•
•

projednala Správní rada Slezské univerzity v Opavě dne 18. dubna 2016,
projednal a schválil Akademický senát Slezské univerzity v Opavě dne 14. června 2016.
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1 / Úvod

Dokument „Institucionální plán Slezské univerzity
v Opavě pro období 2015“ (dále jen „IP“) je nedílnou
součástí dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační
a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2015“
(dále jen „ADZ“) zpracovaným 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 jsou podporovány
finančně na základě přidělených prostředků MŠMT.
V roce 2015 SU podporovala priority stanovené
v ADZ ve dvou kategoriích:
KATEGORIE A – podpora konkrétních cílů ADZ
včetně ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot zaměřená
především na:
• mobilitu studentů a mezinárodní spolupráci,
• rozvoj ICT a jejich služeb,
• zkvalitnění poradenských služeb pro studenty,
uchazeče o studium na SU, absolventy SU
a zaměstnance, rozšíření databází a analýz
potřebných pro poradenskou činnost a spolupráci
s praxí,
• zkvalitnění propagace a marketingu SU,
• podpora propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti.
KATEGORIE B – vnitřní soutěž zaměřená na níže
uvedené okruhy:
• podporu pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na SU,
• profilaci a inovaci studijních programů na úrovni
předmětů/kurzů,
• tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
Celková alokace finančních prostředků na rok 2015
činila 16.309 tis. Kč, z toho 4.506 tis. Kč investičních
a 11.803 tis. Kč neinvestičních finančních prostředků.
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2 / Kategorie A

2.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Garant: 			
			
Finanční podpora:

vedoucí Centra informačních
technologií SU, Mgr. Jan Nosek
4.539 tis. Kč

2.1.1 ROZVOJ CENTRÁLNÍCH ICT
(hl. řešitel Mgr. Jan Nosek)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• rozvoj síťové infrastruktury;
Byla zvýšena propustnost přímého datového
spoje Opava-Karviná, včetně rozšíření pokrytí
a přípravy nové přenosové technologie stávajícího
celouniverzitního WiFi řešení.
• posílení virtualizační infrastruktury;
V rámci daného cíle proběhl rozvoj virtualizační
platformy RHEV a VMware, včetně provozu MS
Windows serveru na dané virtualizační platformě
RHEV.
• rozšíření datových úložišť;
Disková kapacita byla rozšířena prostřednictvím
expanze stávajících diskových polí pro vzájemnou
zálohu lokalit.
propojení lokalit (Opava – Karviná) v rámci SAN
infrastruktury;
Cíl byl splněn rozšířením počtu portů SAN
infrastruktury a propojením opavské a karvinské
SAN infrastruktury pro vyhrazené lince s možností
vzájemného zálohování dat.
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• zdokonalení telekomunikačního systému se zaměřením na VoIP;
Cíl byl splněn pořízením šedesáti IP SIP telefonů
nižší třídy a čtyřiceti IP SIP telefonů střední třídy.
• inovace systému Novell (Open Enterprise Server
a Identity Management);
Cíl byl splněn pořízením a zprovozněním nové
licence Novell OES a NetlQ IDM.
• inovace informačního systému studijní agendy;
Cíl byl splněn pořízením nového modulu IS/STAG
– Grafický editor studijních plánů, nad rámec byl
pořízen Oracle EE2SE – technické zhodnocení
IS STAG .
• rozvoj monitoringu datových toků v síti;
Byla pořízena Sotfwarová FlowMon Sonda,
která provádí monitoring datových toků v síti.
inovace učeben.
Cíl byl splněn pořízením technického vybavení
do učebny R2 a auly. Jednalo se zejména o datový
projektor, elektrické plátno, interaktivní panel
SmartPodium, aktivní reprosoustava včetně
kabeláže. V aule byl pořízen konvertor z VGA
na HDMI.
Popis relevantních ukazatelů:
• Konsolidace a rozvoj VoIP. Počet účastníků
migrovaných ze zastaralé klasické telefonní
ústředny na VoIP řešení.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
120
V rámci projektu byly pořízeny VoIP telefonní
přístoje a licence.
• Rozvoj virtualizační platformy RHEV. Procesorový
výkon a velikost RAM.
počáteční hodnota: 16 CPU, 256 GB RAM
cílová hodnota:
20 CPU, 384 GB RAM
V rámci projektu byly při splnění cílových hodnot
pořízeny 2 nody (servery) virtualizační farmy
včetně licencí.
• Rozšíření počtu portů SAN infrastruktury.
Počet volných použitelných portů.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 (redundantně)
V rámci projektu byla pro dosažení cílové hodnoty
pořízena licence a SFP moduly pro stávající
San Switche.
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• Zvýšení prostupnosti přímého datového spoje
Opava-Karviná. Dostupná šířka pásma.
počáteční hodnota: 1 Gbps
cílová hodnota:
10 Gbps
Zvýšení prostupnosti přímého datového spoje bylo
zajištěno prostřednictvím začlenění 10GE DWDM
do stávajících páteřních prvků v obou lokalitách.
• Propojení opavské a karvinské SAN infrastruktury
po vyhrazené lince s možností vzájemného zálohování dat na datových úložištích v těchto lokalitách.
Propojení lokalit v rámci SAN infrastruktury.
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
existuje
Propojení lokalit bylo zajištěno prostřednictvím FC
DWDM modulů pro stávající SAN infrastrukturu.
• Rozšíření diskové kapacity stávajících FC
diskových polí pro vzájemnou zálohu lokalit. Volná
disková kapacita pro vzájemnou zálohu lokalit.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
32 TB
V rámci projektu byla v souladu s cílovou
hodnotou vytvořena volná disková kapacita
pro vzájemnou zálohu, prostřednictvím 26 TB
v NLSAS, 7200 rpm, 2,5“ HDD a 6 TB v SAS,
10 krpm, 2,5“ HDD pro stávající Dell MD 3620f,
současně byl pořízen expanzní box pro pole
Dell MD3620f.
• Možnost provozovat MS Windows servery
na virtualizační platformě RHEV. Počet licencí
MS Windows Server na RHEV platformě.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
neomezeně (v rámci kapacity
			
virtualizační platformy)
Byla pořízena odpovídající licence MS Windows
Server Data Center.
• Rozvoj systému Novell (OES + IDM). Počet licencí
Novell OES a NetIQ IDM.
počáteční hodnota: 2 500 OES, 0 IDM
cílová hodnota:
8 500 OES, 100 IDM
Systém Novell byl odpovídajícím způsobem
rozšířen prostřednictvím Licence OES a IDM.
• Rozvoj WiFi sítí – rozšíření pokrytí a příprava
na nové přenosové technologie stávajícího
celouniverzitního WiFi řešení. Počet potřebných
přístupových bodů s možností provozovat nové
bezdrátové technologie.
počáteční hodnota: chybějící přístupové body
cílová hodnota:
3 nové přístupové body
V rámci projektu došlo k vytvoření 3 nových

přístupových bodů prostřednictvím AP zařízení.
• Rozvoj informačního systému studijní agendy.
Možnost efektivně, pohodlně a přehledně editovat
studijní plány v IS/STAG.
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
existuje
V rámci projektu byl vytvořen modul IS/STAG
– grafický editor studijních plánů.
• Rozvoj virtualizační platformy VMware.
Velikost RAM.
počáteční hodnota: 260 GB RAM
cílová hodnota:
416 GB RAM
V rámci rozvoje virtualizační platformy došlo
k navýšení procesorového výkonu a požadované
velikosti RAM na základě nového node (severu)
virtualizační farmy VMware.
• Rozvoj monitoringu datových toků v síti
pro dohledávání bezpečnostních incidentů.
Schopnost monitorovat datový tok o danou
maximální šířku pásma.
počáteční hodnota: 1 Gbps
cílová hodnota:
10 Gbps
Cílová hodnota dosažena prostřednictvím Sonda
FlowMon.
• Rozvoj technického vybavení učebny R2
(Na Rybníčku 1, Opava). Kvalitní zobrazovací
systém odpovídající velikosti učebny a ovládací
panel (dotykový display).
počáteční hodnota: 0 zobrazovací systém, 		
0 display
			
cílová hodnota:
1 zobrazovací systém, 		
			
1 display
Byl pořízen kvalitní zobrazovací systém odpovídající
velikosti učebny a ovládací panel (dotykový display).

2.1.2 INOVACE LABORATOŘÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(hl. řešitel doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• inovace počítačové laboratoře;
V rámci projektu bylo inovováno vybavení
laboratoří výpočetní techniky Matematického
ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Popis relevantních ukazatelů:
• Pořízení technického vybavení, včetně instalace,
testovacího provozu a zpřístupnění laboratoře.
počáteční hodnota: původní (zastaralé technické
			
vybavení)
cílová hodnota:
inovovaná učebna
Byl pořízen SW pro potřeby výuky matematiky,
12 ks výkonných pracovních stanic pro studenty,
1 lektorská pracovní stanice a 2 administrátorské
stanice. Součástí byl i soubor audiovizuální
techniky (dataprojektor a reproduktory).
Finanční náklady:
Celkem 950 tis. Kč z toho investiční prostředky
917 tis. Kč a 33 tis. Kč neinvestičních prostředků.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 4.539 tis. Kč z toho investiční prostředky
4.506 tis. Kč a 33 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

• Rozvoj technického vybavení učebny auly SU
(Na Rybníčku 1, Opava). Kvalita video tras.
počáteční hodnota: analogová trasa
cílová hodnota:
digitální trasa
Byla zajištěna kvalitní video trasa prostřednictvím
HDMI rozbočovače a HDMI UTP převodníků.
Finanční náklady:
Celkem 3.589 tis. Kč z toho investiční prostředky
3.589 tis. Kč.
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2.2 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: 2.248 tis. Kč

2.2.1 POSÍLENÍ INTERNACIONALIZACE
A JEJÍHO ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH
AKADEMICKÝCH SÍTÍ PROSTŘEDNICTVÍM SEMESTRÁLNÍ
VÝUKY HOSTUJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH VYUČUJÍCÍCH
(hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• přijetí minimálně dvou zahraničních akademických pracovníků na FPF SU s úhrnem na dobu
8 měsíců;
Cíl byl splněn. Za humanitní část fakulty byla
vybrána dr. Elisabeth Forster působící na
univerzitě v Innsbrucku. Dr. Forster působila na
FPF SU z poloviny úvazku na Ústavu historických
věd a z poloviny na Ústavu cizích jazyků v termínu
od 1. 9. do 31. 12. 2015, kde se podílela na výuce
v předmětech Seminář ke starším dějinám I.
a Vývoj německého jazyka v německém jazyce.
Na Ústavu fyziky působila ve stejném termínu
dr. Odele Straub, která se podílela na výuce
Semináře z teoretické fyziky a přednášky
Relativistic Physics and Astrophysics. Současně
se zapojila do aktivit astrofyzikálních vědeckých
center.
• přijetí jednoho zahraničního akademického
pracovníka na FVP SU s úhrnným celoročním
úvazkem 6 člověkoměsíců;
Cíl byl splněn v plné míře, v období od 1. 7. 2015
do 31. 12. 2015 byly na FVP SU přijaty dvě
profesorky ze Slovenska působící v oblasti sociální
pedagogiky a sociální patologie a prevence.
Jednalo so o prof. PhDr. Ingrid Emmerovou, PhD.,
s úvazkem 0,5, která se podílela na výuce
předmětů
Probační
a
mediační
služba
a Sociálně-výchovná práce s rizikovou mládeží.
Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. s úvazkem
0,5 se podílela na výuce: Vybrané kapitoly
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ze sociální patalogie a prevence a Vybrané kapitoly
ze sociální pedagogiky.
Popis relevantních ukazatelů:
• Působení zahraničních akademických vyučujících.
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
3 zahraniční vyučující („visi			
ting scholars“), přijatí mini			
málně na polovinu semestru
			
v kalendářním roce 2015
Kontrolované relevantní ukazatele výkonu byly
splněny. Na FPF SU byli přijati dva akademčtí
pracovníci na 4 měsíce každý, mzdové prostředky
byly čerpány v plánované výši v termínu realizace
výuky. Na FVP SU byl plánován 1 zahraniční
akademický pracovník na 6 měsíců, s ohledem
na potřeby rozvoje fakulty bylo rozhodnuto
o přijetí 2 pracovníků s úvazkem 0,5. Mzdové
prostředky byly čerpány v plánované výši v termínu
realizace výuky.
Finanční náklady:
Celkem 1.008 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.2.2 PODPORA VÝUKY V CIZÍM JAZYCE
(hl. řešitel Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• zařazení předmětů do akademických plánů
na akademický rok 2015-2016;
Cíl byl splněn. Předměty byly zařazeny do akademických plánů na akademický rok 2015-2016.
• příprava a odevzdání anotací a sylabů předmětů;
Cíl byl splněn. Odevzdání anotací a sylabů proběhlo
v rozsahu min. 4 stran.
• příprava a odevzdání korpusu cizojazyčných textů
(studijních opor);
Korpusy cizojazyčných textů byly odevzdány
a zpracovány.
• inovace webové prezentace cizojazyčné výuky
na FPF SU;
Cíl byl splněn. Inovace cizojazyčné výuky proběhla
na FPF SU.

Popis relevantních ukazatelů:
• Příprava 6 anglicky vyučovaných předmětů
ve skladbě 2 předměty humanitní část FPF,
2 předměty přírodovědná část FPF a 2 předměty
profesně orientované obory.
počáteční hodnota: 10 předmětů
cílová hodnota:
16 předmětů
Cílová hodnota byla splněna, v rámci projektu bylo
připraveno 6 anglicky vyučovaných předmětů.
• Každý z 6 nových studijních předmětů bude mít
připravenou studijní oporu v minimálním rozsahu
60 stran.
počáteční hodnota: 0 studijních opor
cílová hodnota:
6 studijních opor
Cíl byl splněn. V rámci projektu bylo vytvořeno
6 studijních opor.
• Předměty budou zavedeny do inovované
prezentace studijních možností na webu FPF SU.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
inovovaná prezentace na we			
bu FPF SU
Cílová hodnota byla splněna. Inovovaná prezentace
je zveřejněna na webu FPF SU.
Finanční náklady:
Celkem 260 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.2.3 PODPORA ROZVOJE ZAHRANIČNÍCH
VZTAHŮ A SPOLUPRÁCE FVP SU
(kontaktní osoba Ing. Josef Vícha)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• uvádění realizace strategie mezinárodní spolupráce
do praxe, jednání se zahraničními partnery;
Vzhledem k personálním změnám na fakultě
proběhla aktualizace strategie mezinárodní
spolupráce se zaměřením na vytvoření stabilní sítě
zahraničních partnerů v areálu střední Evropy.
• propagace fakulty u zahraničních partnerů;
Během roku proběhla řada jednání s partnery
ze Slovenska, Polska a Maďarska s cílem navázat
spolupráci v pedagogické i vědeckovýzkumné
činnosti. Výsledkem jednání bylo uzavření
bilaterálních smluv o spolupráci, zahájení
mezinárodního joint degree programu a podání
společného projektu Visegrád (Opava, Košice,

Budapešť, Katovice) a CEEPUS (Opava, Opole,
Katovice, Košice).
• prohlubování komunikace a kontaktů se zahraničními partnery a navazování nových kontaktů souvislosti se strategií mezinárodní spolupráce fakulty;
V rámci projektu bylo navázáno několik nových
kontaktů s partnery v Maďarsku a na Slovensku,
dále došlo k rozšíření smluv Erasmus+ a aktualizace jazykových mutací webových stránek.
Popis relevantních ukazatelů:
• Síť stabilních zahraničních partnerů, nové
bilaterální smlouvy o spolupráci.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 stabilní síť a 3 nové
			
smlouvy o spolupráci
V průběhu roku byla vytvořena síť stabilních
partnerů Opava – Košice – Katovice – Opole
– Budapešť, se kterými byly podány dva projekty
(1x Visegrád, 1x CEEPUS). Dále bylo uzavřeno
5 nových bilaterálních smluv.
• Aktualizované propagační materiály se zaměřením
na zahraniční mobility a propagační materiály
přeložené do příslušných cizích jazyků.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
3 x materiál a 4 jazykové mu			
tace (polština, maďarština,
			
angličtina, němčina)
Cílová hodnota byla splněna. V rámci projektu byly
vytvořeny propagační materiály pro navazující joint
degree studium v CZ a PL verzi, a to jak v tištěné tak
elektronické verzi, vytvořen web joint degree oboru
v CZ, PL, ENG, HU a DE verzi, vytvořen komplexní
informační materiál o FVP v CZ, PL, ENG, HU, DE
a to jak v tištěné tak elektronické podobě.
• Aktualizovaná webová stránka v rámci webu
FVP s obsahem zaměřeným na zahraniční 		
studenty v příslušných cizích jazycích.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
4 jazykové mutace (polština,
			
maďarština, angličtina, něm			
čina).
V rámci projektu byly vytvořeny jazykové
mutace www stránek FVP SU (PL, HU, NJ, AJ)
a aktualizace informací o možnostech studia pro
zahraniční studenty.
Finanční náklady:
Celkem 400 tis. Kč neinvestičních prostředků.
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2.2.4 PROPAGACE SU OPF U ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ
(hl. řešitel prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvoření elektronických prostředků propagace
SU OPF;
Cíl projektu byl splněn. Elektronické prostředky
byly vytvořeny a představují SU OPF, město
Karviná a region tak, aby zahraniční partneři
na základě osobních zkušeností poznali
jak studijní, tak volnočasové možnosti.
• uskutečnění „SU OPF Promo Workshop“ pro
zvané zástupce zahraničních institucí.
Uskutečnění přispělo k většímu zapojení pedagogů
a studentů do mezinárodních aktivit.
Popis relevantních ukazatelů:
• Vytvoření propagačního videa.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Bylo
vytvořeno
čtyřminutové
propagační
video, které prezentuje SU OPF jako vhodné
místo pro studium zahraničních studentů.
• Vytvoření multimediální prezentace.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Byly vytvořeny moderní prezentace s aktivními
prvky, jejichž cílem je prezentace SU OPF
u zahraničních partnerů.
Prezentace budou využívány akademickými
pracovníky při jejich výjezdech do zahraničí.
• Aktualizované a inovované webové stránky
a FB prezentace.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 nové www stránky,
			
1 nová FB prezentace
• Byly aktualizovány webové stránky a současně
byla vytvořena facebookovská stránka, která slouží
jako komunikační kanál se zahraničními studenty.
Uskutečnění „SU OPF Promo Workshop“.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Ve dnech 21. až 24. září 2015 proběhl „Promo
week“, kterého se zúčastnilo 22 zahraničních
hostů z partnerských univerzit. V rámci oficiální
části byla představena fakulta, jednotlivé katedry
a instituty. Současně byla diskutována
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možnost dalšího prohlubování spolupráce,
a to jak v oblasti studentských a učitelských
mobilit, tak v oblasti vědy a výzkumu.
Finanční náklady:
Celkem 180 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.2.5 PODPORA VZNIKU MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU
(hl. řešitel Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• oslovení a jmenování členů redakční rady
a výkonné redakce, vytvoření statutu časopisu;
Byla vytvořena výkonná redakce časopisu Social
Pathology and Prevention ve složení: Mgr. Kamil
Janiš, Ph.D. (zástupce šéfredaktora), Mgr.
Marta Kolaříková, Ph.D. (šéfredaktorka), Mgr.
Martin Stanoev, Ph.D. (redaktor). Byl zpracován
a schválen statut časopisu a výkonná redace,
taktéž byla jmenována redakční rada. Předsedkyní
redakční rady je doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
• sestavení
technické
redakce,
nastavení
organizačního a „právního“ rámce (příprava
standardů a pokynů pro autory, autorská
prohlášení, systém recenzí, ekonomické podmínky
a technické parametry apod.);
Vydavatelem časopisu je FVP SU v Opavě,
vydání časopisu proběhne 2x ročně v angličtině.
Technickou a administrativní stránku vydávání
zajišťuje redakční oddělení FVP, technickou
redakci zajištují Bc. Eva Sladká (tajemnice
redakce) a Mgr. Jiří Mašata (technický redaktor).
• oslovení autorů textů prvního čísla;
Cíl byl splněn.
• přeložení do angličtiny;
Cíl byl splněn.
• kompletace prvního čísla;
Cíl byl splněn. Realizační tým přistoupil na
změny a v rámci prvního ročníku byla vydána dvě
čísla. První číslo obsahuje 4 studie, 1 diskuzní
příspěvek, 1 recenze literatury a 1 zpráva. Druhé
číslo obsahuje 4 studie, 1 diskuzní příspěvek
a 1 recenze literatury.

Popis relevantních ukazatelů:
• Jmenování redakční rady a redakce.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
jmenování redakční rady a vý			
konné redakce
Na základě oslovení odborníků byla jmenována 10 členná redakční rada a její předsedkyně.
• Statut časopisu, organizační rámec.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
statut časopisu a organizační
			
rámec
Děkanem byl schválen statut časopisu a organizační
rámec.
• Kompletní verze prvního čísla časopisu
v angličtině.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
kompletní verze prvního čís			
la časopisu v angličtině
Započalo vydávání časopisu. Časopis byl zaregistrován na MK ČR a bylo mu přiděleno ISSN pro
tištěnou i elektronickou podobu.
Finanční náklady:
Celkem 400 tis. Kč neinvestičních prostředků.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 2.248 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

2.3 PODPORA VYBRANÝCH FOREM
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI U3V
Garant: 		
prorektor pro studijní a sociální
			
záležitosti, Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Finanční podpora: 800 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• přednáškové cykly zohledňující zájmy a potřeby
cílové skupiny;
U přednáškových cyklů byl cíl naplněn. Obsahová
náplň a cíle vycházejí vstříc zájmu a požadavkům
posluchačů.

• zatraktivnění obsahové náplně přednáškové
činnosti;
Cíl byl průběžně naplňován získáváním nových
posluchačů, prostřednictvím vhodných forem
propagace. Potencionální uchazeči i stávající
posluchači byli informování o činnosti, aktualitách
a programu kurzů a přednáškových cyklů zejména
prostřednictvím webových stránek SU, iNovin SU
a vývěsek v Deníku senior. Cíl nebyl zcela naplněn.
• zpracování studijních materiálů pro jednotlivé
přednáškové cykly;
Ke každému přednáškovému cyklu byly
vytvořeny, zpracovány a vytištěny studijní
materiály na odpovídající vysokoškolské úrovni.
• organizace exkurzí pro posluchače U3V;
Celkem bylo uspořádáno 8 exkurzí.
• zintenzivnění aktivní účasti seniorů na vzdělávacích aktivitách;
Přednáškové cykly byly vedeny formou interaktivní
výuky. Posluchači měli možnost diskutovat
o jednotlivých tématech s vyučujícími i mezi sebou
navzájem. V závěru si mohli své znalosti ověřit
vypracováním samostatné písemné práce či testu.
Popis relevantních ukazatelů:
• Nové atraktivní přednáškové cykly.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
6
Ukazatel stanovený na realizaci 6 nových
přednáškových cyklů byl splněn a překročen
nabídkou a realizací 9 přenáškových cyklů.
• Zpracování studijních materiálů pro nové cykly.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
6
Ukazatel byl splněn podporou výuky U3V
srozumitelnými a přehlednými podkladovými
materiály usnadňující lepší orientaci v probíraném
tématu.
• Exkurze pro posluchače U3V.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
realizace minimálně jedné
			
exkurze v každém semestru
Ukazatel stanovený na realizaci minimálně
jedné exkurze v každém semestru v jednotlivých
pobočkách byl překročen, bylo realizováno celkem
8 exkurzí, došlo tedy k navýšení o 2 exkurze.
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• Zvýšení počtu posluchačů.
počáteční hodnota: 500
cílová hodnota:
600
Cíl byl splněn pouze částečně. Nepodařilo se
zvýšit počet posluchačů na cílovou hodnotu
600 posluchačů, dosažená hodnota za sledované
období je 512 posluchačů.
• Aktivní propagace studia U3V.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
prezentace prostřednictvím
			
tematických stránek v tisku,
			
propagačních letáků, aktua			
lizace webových stránek U3V,
			
vytvoření knihovny fotografií
			
dokumentující aktivity U3V.
Ukazatel byl plněn informacemi zejména na
webových stránkách, které byly pravidelně
aktualizovány, články a fotografiemi z jednotlivých
akcí.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 800 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

2.4 PORADENSTVÍ
Garant:
prorektor pro studijní a sociální 		
		
záležitosti, Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Finanční podpora: 1.550 tis. Kč

2.4.1 AKADEMICKÁ PORADNA
(hl. řešitel Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• rozvoj nástrojů pro podporu uplatnitelnosti
budoucích absolventů;
Cíl splněn. V rámci projektu probíhala průběžná
aktualizace a propagace nástrojů na součástech
SU, rozšiřování o další nabídky spolupráce
klíčových zaměstnavatelů se studenty a absolventy.
• podpora vstupu na trh práce a podpora
uplatnitelnosti studentů a absolventů formou
spolupráce na provozu portálu pracovních
příležitostí, propagace a distribuce nabídek cílená
profesně a oborově;
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Cíl splněn. V rámci projektu probíhal rozvoj
spolupráce, propagace a průběžná aktualizace
nabídek portálu pracovních příležitostí.
• realizace pravidelných intenzivních sebezkušenostních
seminářů
pro
studenty
SU
za účelem podpory vstupu na trh práce;
Cíl splněn. V rámci projektu proběhlo několik
sebezkušenostních seminářů a přednášek pro
studenty SU.
• realizace odborných seminářů a přednášek
pro studenty SU;
Cíl splněn. V rámci projektu bylo realizováno
8 přednášek a seminářů odborníků z praxe.
• realizace interaktivních workshopů se zástupci
klíčových zaměstnavatelů + realizace 2. ročníku
Dne kariéry na SU;
Cíl splněn. V rámci projektu proběhly 4 workshopy
se zástupci zaměstnavatelů.
• vytvoření koncepce inkluzivního podnikání
formou cyklů intenzivních kurzů v oblasti sociální
ekonomiky, spuštění pilotního cyklu;
Byla vytvořena koncepce podpory uplatnění
na trhu práce nejen znevýhodněných absolventů.
Popis relevantních ukazatelů:
• Rozvoj nástrojů pro podporu uplatnitelnosti
budoucích absolventů jak v průběhu tak po
ukončení studia včetně poradenství při vstupu
na trh práce.
počáteční hodnota: vytvořena základní databáze
			
nástrojů na podporu
			
uplatnitelnosti
cílová hodnota:
rozšíření a pravidelná
			
aktualizace nástrojů
			
na podporu uplatnitelnosti
		
studentů a absolventů
			
na trhu práce
Základní databáze na podporu uplatnitelnosti byla
rozšířena a probíhala její pravidelná aktualizace,
zejména trainee programy pro absolventy,
odborné praxe, odborné stáže, spolupráce
na tvorbě závěrečných bakalářských prací
a diplomových prací, nabídky práce a brigád,
soutěže zaměstnavatelů, profesní poradenství
a poradenství při vstupu na trh práce, vytvoření
a spuštění betaverze Absolventského portálu SU.
• Podpora vstupu na trh práce a podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů SU formou spolu-

práce na provozu portálu pracovních příležitostí, propagace a distribuce nabídek cílená
profesně a oborově.
počáteční hodnota: zahájena spolupráce s praco			
vními portály
cílová hodnota:
pravidelná spolupráce se stávajícími a zahájení spolupráce
s dalšími pracovními portály,
propagace a distribuce konkrétních nabídek studentům
a absolventům dle jednotlivých oborů
Došlo k rozšíření a následné aktualizaci portfolia
partnerů, došlo k vytvoření a spuštění betaverze
Absolventského portálu SU.
• Realizace pravidelných intenzivních sebezkušenostních seminářů pro studenty SU za účelem
podpory vstupu na trh práce.
počáteční hodnota: zrealizování šesti dvouhodi			
nových seminářů pro skupinu
			
12 studentů v ZS
cílová hodnota:
realizace šesti dvouhodino			
vých seminářů pro skupinu
			
12 studentů v ZS a 6 dvouho			
dinových seminářů pro sku			
pinu 12 studentů v LS
Realizace 2 cyklů zážitkových seminářů pro skupinu 12 – 15 studentů v LS a ZS 2015.
• Realizace odborných seminářů a přednášek
pro studenty SU.
počáteční hodnota: nerealizováno
cílová hodnota:
8 přednášek a seminářů
			
odborníků z praxe převážně
			
z oblasti uplatnitelnosti a pod			
pory při vstupu na trh práce
Během LS a ZS bylo realizováno 8 přednášek
a seminářů odborníků z praxe (2x Aktualizace
sociální politiky, 2x Plánování kariéry, vstup na trh
práce, Time management, Finanční gramotnost).
Akce byly realizovány pro studenty v Opavě
a v Karviné.
• Realizace interaktivních wokshopů se zástupci
klíčových zaměstnavatelů, realizace 2. ročníku
Dne kariéry na SU.
počáteční hodnota: nerealizováno
cílová hodnota:
4 interaktivní workshopy se
			
zástupci klíčových zaměst			
navatelů pro studenty SU,
			
realizace 2. ročníku celouni			
verzitní akce Den kariéry
			
na SU

Proběhly 4 workshopy se zástupci zaměstnavatelů
(Jobfairs, Česká spořitelna, a.s., O2 a Grafton
recruitment). Také proběhl 2. ročník Dne kariéry
na SU (účast 16 zaměstnavatelů).
• Vytvoření koncepce inkluzivního podnikání
formou cyklů intenzivních kurzů v oblasti sociální
ekonomiky, spuštění pilotního cyklu.
počáteční hodnota: nerealizováno
cílová hodnota:
vytvoření koncepce, spuštění
			
pilotního cyklu intenzivních
			
seminářů
Byla vytvořena koncepce podpory uplatnění na
trhu práce nejen znevýhodněných absolventů. Byly
vytvořeny studijní materiály k nabídce vzdělávacího
kurzu v rozsahu 35 výukových hodin. Dále byla
realizována pilotáž formou workshopu za účasti
lektorů, odborníků z praxe, studentů a absolventů
SU.
Finanční náklady:
Celkem 850 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.4.2 PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ
(hl. řešitel Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• síť spolupracujících škol – inovace aktivit
v návaznosti na „Program Excelence MŠMT“;
Cíl splněn. Aktivity sítě rozšířeny o přípravu
studentů středních škol v Opavě na matematickou
olympiádu, na kurzy se zaměřením na podporu
finanční gramotnosti a na přípravu na soutěž
v programování – kategorie SŠ vyšší programovací
jazyky a SŠ aplikovaný software.
• elektronické kurzy jako podpora práce
s talentovanou mládeží;
Cíl splněn. Na výukovém e-portálu v kategorii
Projekty je dostupný elektronický kurz „Algoritmy
a programování“.
• uspořádat pět tvůrčích dílen na vybraná odborná
témata, 5 odborných seminářů, jeden blok
přednášek z politologie za FVP (celkem
4 přednášky);
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Cíl splněn. Tvůrčí dílny rozvíjely odborné
dovednosti žáků za využití moderních technologií.
Odborné semináře byly zaměřeny na podporu
logického myšlení – algoritmy a objektové
programování hrou. Nově byly zařazeny
přednášky z politologie, které měly za úkol ukázat
možnosti zapojení žáků do SOČ ve společenskovědních oborech.
• matematické pátky – odborné matematické
semináře (celkem 5);
Cílem bylo popularizovat matematiku hrou,
propojit suchou a nezábavnou teorii do praxe.
• blok kurzů pro středoškoláky – příprava na
matematicku olympiádu (celkem 3 bloky
kurzů – jeden blok bude obsahovat minimálně
30 vyučovacích hodin);
Blok kurzů byl zaměřen nejen na řešení přípravných
úloh k MO, ale zájemci byli seznámeni s novinkami,
problémy a zajímavostmi z matematiky, osvojili si
matematické algoritmy logických her.
• odborné workshopy pro pedagogy středních škol
(celkem 5);
Cíl splněn. Odborné workshopy byly zaměřeny
na národní a mezinárodní soutěže pro žáky, SOČ,
simulaci modelových soutěžních úloh.
Popis relevantních ukazatelů:
• Elektronické kurzy jako podpora práce talentovanou mládeží.
počáteční hodnota: 2
cílová hodnota:
3
Na výukovém e-portálu v kategorii Projekty
je dostupný nový elektronický kurz „Algoritmy
a programování“.
• Uspořádání tvůrčích dílen na vybraná odborná
témata.
počáteční hodnota: 8
cílová hodnota:
13
Relevantní ukazatel výkonu byl splněn. Bylo
uspořádáno 5 tvůrčích dílen (témata: Sdílení
a sociální sítě; Networking a globální sítě;
Programování hrou; Matematika zábavně; SOČ
a výzkumy v SPSS).
• Síť spolupracujících pedagogů středních škol.
počáteční hodnota: 6
cílová hodnota:
7
Síť spolupracujících pedagogů byla rozšířena
o dalšího pedagoga.
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• Odborné semináře pro žáky škol.
počáteční hodnota: 20
cílová hodnota:
30
Cílová hodnota relevantního ukazatele byla
splněna. Odborné semináře byly zaměřeny
zejména na podporu logického myšlení – algoritmy
a objektové programování hrou.
• Blok přednášek z politologie.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 blok o 4 přednáškách
Relevantní ukazatel byl splněn. Přednášky měly
za úkol ukázat možnosti zapojení žáků do SOČ
ve společenskovědních oborech.
• Blok matematických kurzů pro středoškoláky
v rámci přípravy na olympiádu.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
3
Relevantní ukazatel výkonu byl splněn. Bloky byly
zvoleny s ohledem na věkovou rozdílnost zájemců,
a proto byly vytvořeny tři kategorie, blok C, blok B
a blok A.
• Odborné workshopy pro pedagogy středních škol.
počáteční hodnota: 7
cílová hodnota:
12
Relevantní ukazatatel výkonu byl splněn. Odborné
worshopy byly zaměřeny na národní a mezinárodní
soutěže pro žáky, SOČ, simulaci modelových
soutěžních úloh.
Finanční náklady:
Celkem 400 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.4.3 POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI
V REGIONU A NA SLOVENSKU
(hl. řešitel doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• spolupráce s řediteli a výchovnými poradci
středních škol;
Proběhly návštěvy na vybraných středních školách.
Pravidelně jsou zasílány informace o možnostech
studia, akcích a také je zasílán fakultní časopis.

• příprava newsletteru a informačních materiálů;
Byla zpracována 2 vydání newsletteru. Dále byla
zpracována propagační brožura o možnostech
studia na fakultě a informační letáky k jednotlivým
studijním oborům. Veškeré materiály byly využity na
veletrzích vzdělávání, při prezentacích na středních
školách a také při Dni otevřených dveří v roce 2016.
• příprava sportovní akce pro studenty SŠ;
Cíl byl splněn. V rámci projektu proběhl
volejbalový turnaj středních škol o pohár děkana.
Akce se zúčastnilo 5 družstev partnerských škol
+ 1 družstvo studentů OPF. Akce se také zúčastnili
pedagogové středních škol. Výherci kromě
poháru a diplomů obdrželi také propagační trička
a mikiny s logem fakulty.
• přednášky pedagogům partner. středních škol;
Na středních školách proběhly přednášky
na vybraná témata z oblastí financí domácnosti,
personalistiky, daní a marketingu. Celkem
proběhlo 10 přednášek pro 392 studentů.
• aktualizace stávající a rozšíření nabídky kurzů
Virtuální univerzity;
Byla vytvořena nová webová stránka virtuální
univerzity, která tak získala nový atraktivnější
vzhled. Došlo také k zavedení řady novinek
a zajímavostí.
• příprava a provedení tematicky zaměřené soutěže
pro studenty středních škol;
Cíl byl splněn. Proběhla tematicky zaměřená
soutěž. Zájemci měli možnost si vybrat některé
ze čtyř vyhlášených témat z oblasti financí,
personalistiky, gastronomie a marketingu.
Odborná porota vybrala z celkového počtu
25 zaslaných prací vítěze.
• prezentace na středních školách;
Od října probíhaly prezentace na středních
školách v MSK a na Slovensku. K prezentaci byly
také využity propagační letáky studijních oborů,
propagační brožura o možnostech studia na
fakultě, Newsletter a další propagační předměty.
• setkání s řediteli a výchovnými poradci středních
škol;
V průběhu roku probíhala pravidelná komunikace
se zástupci partnerských středních škol (ředitel,
výchovný poradce nebo pověřená osoba). Ve
spolupráci byly organizovány návštěvy středních
škol, byly studentům předávány informace
o anketách a akcích.

Popis relevantních ukazatelů:
• Spolupráce s řediteli a výchovnými poradci – rozšíření spolupráce.
počáteční hodnota: 10 partnerských SŠ
cílová hodnota:
12 partnerských SŠ
Cílová hodnota byla splněna. Spolupráce s řediteli
a výchovnými poradci byla rozšířena o 2 partnerské
střední školy.
• Přednášky pedagogů na partnerských středních
školách.
počáteční hodnota: 8
cílová hodnota:
10
V rámci projektu byly vytvořeny či inovovány
studijní opory z oblasti financí, daní, personalistiky
a marketingu. Cílová hodnota byla výrazně překročena. Celkem proběhlo 10 přednášek pro 392 studentů.
• Příprava vydání newsletteru o fakultě a informačních letáků, které budou prostřednictvím
výchovných poradců prezentovány.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 newslettery
Byly vydány dva newslettery o fakultě, brožura
a informační letáky. Každý newsletter byl vydán
v nákladu 1.000 ks, informační brožura byla vydána
v nákladu 1.500 ks a letáky jednotlivých studijních
oborů dle potřeby.
• Příprava sportovní akce pro SŠ – Turnaj o pohár
děkana.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Akce se konala v prosinci 2015 v tělocvičně Na Vyhlídce v Karviné. Akce se zúčastnilo 5 družstev studentů partnerských škol + 1 družstvo studentů OPF.
• Aktualizace a rozšíření nabídky Virtuální univerzity.
počáteční hodnota: 28 kurzů
cílová hodnota:
3 nové kurzy + inovace stávajících + 1 nové video
Byla vytvořena nová webová stránka, rozšířeny
původní informace, aktualizovány nabízené kurzy,
rozšířena nabídka testů k přijímacím zkouškám
pro bakalářské a navazující magisterské studium.
• Provedení tematicky zaměřené soutěže.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Cíl byl splněn. Proběhla tematicky zaměřená
soutěž. Celkem bylo zasláno 25 prací.
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Finanční náklady:
Celkem 297,320 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Ze schválené finanční dotace je vrácena částka
ve výši 2,680 tis. Kč.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 1.130 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace nebyla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

2.5 PROPAGACE A MARKETING
Garant: 		
Finanční podpora:

kvestor, Ing. Jaroslav Kania
1.245 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvoření moderní responsivní webové prezentace
SU;
Cíl splněn. Byl vytvořen návrh moderní responsivní
webové prezentace SU. Součástí projektu bylo
vytvoření nového designu manuálu, který graficky
ztvárňuje konečný vzhled navržených funkčních
struktur a wireframů webu SU.
• aktualizace a rozšíření on-line marketingových
aktivit a kampaní;
Cíl byl splněn. On-line marketingové aktivity a kampaně byly realizovány v průběhu celého kalendářního roku jako podpora konkrétních aktivit SU.
• inovace a distribuce prezentačních materiálů
s důrazem na potřeby direct marketingu a face
2 face marketingu;
Cíl byl splněn. Vzniklé materiály byly využívány
zejména na veletrzích, výstavách a konferencích,
prezentacích SU určených konkrétní cílové
skupině.
• rozšíření a aktualizace prezentace SU pro veletrhy
vzdělávání;
Ve spolupráci s externí poradenskou společností
byl v roce v 2014 navržen a realizován nový
moderní flexibní výstavní fundus schopný využití
na všech uvažovaných veletržních a výstavních
aktivitách. V roce 2015 byl fundus doplněn o další
vhodné vybavení, zejména o pomůcky k praktickým
prezentacím oborů.
• rozvoj oblasti media relations v prostředí tištěných
periodik.
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Cíl splněn. Byly rozšířeny aktivity do klíčových
oblastí v ČR mimo MSK a na Slovensko.
Popis relevantních ukazatelů:
• Vytvoření moderní responsivní webové prezentace
SU.
počáteční hodnota: aktuální podoba webových
			
stránek
cílová hodnota:
komplexní návrh a řešení
			
responsivní podoby webu SU
			
a portálu elektronických novin
V rámci projektu byly zhotoveny SEO analýzy
stávajícího webu, stanoveny priority a strategie
linkbuildingu, definován nový obsah stránek
se zřetelem na cílenější zásah definováných
primárních a sekundárních cílových skupin,
navržena mapa webu a jeho struktura včetně
wireframů a členění nové prezentace. Následně byl
zhotoven grafický návrh. Součástí projektu bylo
také vytvoření nového designu manuálu.
• Aktualizace a rozšíření on-line marketingových
aktivit a kampaní.
počáteční hodnota: on-line marketingové aktivity
			
se zaměřením na Google a Fa			
cebook v ČR
cílová hodnota:
rozšíření na další PPC plat			
formy, rozšíření služby na slo			
venském internetu, adresný
			
e-mailing
Marketingové aktivity byly realizovány v průběhu
celého kalendářního roku. Největší aktivita
v tomto směru byla v období leden-únor a dubenkvěten, tedy v období rozhodujícím o počtu
nově přihlášených studentů v prvním, případně
druhém kole přijímacích řízení, dále pak srpen
a říjen, kdy byla touto cestou podporována
zejména účast SU na veletrzích. Oproti výchozí
hodnotě byla stávající spolupráce rozšířena o
nové poskytovatele služeb v této oblasti (zejména
Evropská databanka), prostřednictvím kterých
byly realizovány masivní on-line a PPC kampaně
zaměřené především na nábor nových studentů
a ovlivnění kladného vnímání SU veřejností.
• Inovace a distribuce prezenčních materiálů s důrazem na potřeby direct marketingu a face 2 face
marketingu.
počáteční hodnota: současná podoba materiálů
			
SU a jednotlivých součástí
cílová hodnota:
rozšíření podoby materiálů
			
(informační brožury, postery)
		
a rozšíření přímé distribuce

Byly vytvořeny materiály (v českém a anglickém
jazyce), které byly využívány na veletrzích, výstavách
a konferencích (Česká republika, Polsko, Slovensko).
• Rozšíření a aktualizace prezentace SU pro veletrhy
vzdělávání.
počáteční hodnota: stávající podoba expozice pro
			
veletrhy vzdělávání
cílová hodnota:
rozšíření výstavního fundusu
			
o nové prvky a nové popagační
			
předměty
Výstavní fundus byl v roce 2015 doplněn o další
vhodné vybavení, zejména o pomůcky k praktickým prezentacím oborů. Fundus byl využit na
Veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus, při
prezentaci FPF v OC Breda&Weinstein, na akcích
pořádaných v součinnosti se Statutárním městem
Opava. Samozřejmostí je využívání fundusu
v rámci aktivit jednotlivých součástí.
• Rozvoj oblasti media relations v prostředí
tištěných periodik.
počáteční hodnota: rozšíření aktivit mimo MSK
			
prostřednictvím tematických
			
stran v tištěných médiích
			
a aktuálních příloh
			
vzdělávání (min. 26 stran)
cílová hodnota:
rozšíření aktivit v t ištěných
			
médiích do klíčových oblastí
			
v ČR mimo MSK
			
a na Slovensku
V rámci daného relevantního ukazatele byly podpořeny aktivity dnů otevřených dveří a podávání přihlášek ke studiu, účast na veletrzích
Gaudeamus, Univerzita třetího věku a vědecká
badatelská činnost pracovišť. Aktivity byly
realizovány
prostřednictvím
tematických
stran a příloh v Mladé Frontě Dnes a Deníku,
nepravidelnými PR texty a materiály v Lidových
novinách, Právu a měsíčníku 5plus2. Pravidelná
spolupráce byla zahájena s regionálními periodiky:
Opavský a hlučínský deník, Region Opavsko,
Karvinský deník a měsíčník Hláska.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 1.245 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

2.6 ROZVOJ VÝZKUMNÝCH
A UMĚLECKÝCH CENTER
Garant:
prorektor pro vědu a zahraniční styky
		
hl. řešitel prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Finanční podpora: 2.586 tis. Kč

2.6.1 PODPORA CENTRA EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ
(hl. řešitel doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• rozvoj centra empirických výzkumů;
Cíl byl splněn v plné míře. Centrum empirických
výzkumů bylo personálně posíleno příjetím
odborného asistenta a asistenta. Materiálně
bylo centrum posíleno pořízením 2 notebooků
a příslušenství.
• užší propojení výzkumu a výuky;
Byla vypracována metodika systematizující
propojení výzkumu a systému průběžné a stabilní
participace studentů na výzkumných aktivitách.
• zajištění výuky v oblasti metodologie podle potřeb
jednotlivých ústavů;
Cíl byl splněn. V rámci projektu došlo k přepracování
sylabů a doplnění portfolia předmětů.
• zajištění
metodologické
supervize
podle
potřeb jednotlivých ústavů, orientace na oblast
sociální exkluze ve výzkumné spolupráci, která
je perspektivní pro spolupráci s aplikační sférou
a veřejnou správou;
V rámci inovace výuky metodologických předmětů
byl na základě zjišťování potřeb jednolivých
ústavů přepracován sylabus vstupního kurzu
metod empirického výzkumu s cílem praktické
orientace metodologického kurzu. Portfolio výuky
bylo rozšířeno o C kredity. Další rozšiřující kurzy
specializované na kvantitativní a kvalitativní
metody tvoří nepovinnou nádstavbu.
• rozšíření mezinárodní spolupráce realizací
mezinárodního workshopu a krátkodobých
stáží zahraničních odborníků a jejich zapojení
do výzkumu;
V oblasti výzkumné spolupráce byl připraven
a podán výzkumný projekt u Visegradského
fondu s partnery z Polska, Slovenska a Maďarska.
Projekt nebyl schválen, je připraven k revizi
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a opětovnému podání. Dále byly realizovány dva
mezinárodní workshopy. Na fakultě také působili
zahraniční kolegové.
Popis relevantních ukazatelů:
• Personální posílení centra o jednoho odborného
pracovníka.
počáteční hodnota: celofakultní centrum obsaze			
né 2 pracovníky na plný úvazek
		
a 3 pracovníky na částečný
			
úvazek a 1 referentem s částeč			
ným úvazkem
cílová hodnota:
posílení personálního
			
obsazení centra o 1 plný
			
úvazek
Relevantní ukazatel byl splněn. Na plný úvazek byl
přijat odborný asistent, na poloviční úvazek byl
přijat asistent a byl rozšířen úvazek docenta Kaleji
z 0,2 na 0,7.
• Přepracování sylabů, doplnění portfolia předmětů.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
sjednocení metodiky výuky
			
stěžejních metodologických
			
předmětů na fakultě, doplně			
ní porfolia výuky podle potřeb
			
jednotlivých ústavů.
V rámci sjednocení metodiky a doplnění portfolia byly zpracovány sylaby pro předměty:
Kvalitativní výzkumné metody v sociálních vědách;
Kvantitativní metody v sociálních vědách; Úvod do
metod a technik empirického výzkumu v sociálních
vědách; Úvod do studia.
• Metodika propojení výzkumu a výuky v oblasti
aplikovaného výzkumu.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
vypracování systému průběžné a stabilní participace
studentů na výzkumných
aktivitách
Byla vypracována metodika Metodika propojení
výzkumu a výuky v oblasti aplikovaného výzkumu.
Vypracování systému průběžné a stabilní participace studentů na výzkumných aktivitách.
• Zavedení systému komunikace a systematizace
vzájemné participace mezi centrem a ústavy na
výzkumných projektech.
počáteční hodnota: 0
poskytování konzultací akacílová hodnota:
demických
pracovníkům,
systematizace těchto aktivit
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V rámci projektu byl zpracován systém spolupráce
mezi centrem a jednotlivými ústavy FVP.
• Institucionální spolupráce se zahraničními institucemi.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 smlouva o vzájemné spolu			
práci
Byla ustanovena stabilní síť spolupracujících
univerzit v Budapešti, Katovicích, Košicích a Opolí,
a to jak formou bilaterálních smluv, tak formou
přípravy společného výzkumného projektu.
• Realizace mezinárodního workshopu.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 mezinárodní workshop
Cílová hodnota překročena, byly realizovány dva
mezinárodní workshopy. První s provázaností na
výuku předmětu sociologie. Druhý workshop byl
zaměřen na rozvoj spolupráce mezi FVP a FPF SU.
• Realizace krátkodobých stáží zahraničních odborníků.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
15 člověkodní zahraničních
			
stáží
Cílová hodnota překročena. V rámci projektu
působil na FVP SU Halász Iva (HU, 10 dní),
Balázs Ágnes (PL, 10 dní), Búzik Bohumil
(SK, 1 den), Kilias Jaroslaw (PL, 2 dny),
Klobucký Robert (SK, 3 dny).
Finanční náklady:
Celkem 500 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.6.2 POSÍLENÍ INTERNACIONALIZACE
A INTERDISCIPLINARITY ČINNOSTÍ VÝZKUMNÝCH CENTER
SE ZAMĚŘENÍM NA KULTURNÍ DĚJINY
(hl. řešitel prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• pobyt zahraničních odborných pracovníků a specialistů v obou výzkumných centrech (výzkum,
workshopy atd.);
Cíl byl splněn.

• mezinárodní vědecké workshopy - organizace;
V rámci projektu proběhla 1 mezinárodní
konference,
2x
mezinárodní
workshop
a mezinárodní kolokvium.
• publikační činnost – vydání recenzovaného
neimpaktovaného časopisu Acta historica pro rok
2015;
Cíl splněn. Byl vydán recenzovaný neimpaktovaný
časopis Acta historica.

• Publikační činnost – vydání koletivní monografie
z oblasti kulturních dějin.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
Byla vydána kolektivní monografie z oblasti
kulturních dějin, odborná kniha (monografie)
a odboná kniha (monografie/podpora).

• publikační činnost – vydání kolektivní monografie
z oblasti kulturních dějin;
Byla vydána kolektivní monografie z oblasti
kulturních dějin.

• Personální posílení „výzkumných center“ o spolupracovníky v souladu s potřebami interdisci
plinarity.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2
Relevantní ukazatel byl překročen. Výzkumné
centrum bylo posíleno o 3 splupracovníky.

• personální posílení „výzkumných center“
o spolupracovníky v souladu s potřebami
interdisciplinarity;
Cíl byl splněn. Výzkumné centrum bylo posíleno
o nové spolupracovníky.

• Podíl na činnosti mezinárodního
-organizačního grémia.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2
Relevantní ukazatel byl splněn.

• podíl na činnosti mezinárodních vědecko-organizačních grémiích;
Cíl byl splněn.

• Předložení projektů do SGS, IGS, GAČR, TAČR.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
4 předložené projekty
Celkově bylo předloženo 12 projektů, z toho
2x GAČR, 2x NAKI, 8x SGS a 1x International
Visegrad Fund.

Předložení projektů do SGS, IGS, GAČR, TAČR atd.
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Pobyt zahraničních odborných pracovníků
a specialistů ve výzkumných centrech.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
60 člověkodní
Relevantní ukazatel byl překročen. Pobyt
zahraničních odborných pracovníků byl ve výši
62 člověkodní.
• Mezinárodní vědecké workshopy.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2
Relevantní ukazatel byl překročen. V rámci projektu
proběhla mezinárodní konference, 2 mezinárodní
workshopy a mezinárodní kolokvium.
• Publikační činnost – vydání recenzovaného
neimpaktovaného časopisu Acta historica.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1
V rámci projektu byl vydán recenzovaný neimpaktovaný časopis Acta historica.

vědecko-

Finanční náklady:
Celkem 854 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.6.3 PODPORA ČINNOSTI CENTRA TVŮRČÍCH AKTIVIT
NA FPF SU
(hl. řešitel prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvoření specializovaného pracoviště centra;
Centrum tvůrčích aktivit bylo vybaveno odbornou
literaturou a dílčím vybavením.
• zprovoznění pracoviště;
Cíl byl splněn. Centrum je vybaveno tak, že plně
funguje a disponuje potřebnými prostředky.
• příprava výstav na celostátní a mezinárodní
úrovni;
Cíl splněn. Byla uspořádaná výstava k oslavě
25. výročí založení ITF FPF SU.
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• vydání reprezentativního katalogu (cca 100 stran)
25 let ITF FPF SU v češtině a angličtině;
Cíl splněn. Byl vydán reprezentativní katalog.
Popis relevantních ukazatelů:
• Vznik a zprovoznění pracoviště.
počáteční hodnota: neexistuje
cílová hodnota:
vybavené specializované pra			
coviště
Pracoviště bylo zprovozněno a vybaveno tak,
že plně funguje a disponuje potřebnými prostředky.
• Realizace výstav v roce 2015.
počáteční hodnota: 10 výstav financovaných
			
z jiných zdrojů
cílová hodnota:
11 výstav
Relevantní ukazatel byl splněn. Proběhla výstava
k oslavě 25. výročí ITF FPF SU.
• Vydání katalogu 25 let ITF FPF SU v češtině
a angličtině.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
vydaný katalog
Relevantní ukazatel byl splněn.
Finanční náklady:
Celkem 440 tis. Kč neinvestičních prostředků.

Popis relevantních ukazatelů:
• Přijetí zahraničních expertů na pracovišti
Centra teoretické fyziky a astrofyziky (počítá
se s 10 pracovníky na dobu přibližně 10 dnů).
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
100 člověkodnů
Relevantní ukazatel byl splněn při dosažení
hodnoty 100 člověkodnů. Spolupráce byla zahájena
i s Dr. Pugliese, která se v průběhu spolupráce stala
interní členkou Výzkumného centra teoretické
fyziky a astrofyziky a bude v nastávajícím období
řešitelkou juniorského grantu GAČR.
• Vytvoření minimálně 6 článků ve spolupráci
se těmito zahraničními pracovníky, které
budou publikovány v impaktových časopisech
(předpokládáme impakt faktor větší než 1).
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
6 článků
Relevantní ukazatel byl splněn, se zahraničními
spoluautory bylo publikováno 9 článků v impaktovaných zahraničních periodicích.
Finanční náklady:
Celkem 410 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.6.5 ZAPOJENÍ MLADÝCH AKADEMICKÝCH
PRACOVNÍKŮ, DOKTORSKÝCH STUDENTŮ

2.6.4 INTERNACIONALIZACE ČINNOSTI VÝZKUMNÉHO

A ZAHRANIČNÍCH EXPERTŮ DO AKTIVIT VÝZKUMNÉHO

CENTRA TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY

CENTRA POČÍTAČOVÉ FYZIKY A ZPRACOVÁNÍ DAT

(hl. řešitel prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)

(hl. řešitel RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.)

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
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• internacionalizace výzkumu akrečních procesů
v poli kompaktních objektů popsaných alternativními teoriemi gravitace;
Cíl projektu byl splněn. Výzkum byl soustředěn do
v současnosti aktuálních témat relativistické fyziky.
V rámci projektu byla rozvíjena spolupráce s kolegy
ze zahraničí, zejména z Uzbekistánu, Indie, Polska,
Brazílie, Francie, Argentiny.

• zapojení
mladých
vědeckých
pracovníků
a doktorských studentů do týmu centra;
Cíl byl zcela splněn. Během řešení projektu
byly realizovány pracovní úvazky studentek
doktorského studia Mgr. Kateřiny Goluchové
a Mgr. Gabriely Urbancové a dále i úvazek Ing.
Jakuba Jurýška. Také došlo k zapojení studentů
a mladých vědeckých pracovníků.

• internacionalizace výzkumu akrečních procesů
v kombinovaných silných gravitačních a elektromagnetických polích;
Cíl byl splněn.Výsledky společných výzkumů byly
publikovány v prestižních impaktových časopisech.

• publikační činnost v impaktovaných časopisech;
Cíl byl zcela splněn. K publikaci byly přijaty čtyři
články v prestižních mezinárodních impaktových
časopisech vytvořené za přímé účasti nebo v úzké
kooperaci zahraničních expertů.

• prezentace na mezinárodních konferencích;
Cíl byl zcela splněn. Výsledky výzkumu v kooperaci
se zahraničními experty byly realizovány
na zahraničních konferencích.
• návštěvy zahraničních expertů;
Cíl byl zcela splněn. Proběhly dvě návštěvy Vittoria
De Falca a Maurizio Falanga. Také proběhla
návštěva prof. Marka A. Abramowicze.
Popis relevantních ukazatelů:
• Zapojení mladých vědeckých pracovníků do týmu
Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
3 vědečtí pracovníci
Relevantní ukazatel byl zcela splněn. V rámci
projektu byly realizovány pracovní úvazky
studentek doktorského studia Mgr. Kateřiny
Goluchové a Mgr. Gabriely Urbancové a dále
i úvazek Ing. Jakuba Jurýška.
• Publikování získaných výsledků v relevantních
mezinárodních impaktovaných časopisech.
počáteční hodnota: 50
cílová hodnota:
53 impaktovaných publikací
Byly přijaty čtyři články v prestižních
mezinárodních
impaktovaných
časopisech
produkované za přímé účasti nebo v úzké
kooperaci zahraničních expertů.
• Prezentování získaných výsledků na relevantních
mezinárodních konferencích.
počáteční hodnota: 3
cílová hodnota:
6 vystoupení na mezinárod			
ních konferencích
Relevantní ukazatel byl splněn. Výsledky výzkumu
byly prezentovány na zahraničních konferencích.
• Návštěvy zahraničních expertů výzkumného
centra počítačové fyziky a zpracování dat.
počáteční hodnota: 2
cílová hodnota:
4
Proběhly dvě návštěvy Vittoria De Falca a Maurizio
Falanga.
Finanční náklady:
Celkem 382 tis. Kč neinvestičních prostředků.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 2.586 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši
dle předpisu rozdělení finančních prostředků.

2.7 ROZVOJ INSTITUTU
INTERDISCIPLINÁRNÍHO VÝZKUMU S DŮRAZEM
NA VÝZKUM MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
Garant: 		
		
Finanční podpora:

prorektor pro rozvoj;
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
1.245 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• Příprava projektů, jež by v příštích letech vytvořily
podmínky pro postupné samofinancování činnosti
Institutu a zahájení realizace komerčních aktivit ve
vztahu k MSP, municipalitám či jiným subjektům.
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Zpracování strategií rozvoje obce.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 strategie
Byly zpracovány 4 strategie (Petrovice u Karviné,
Velká Polom, Vělopolí a Střítež). O zpracování
tohoto dokumentu projevily zájem i další obce.
• Zpracování marketingových strategií obce.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 strategie
Cílová hodnota nebyla dosažena, jelikož byla
zpracována Studie marketingové strategie jedné
obce. V průběhu roku proběhly jednání s dalšími
obcemi, které zájem o zpracování marketingové
strategie projevily, nicméně tyto budou realizovány
až v roce 2016.
• Průzkumy trhu pro firmy.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 průzkumy
Proběhl průzkum trhu a konzultační činnost
pro firmu LAMA Karviná, dále průzkum trhu
pro firmu Autoservis Hopp Nový Jičín pro účely
podání žádosti o dotaci z operačního programu
Zaměstnanost. Dále byla pro tuto firmu zpracována
analýza cílových skupin pro předpokládaný projekt.
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• Zpracování podnikatelského záměru.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
1 záměr
Pro firmu Autoservis Hopp byl zpracován
podnikatelský záměr Integrovaného sociálního
podniku Malá Bystřice.
• Příprava dalších projektů předložitelných
do dotačních titulů.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 podané žádosti
Byla zpracována žádost na grant Nadačního fondu
Vítkovice Steel na téma Výzkum vlivu sociálních
médií na produktivitu malého a středního
podnikání v MS kraji s výši finančních prostředků
672.500,- Kč. Proběhl průzkum možnosti podání
žádosti u Nadace ČEZ a příprava, žádost bude
podána v roce 2016.
• Příprava vzdělávacích kurzů pro představitele
samosprávy či MSP.
počáteční hodnota: 0
cílová hodnota:
2 kurzy
Kurzy jsou připraveny a obcím aktivně nabízeny.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 1.452,975 51 tis. Kč neinvestičních
prostředků. Ze schválené finanční dotace je
vrácena částka ve výši 257,024 49 tis. Kč.
Přidělená dotace nebyla vyčerpána v plné výši
dle předpisu rozdělení finančních prostředků.
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3 / Kategorie B

3.1 INOVACE A UDRŽITELNOST
PŘEDMĚTU TĚLOVÝCHOVNÉ
A SPORTOVNÍ AKTIVITY
Řešitel:
Finanční podpora:

Mgr. Michal Sebera
181 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• Rozvíjet progresivní formy a metody vzdělávání,
které budou usnadňovat zapojení se do pohybových aktivit studentům se zdravotním
znevýhodněním a implementovat do výuky
moderní specializace orientované na rozvoj tělesné
zdatnosti a pohybové aktivnosti.
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• pořízení sportovního vybavení;
V rámci projektu bylo zakoupeno 17 ks aquahitů,
16 ks TRX, 6 ks stolů na stolní tenis, konstrukce na
TRX samonostná a konstrukce na TRX závěsná,
stepy.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 181 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši
dle předpisu rozdělení finančních prostředků.
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3.2 INOVACE A ROZVOJ PRAKTICKÝCH

3.3. PODPORA KOMPETENCÍ BUDOUCÍCH VŠE-

DOVEDNOSTÍ V KURZECH METODOLOGIE

OBECNÝCH SESTER V OBLASTI HUMANITNÍCH

SOCIÁLNĚ VĚDNÍHO VÝZKUMU

VĚD – TVORBA INOVATIVNÍHO ELEKTRONICKÉ-

Řešitel:
Finanční podpora:

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
38 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• inovace výuky metodologických kurzů, napříč
jednotlivými studijními obory;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Zprovoznění 2 e-learningových kurzů v distančním
prostředí Metodologie společenský věd a Seminář
k empirickým výzkumům.
Bylo vytvořeno prostředí dvou e-learningových
kurzů.
• Kurz (seminář) k empirickému výzkumu zcela
nově koncipovaný směřovaný k postgraduálním
studentům.
Byl otevřen nový kurz v systému STAG.
• Workshop pro akademické pracovníky i studenty
zajišťován externistou s tématikou metodologie
výzkumu.
Nad rámec původních cílů proběhly dvě přednášky
s metodologickou tématikou.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 38 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

HO SKRIPTA PRO PŘEDMĚT FILOZOFIE A ETIKA
V OŠETŘOVATELSTVÍ
Řešitel:
Bc. et. Mgr. Roman Adamczyk, Ph.D.
Finanční podpora: 22 tis. Kč
Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• zmapování dostupné literatury k tématu,
zpracování skripta na základě této literatury
a autorské zkušenosti, obohacení textu
o didaktické prvky a elektronická edice skripta
v e-learningovém prostředí;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Skriptum – výukový materiál v elektronické podobě v rozsahu 60 – 70 stran.
Byl vytvořen elektronický učební text (skriptum)
ve formátu PDF v rozsahu 70 stran, opatřený
didaktickým aparátem a hypertextovými odkazy.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 22 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.4 MODERNÍ TECHNOLOGIE
NA PODPORU INOVACÍ VE VÝUCE
Řešitel:
Finanční podpora:

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
40 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• Modernizovat, rozvíjet a inovovat výuku dvou
předmětů o aktivity za podpory ICT, které zvýší
uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Cíl byl splněn.
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Popis relevantních ukazatelů:
• Distanční prostředí kategorie s názvem: Moderní
výuka s ICT v aplikaci Moodle.
Bylo vytvořeno distanční prostředí, kde se studenti
přihlašují do jednotlivých kurzů prostřednictvím
jednotných přístupových údajů.
Zprovoznění 2 e-learningových kurzů v distančním
prostředí kategorie Moderní výuka s ICT.
Oba kurzy jsou dostupné na internetových
stránkách fakulty.
• Dva přípravné workshopy pro cílovou skupinu.
Proběhl úvodní a závěrečný workshop pro cílovu
skupinu, studenty programu „Sociální politika
a sociální práce“.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 40 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.5 ELP – KOMBINOVANÁ FORMA
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
S KREDITY B
Řešitel:
Finanční podpora:

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
120 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• zabezpečit kvalitní a moderní výuku volitelných
předmětů ve studijním oboru „Veřejná správa
a sociální politika“, které navýší znalosti a kompetence studentů v navazující formě magisterského studia, a které zlepší uplatnitelnost
absolventů na trhu práce;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Distanční prostředí kategorie s názvem: ELP
– Kombinovaná forma navazujícího magisterského
studia s kredity B.
Bylo vytvořeno nové distační prostředí, kde bylo
vypracováno 11 volitelných odborných předmětů
typu B.

• Zprovoznění 21 studijních opor v distančním
prostředí kategorie.
Opory byly zprovozněny.
• Dva přípravné workshopy pro cílovou skupinu.
Proběhl úvodní a závěrečný workshop pro cílovu
skupinu.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 120 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.6 PROFILACE A INOVACE PŘEDMĚTŮ TYPU
A V RÁMCI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU VEŘEJNÁ SPRÁVA
A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Řešitel:
Finanční podpora:

doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
180 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• modernizovat, rozvíjet a inovovat výuku předmětů
ve studijním oboru „Veřejná správa a sociální
politika“;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• distanční prostředí kategorie s názvem: VSSP
navazující magisterský obor v aplikaci Moodle;
Splněno.
• zprovoznění 21 studijních opor v distančním
prostředí kategorie;
Splněno.
• dva přípravné workshopy pro cílovou skupinu;
Proběhl úvodní a závěrečný workshop pro cílovu
skupinu.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 180 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.
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3.7 VYBRANÉ KAPITOLY

Popis relevantních ukazatelů:

Z OŠETŘOVATELSKÝCH POSTUPŮ II

• Studijní materiál (skripta).
Byla vypracována dvě skripta pro předmět
Ošetřovatelství v interních oborech II. Odborný text
je doplněn obrazovou přílohou, která je součásti
skript a jako obrazová příloha v e-learningovém
kurzu.

– VYTVOŘENÍ SKRIPTA A ROZŠÍŘENÍ
E-LEARNINGOVÉHO KURZU
Řešitel:
Finanční podpora:

Mgr. Zuzana Hlubková
60,2 tis. Kč

• K vypracovaným tématům bude vytvořen
e-learningový kurz.
Byl vytvořen e-learningový kurz, včetně testovacích
otázek.

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvoření skripta „Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů II“ v rozsahu minimálně
80 stran a rozšíření e-learningového kurzu
k předmětu;
Cíl byl splněn.

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 50 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

Popis relevantních ukazatelů:
• Skriptum – odborný výkový materiál pro studenty
v rámci předmětu Ošetřovatelské postupy.
Bylo vytvořeno skriptum – odborný výukový
materiál pro studenty.
• Rozšíření e-learningového kurzu pro studenty
k předmětu Ošetřovatelské postupy.
Splněno.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 60,2 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.8 MODERNIZACE A INOVACE VÝUKY
OŠETŘOVATELSTVÍ V INTERNÍCH OBORECH
A VYTVOŘENÍ E-LEARNINGOVÉHO KURZU 2
Řešitel:
Finanční podpora:

PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
50 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• zpracování
vybraných
profilujících
témat
v ošetřovatelství v interních oborech s následným
vytvořením e-learningového kurzu;
Cíl byl splněn.
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3.9

VYTVOŘENÍ NOVÉHO KURZU

V ANGLICKÉM JAZYCE, VČETNĚ OPORY
V ANGLICKÉM JAZYCE
Řešitel:
Finanční podpora:

Mgr. Petr Hušek
62 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• zavedení předmětu „Political and Social
Anthropology“ v anglickém jazyce nabízeného
českým i zahraničním studentům SU jako B a C
předměty, akceptované zahraničními vysokými
školami, čímž dojde ke zvýšení odborné i jazykové
připravenosti českých studentů.
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Sylabus kurzu, osnovy a multimediální prezentace.
Splněno.
• Text kolektivní monografie koncipované jako
vysokoškolská učebnice v anglickém jazyce
v rozsahu (100-120 stran).
Byla vytvořena monografie v anglickém jazyce
Political Anthropology. Představuje základní
pojmy i různé možnosti konceptualizace vybraných
témat. Monografie je členěna do devíti kapitol na
110 stránách.

• Workshop a přednášky odborníků v rámci
připravovaného kurzu.
V zimním semestru započala řádná výuka kurzu,
do kterého se zapojili dva hostující lektoři v rámci
workshopu. Pozvání přijal také zahraniční host,
který uspořádal veřejnou přednášku a vedl
následný workshop.
Proběhl 3x workshop a přednášky.
• Certifikace
jazykových
a spoluřešitele.
Splněno.

znalostí

řešitele

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 62 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.10 INOVACE JAZYKOVÉ VÝUKY. ROZŠÍŘENÍ
NABÍDKY PŘEDMĚTŮ V ANGLICKÉM
A NĚMECKÉM JAZYCE
Řešitel:
Finanční podpora:

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
200 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvoření specificky orientovaných obsahových
náplní jednotlivých předmětů a zvyšování jazykových kompetencí studentů se zaměřením
na humanitní obory s akcentem na odbornou
angličtinu a němčinu;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Czech Republic – The Gem Of Europe – sylabus
předmětu, skriptu, PowerPoint prezentace.
Splněno.
• European Tourist Destinations – sylabus předmětu, skriptum, PowerPoint prezentace.
Splněno.
• Reiseziel Deutschland – sylabus předmětu,
skriptum.
Splněno.

• Tschechische Republic kreuz und quer – sylabus
předmětu, skriptum.
Splněno.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 200 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.11 PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE PŘI
INOVACI VÝUKY PŘEDMĚTU DOKUMENTÁRNÍ
PUBLIKACE
Řešitel:
Finanční podpora:

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c.
160 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• podpora pedagogické práce při inovaci výuky
předmětu Dokumentární publikace, poskytnutí
studentům během studia na ITF FPF SU
nejnovější a relevantní informace ve vývoji
knižní obrazové produkce, poskytnout vědomosti
a dovednosti nutné k realizace kvalitní autorské
publikace;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• fotografické publikace studentů ITF FPF SU;
Vzniklo 25 autorských knih v rámci předmětu
Dokumentární publikace.
• Autorské studentské výstavy.
Studentské publikace byly prezentovány na samostatné
výstavě
„Dokumentární
publikace
z ITF“, v rámci expozice „25 let Institutu tvůrčí
fotografie“, na veletrhu „Prague Photo 2015“,
na „14. Mezinárodním festivalu fotografie
v Lodži“, na festivalu „Ostrava Photo“,
na
„trienále
fotografie
v
Hamburku“
a na „Měsíci fotografie v Bratislavě“.
• Spoluúčast studentů na autorských projektech.
Splněno.
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• Prezentace dokumentárních publikací na knižních
přehlídkách a veletrzích.
Splněno. Mnohé z knih jsou prezentovány rovněž
na webech autorů.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 160 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.12 PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE PŘI
INOVACI VÝUKY PŘEDMĚTU DOKUMENTÁRNÍ
PUBLIKACE
Řešitel:
Finanční podpora:

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
200 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• inovovat a rozšířit stávající vybavení laboratoří
tvořících základ praktické výuky v bakalářských
studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Zavedení měřícího systému Vernier do výuky
v předmětech Fyzikální praktikum I – Mechanika,
Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika,
Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnentismus,
Praktikum II – Základ elektřiny a magnetismu.
Byl zaveden modulový měřící systém Vernier do
výuky, jenž poskytuje studentům moderní nástroj
ke studiu a pochopení základních fyzikálních dějů
probíraných v základním kurzu fyziky. V rámci
projektu byla rozšířena nabídka témat bakalářských
a diplomových prací se zaměřením na monitorování
vybraných složek životního prostředí.
• Inovované laboratorní úlohy včetně návodů
k laboratorním a terénním praktickým cvičením.
Splněno. Většina úloh vytvořených v rámci projektu
byla nasazena v zimním semestru.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 200 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

34 /

3.13 PROFILACE A INOVACE PŘEDMĚTŮ
MANAGEMENT VE FOTOGRAFII
NA INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE FPF SU
Řešitel:
Finanční podpora:

prof. PhDr. Vladimír Birgus
150 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• Naučit studenty co nejvíce z výstavní
a nakladatelské praxe, ze spolupráce s médii,
s uplatněním na fotografickém trhu, se získáváním
grantů;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
kurátorské a manažerské studentské projekty
na výstavy ITF FPF SU;
Byly realizovány výstavy v galerii Opera v Ostravě,
Domě umění v Opavě, Muzeu umění v Olomouci.
• aktivní spoupráce na organizaci výstav
ITF FPF SU;
Studenti připravili výstavy a katalogy pro
6. Trienále fotografie v Hamburku a OFF festival
v Bratislavě i pro několik autorských výstav v Domě
umění v Opavě, na festivalu Ostrava Photo a další.
• aktivní manažerská a organizační spolupráce
na přípravě přehlídky a rozsáhlého katalogu
k 25. výročí FPF SU a ITF;
Splněno. Katalog k 25. výročí ITF byl vytvořen.
• workshop a přednášky na téma manažerství
a kurátorství ve fotografii, spolupráce s galeriemi
a médii, organizace fotografických festivalů,
sestavování autorských portfolií, vydávání
fotografických publikací, trhu s fotografiemi
a knihami;
V rámci projektu proběhly mimořádné
přednášky a dílny vedoucí aukční síně Fotografia
kolekcijonerska ve Varšavě Katarzyny Sagatowské
o trhu s fotografiemi, kurátorky fotografické sbírky
Muzea umění v Olomouci Štěpánky Bieleszové
o fotografických sbírkách, člena agentury
Sputnik Photos Jana Brykczyńského o pořádání
dlouhodobých fotografických projektů a vydávání
a distribuci fotografických knih.
• účast na fotografických
i zahraničí;
Splněno.

festivalech

v

ČR

• inovace a rozšiřování stránek www.itf.cz
a www.photorevue.com;
Splněno. Na webu www.itf.cz byly v rubrikách
Studenti a Závěrečné práce zveřejněny desítky
studentských
seminárních,
klauzurních,
bakalářských a diplomových prací.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 150 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.

3.14 INOVACE PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO
PROGRAMU MATEMATIKA S DŮRAZEM
NA SAMOSTUDIUM
Řešitel: 			
Finanční podpora:

doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
148 tis. Kč

Popis konkrétních cílů pro rok 2015:
• vytvořit studijní opory v podobě pracovních listů
SW Maple;
Cíl byl splněn.
Popis relevantních ukazatelů:
• Studijní opora v podobě pracovních listů
SW Maple pro účely výuky.
Bylo vytvořeno 23 pracovních listů softwaru Maple.
Tyto opory budou sloužit pro výuku praktické
matematiky napříč studijními obory.
• Pořízení SW Maple.
Bylo zakoupeno 40 licencí softwaru Maple,
z důvodu snížení ceny licencí byla navíc zakoupena
jedna plovoucí licence softwaru Maple určená
pro přípravu vyučujících na výuku.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:
Celkem 148 tis. Kč neinvestičních prostředků.
Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši dle
předpisu rozdělení finančních prostředků.
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Vyhodnocení
Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě za rok 2015
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v červnu 2016.
Redakce RNDr. Gabriel Török, Ph.D., Ing. Denisa Žídková
technická redakce Bc. Martin Kůs.
Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě
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