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Úvod
Dokument „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a umělecké tvůrčí činnosti Slezské univerzity pro rok 2013“ (dále jen ADZ) je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) jako nedílná součást strategického řízení
školy. Vychází z „Dlouhodobého záměru SU na léta 2011 - 2015“ (dále jen DZ) a „Aktualizace
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013“ (dále jen ADZ MŠMT). Jeho hlavním
posláním je upřesnění vytyčených dlouhodobých priorit a cílů pro rok 2013. ADZ má prostřednictvím konkrétně definovaných cílů a úkolů podpořit rozvoj SU ve směru od kvantity ke kvalitě
a je strukturován v souladu s prioritními oblastmi DZ.
V roce 2013 se SU zaměří především na dosažení níže uvedených cílů.
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vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2013

1 Kvalita a relevance
• Celkový počet studentů přizpůsobit avizovanému počtu financovaných studentů ze strany
MŠMT s podmínkou, aby počet studentů navazujícího magisterského studia nepřesáhl celkově třetinu počtu studentů bakalářských programů.
Zodpovídají:
vedoucí součástí
kontrolované údaje:
počet financovaných studentů stanovený MŠMT, skutečný počet studentů
termín:
červen 2013.
• Zavést univerzitní systém pro stanovení financovaného počtu studentů součástí SU.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti, kvestor, vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
systémová tabulka pro rozdělení financovaného počtu studentů
termín:
červen 2013.
• Zahájit přípravu akreditačního oprávnění habilitačního řízení v oboru Tvůrčí fotografie.
Zodpovídají:
děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF), vedoucí Institutu tvůrčí fotografie
kontrolovaný údaj:
zpráva o stavu přípravy
termín:
prosinec 2013.
• V rámci vnitřní diverzifikace struktury SU a jejích součástí stanovit rozvojové priority zvláště v oblasti profesních oborů ve vybraných bakalářských studijních programech a oborech.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
soupis a analýza uplatnitelnosti absolventů vybraných bakalářských profesních oborů
termín:
červen 2013.
• Zpracovat koncepci rozvoje studijních programů a oborů.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí součástí
kontrolované údaje:
analýza uplatnitelnosti absolventů
analýza zájmu uchazečů ve struktuře (přihlášený, přijatý, zapsaný)
analýza propadovosti
koncepce rozvoje studijních programů a oborů
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termín:
červen 2013.
• Analyzovat možnosti integrace studijních oborů a sdílení výukových kapacit na úrovni univerzity.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
zdůvodněný návrh integrovaných oborů, akreditační spis nově integrovaných oborů
termín:
červen 2013.
• Vyhodnotit činnost poboček v Táboře a v Trutnově a jejich perspektivu do roku 2015.
Zodpovídají:
děkani FPF a Fakulty veřejných politik
kontrolovaný údaj:
vyhodnocení činnosti a perspektiva rozvoje do r. 2015
termín:
září 2013.
• Analyzovat stávající stav a uplatňování systému hodnocení kvality výuky studenty s důrazem na jeho účelnost a vypovídací schopnost a navrhnout příslušná opatření.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí pracovní skupiny pro hodnocení kvality, vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
analýza a doporučení dalšího postupu
termín:
říjen 2013.
• Vyhodnotit systém kontroly a ochrany z hlediska boje proti plagiátorství s využitím IT.
Zodpovídají:
garant projektu boje proti plagiátorství, vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
hodnotící zpráva a doporučení dalšího postupu
termín:
prosinec 2013.
• V systému vnitřního a vnějšího hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti podílet se
na finální fázi vzniku, ověřování a postupném zavedení Registru tvůrčí umělecké činnosti,
kategorizací a hodnocení výsledků této činnosti.
Zodpovídají:
garant projektu, děkan FPF, vedoucí ústavů s uměleckými obory
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kontrolovaný údaj:
přehled výsledků umělecké činnosti jednotlivých pracovišť a jejich hodnocení při zařazení
do RUV
termín:
prosinec 2013.
• Prověřit možnosti implementace výsledků národních individuálních projektů ukončených
do roku 2012 v podmínkách SU.
Zodpovídají:
prorektor pro rozvoj, kvestor
kontrolovaný údaj:
zpráva s doporučením
termín:
květen 2013.
• Vyhodnotit uplatňování, výsledky a účelnost IGS a SGS za posledních 5 let (u SGS za dobu
od jejího vzniku).
Zodpovídají:
prorektor pro vědu a zahraniční styky
kontrolovaný údaj:
analýza a návrh opatření
termín:
září 2013.
• Rozšířit a zkvalitnit ICT v následujících prioritních oblastech:
- síťová infrastruktura;
- zabezpečení datacenter;
- zálohování a archivace dat;
- sjednocení AD a SJP;
- identifikační karty;
- vybavení a zabezpečení místností přístupovým systémem.
Zodpovídají:
prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí Centra informačních technologií
kontrolovaný údaj:
zpráva o realizaci dle jednotlivých oblastí, plnění Institucionálního rozvojového programu.
termín:
prosinec 2013.
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2 Otevřenost
• Vyhodnotit uplatňování bilaterální smluv a jejich realizaci se zahraničními pracovišti
na úrovni SU a součástí.
Zodpovídají:
prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
analytický rozbor a návrh dalšího postupu
termín:
srpen 2013.
• Vyhodnotit dosavadní výsledky aktivit SU realizovaných v rámci Konference rektorů slezských univerzit a Mezinárodního centra slezských studií.
Zodpovídají:
rektor
kontrolovaný údaj:
zpráva
termín:
září 2013.
• Příprava akreditace mezinárodních studijních programů a oborů pro rok 2013.
Zodpovídají:
vedoucí součástí
kontrolovatelný údaj:
akreditační spis
termín:
červen 2013.
• Prodloužení platnosti Diploma Supplement Label.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti
kontrolovatelný údaj:
certifikát DSL
termín:
prosinec 2013.
• V kooperaci s níže uvedenými organizacemi rozvíjet systém zpětné vazby vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů:
- Hospodářská komora;
- Moravskoslezský kraj;
- územní samosprávné celky v Moravskoslezském kraji;
- Úřad práce ČR a jeho pobočka v Moravskoslezském kraji.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí součástí, vedoucí Akademické poradny
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kontrolovatelný údaj:
počet workshopů a výstupy
termín:
prosinec 2013.
• Zatraktivnit obsahovou náplň a rozšířit přednáškovou činnost v oblasti U3V.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
přednáškové cykly, počet účastníků
termín:
červenec 2013.
• Provést analýzu zájmu o účast na studiu celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných
studijních programů podle jednotlivých studijních programů a oborů.
Zodpovídají:
vedoucí součástí
kontrolovaný údaj:
analýza a doporučení dalšího postupu
termín:
červen 2013.
• Zvyšování odborné kvalifikace na základě dohod s úřady práce a zaměstnavateli.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti (koordinátor), vedoucí součástí
kontrolovatelný údaj:
počty kurzů, počty účastníků, efektivita
termín:
listopad 2013.
• Vytvoření základních databází pro podporu činnosti celouniverzitní koncepce Akademické
poradny SU a její aplikace na podmínky součástí.
Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti
kontrolovaný údaj:
zpráva o implementaci a stavu realizace
termín:
září 2013.
• Modernizace systémů prezentace a marketingu SU:
- elektronické noviny;
- facebook;
- tematické stránky v denním tisku;
- audiovizuální prezentace (ve spolupráci s ústavy s uměleckou tvorbou);
- ročenka SU (kronika činnosti za uvedený rok) a její vydání;
- veletrhy s cílenou nabídkou studia.
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Zodpovídají:
prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí oddělení pro vnější vztahy, vedoucí
součástí
kontrolovatelný údaj:
zprávy o konkrétní realizaci v jednotlivých oblastech
termín:
září 2013.
• Zpracování koncepce přípravy muzea SU a budování základní sbírky trojrozměrné dokumentace z činnosti SU.
Zodpovídají:
rektor, prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí oddělení pro vnější vztahy, vedoucí součástí (budování sbírky), kvestor (zajištění depozitárních prostor)
kontrolovaný údaj:
koncepce, soupis deponovaných sbírkových předmětů
termín:
duben 2013.
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3 Efektivita a financování
• Zavedení elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek.
Zodpovídají:
kvestor, vedoucí součástí
kontrolovatelný údaj:
funkční systém
termín:
březen 2013.
• Připravit koncepci dalšího vývoje SU se zohledněním očekávaného vývoje v oblasti demografie, kvality a společenské relevance vysokoškolského vzdělání, státní a evropské vzdělávací politiky do roku 2020.
Zodpovídají:
rektor, členové vedení SU, vedoucí součástí
kontrolovatelný údaj:
koncepce
termín:
říjen 2013.
• Realizovat následující investiční akce:
- zahájit rekonstrukci a přístavbu objektu Bezručovo nám. 14 v Opavě;
- dokončit projektovou dokumentaci a výběr generálního dodavatele na rekonstrukci
a přístavbu objektu Hauerova 4 v Opavě;
- zahájit rekonstrukci objektu Bezručovo nám. 13 v Opavě - projekt VaVpI výzva 2.4.;
- vybudování IRC regulace otopných soustav objektů OPF SU na Univerzitním náměstí 3
a Na Vyhlídce 1 v Karviné a jejich připojení k centrálnímu dispečinku;
- modernizace teplovzdušného vytápění sálů objektu na Univerzitním nám. 3 v Karviné;
- zahájit rekonstrukci objektů D a E na Hradecké 17 v Opavě;
- zateplení objektu OPF SU, G. Morcinka 2 v Karviné;
- vybudování výtahu v budově Bezručovo nám. 13 v Opavě – projekt OP VK, oblast
podpory 2.2, projekt č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005.
Zodpovídají:
kvestor, vedoucí součástí
kontrolovatelný údaj:
realizace jednotlivých akcí
termín:
prosinec 2013.
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Závěr
Aktualizace dlouhodobého záměru je výsledkem konsensu všech součástí Slezské univerzity. Byl projednán v kolegiu rektora dne 4. září 2012, Správní radou Slezské univerzity v Opavě
dne 8. října 2012, Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 9. října 2012 a schválen
Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 16. října 2012.

Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2013
vydal rektorát Slezské univerzity v Opavě v říjnu 2012.
Redakce doc. RNDr. František Koliba, CSc., Vladislava Schmidová,
technická redakce Ivan Augustin, Tomáš Kramný.
Tisk rektorát Slezské univerzity v Opavě.
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