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1. Koordinace a integrace stávajících a průběžně zaváděných nových procesů 
pro kontrolu a zvyšování kvality hlavních činností OU (Etapa II) 

 
Stručná charakteristika priority 
V roce 2014 zahájila Ostravská univerzita Etapu I důsledného definování systému pro vnitřní 
hodnocení kvality. Tato etapa souvisela s očekávaným schválením novely Zákona o vysokých 
školách, kde jednou z klíčových změn byl právě důraz na kvalitu činností vysoké školy, včetně 
očekávaného ustanovení vnitřních orgánů vysokých škol, odpovědných za řízení a realizaci 
procesů vnitřního hodnocení kvality. Protože Ostravská univerzita předpokládá, že příslušné 
orgány bude instalovat co nejdříve po nabytí účinnosti této očekávané novely, bylo nutné 
zahájit přípravné práce již v průběhu roku 2014. V rámci těchto přípravných prací (Etapa I) 
byly stanoveny hlavní zásady pro vnitřní hodnocení kvality na univerzitě, byly definovány 
hlavní orgány, které se na této kontrolní činnosti mají podílet a byly specifikovány postupy a 
parametry kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech činnosti univerzity. Tyto materiály byly 
projednány v příslušných orgánech univerzity. Vzhledem k tomu, že po schválení novely 
zákona o vysokých školách dojde pravděpodobně k určitým dílčím úpravám a upřesněním 
těchto postupů v souladu se schváleným zněním novely a výkladovými materiály MŠMT, 
nebyly tyto navržené postupy doposud implementovány do systému řízení univerzity. Etapa 
II se proto bude klíčově zaměřovat na podrobné dopracování doposud zpracovaných 
materiálů v souladu se zněním očekávané novely zákona o vysokých školách a případných 
souvisejících materiálů MŠMT a následně implementací navrženého systému vnitřního 
hodnocení kvality do standardního procesu řízení OU. 
 
Popis současného stavu priority 
V rámci zpracování Etapy I zavádění systému vnitřního hodnocení kvality na Ostravské 
univerzitě byl v roce 2014 navržen komplexní systém vnitřního hodnocení kvality, který 
vychází ze známých zásad připravované novely zákona o vysokých školách. V rámci této 
činnosti byly především definovány  

 Koncepční a metodické instituce pro vnitřní kontrolu. 

 Výkonné instituce pro vlastní výkon kontroly v jednotlivých oblastech. 

 Schvalovací instituce pro výsledky kontrol a návrhů na opatření. 
V jednotlivých oblastech činností byly stanoveny seznamy parametrů kvality, jejichž 
hodnocení bude závazné pro vnitřní výkonné kontrolní orgán zabývající se výkonem 
kontrolní činnosti v dané oblasti. Pro stanovení hodnot těchto parametrů byly v maximální 
míře využívány informační systémy OU, tj. hodnoty daných parametrů jsou převážně 
zjistitelné z IS OU. Rovněž byly navrženy základní závazné postupy pro realizaci vnitřní 
kontroly kvality v jednotlivých oblastech, kterými se musí řídit příslušné výkonné orgány, 
provádějící vnitřní kontrolu kvality. Vzhledem k nutnosti evidovat výsledky kontroly kvality, 
byla navržena struktura informačního systému pro evidenci těchto výsledků. V roce 2014 byl 
kladen hlavní důraz na dvě základní oblasti činnosti univerzity, tj. na oblast vzdělávací a 
oblast výzkumné a tvůrčí činnosti. Vlastní kontrolní činnost v těchto dvou oblastech byla 
koncipována ve dvou úrovních, tj. 

 Vnitřní kontrola kvality realizované na úrovni celé univerzity, bez vazby na konkrétní 
fakulty. 

 Vnitřní kontrola kvality ve vazbě na konkrétní fakultu (ústav). 
Např. v oblasti vzdělávací do první úrovně kontroly kvality náleží činnost Vnitřní akreditační 
komise OU, jednotným způsobem posuzující všechny žádosti o akreditaci studijních oborů 
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podle předem stanovených kritérií. Do druhé úrovně pak např. náleží vnitřní hodnocení 
kvality realizace jednotlivých studijních oborů, v souladu se stanovenými postupy realizované 
jednotlivými fakultami. 
Kontrolou realizace vnitřního hodnocení kvality a souladu této realizace se schválenými 
interními postupy na OU je v tomto navrhovaném postupu z roku 2014 pověřena Rada pro 
vnitřní kontrolu kvality na OU, a to v souladu s připravovanou novelou zákona o VŠ. 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
Základní cílem této Etapy II je dopracování komplexního systému vnitřní kontroly kvality, 
zpracovaného v Etapě I (2014) do podoby, plně odpovídající znění novely zákona o vysokých 
školách a dále implementace tohoto systému do vlastní činnosti univerzity. To bude 
především znamenat: 

 Provést dílčí modifikaci doposud navrženého systému vnitřní kontroly kvality dle 
požadavků novely zákona o vysokých školách (pokud to bude nutné). 

 Zpracovat všechny nezbytné řídící akty, týkající se systému řízení kvality, jako je 
např. 

o Vnitřní normu o ustanovení Rady pro vnitřní kontrolu kvality 
o Vnitřní normu týkající se práv a povinností Rady 
o Vnitřní normu pro komplexní popis systému vnitřní kontroly kvality na OU 
o Vnitřní normu pro ustanovení výkonných orgánů na jednotlivých úrovních 

a oblastech činností, realizujících vlastní výkon kontroly kvality, 
o Vnitřní normu pro pravidla a parametry vlastního hodnocení kvality na 

jednotlivých úrovních a oblastech činnosti 
o Vnitřní normu pro ustanovení, práva a povinnosti orgánů schvalujících 

jednotlivá hodnocení a přijímajících příslušná opatření 

 Ustanovit všechny příslušné orgány zabývající se vnitřní kontrolou kvality na 
jednotlivých úrovních a oblastech činností. 

 Postupně zahájit vybrané činnosti v celém systému kontroly kvality (lze očekávat, 
že nebude možné celý systém realizovat najednou, nýbrž po etapách). 

Nedílnou součástí aktivit bude i příprava nového informačního systému pro evidenci 
výsledků vnitřní kontroly kvality. 
 
 

2. Podpora rozšíření počtu a kapacit studijních programů OU realizovaných v 
zahraničí 

 
Stručná charakteristika priority 
Ostravská univerzita dlouhodobě usiluje o možnost vzdělávat zahraniční studenty v rámci 
akreditovaných studijních programů a oborů.  Přestože se prodlužují akreditace a nově 
akreditují obory v anglickém jazyce (v roce 2014 mj. obory sociální geografie), zájem o 
takové studium v Ostravě přes propagační akce a osobní intervence vyučujících v zahraničí, 
se nedaří dlouhodobě realizovat. Z dlouhodobých pozorování a analýz vyplývá, že Ostrava 
není místem zájmu pro příjezd zahraničních studentů. Již několik let OU uplatňuje model, v 
němž vytvořilo zahraniční pracoviště univerzity, kde výuka studijního oboru probíhá v 
příslušném domácím jazyce dané země, s využitím místních akademických pracovníků, s 
využitím technického a prostorového zázemí zahraničního partnera univerzity.  
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Popis současného stavu priority 
Ostravská univerzita v Ostravě realizuje výuku akreditovaného studijního programu 
Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Fyzioterapie v italštině, s místem výuky ve 
Švýcarsku. Přijímací řízení se soustřeďuje na studenty žijící v zahraničí, propagace oboru, 
nábor zahraničních zájemců provádíme ve spolupráci s univerzitou Libera Universita degli 
Studi di Scinze Umane e Tecnologiche (LUDES) ve švýcarském Luganu. Výuka a praxe se 
realizují s využitím zahraničních akademických pracovníků s příslušnou akademickou a 
vědeckou kvalifikací, výukových a nemocničních prostor, které smluvně zajišťuje švýcarská 
strana. V akademickém roce 2013/2014 budou zahraniční studenti poprvé přistupovat ke 
státní závěrečné zkoušce a studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 
Fyzioterapie bude mít první absolventy - zahraniční studenty.  Ohlasy na tuto činnost v této 
oblasti studia a předběžná jednání započatá v roce 2014 naznačují, že je možné rozšiřovat 
naše aktivity a to nejen ve Švýcarsku, ale také ve Francii. Prvotní ověření podmínek 
(personálních, materiálních, možností realizace praxe v nemocničních zařízeních) ukazuje, že 
příprava realizace budoucího studia by mohla být úspěšná. 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 

 Dokončit jednání s partnery ve Švýcarsku a Francii, ověřit podmínky pro realizaci 
studijního programu Specializace ve zdravotnictví, v oboru Fyzioterapie.  

 Vytvořit stabilní právní a organizační prostředí pro všechna zahraniční studia ve 
Švýcarsku, Itálii, Francii. 

 Ve spolupráci s partnery nalézt příslušné personální obsazení pro výuku, materiální 
zajištění pro výuku i praxi, s parametry odpovídajícími požadavkům Akreditační 
komise MŠMT. 

 Zpracovat příslušné akreditační spisy pro tuto výuku. 

 Zpracovat a s partnery podepsat příslušné smlouvy o realizaci výuky v zahraničí a 
předložit jej k akreditaci. 

 
 

3. Pokračování realizace prostorového generelu OU 
 
Stručná charakteristika priority 
 
MŠMT od roku 2013 realizuje nový program 133 21N – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny VVŠ. Z tohoto programu se již v průběhu roku 2014 Ostravské univerzitě 
podařilo zrealizovat 3 investiční akce – Stavební úpravy objektu Bráfova -6.a 7. NP, 
Kabelizace areálu Zábřeh a Stavební úpravy v areálu Fr.Šrámka, část E. Zcela v souladu s 
každoroční aktualizací investičních akcí se pokračuje v postupných činnostech pro naplnění 
zmíněného programu, aktuálně u 2 investičních akcí, kterými jsou Stavební úpravy objektu 
Českobratrská a Stavební úpravy části B objektu na ul. Fr.Šrámka. Veškeré kroky odrážejí 
možnosti a plány financování ze strany státního rozpočtu i spoluúčasti Ostravské univerzity. 
V roce 2014 bude rovněž dokončena realizace velmi významné a rozsáhlé investiční akce z 
Generelu OU, a to z prostředků projektu VaVpI s názvem Infrastruktura pro realizaci 
lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědeckých oborů a výzkumů OU. Jde o 
rekonstrukci bývalého gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu Zábřeh. Takto získané 
prostory budou sloužit pro potřeby celé Lékařské fakulty, nejvíce pro nově otevřený obor 
všeobecného lékařství, dále pro související vědecké činnosti LF, FSS a PřF.  
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Rok 2014 byl věnován přípravným a projekčním pracím výše zmíněných 2 významných 
investičních dlouhodobě plánovaných akcí PROGFIN – tedy generální rekonstrukci objektu 
Českobratrská pro potřeby Fakulty sociálních studií OU a generální rekonstrukci objektu S, 
části SB v Ostravě – Mar. Horách pro potřeby Pedagogické fakulty OU. Rok 2015 by měl být 
rokem zahájení realizace obou akcí. 
 
Popis současného stavu priority 
 
V průběhu roku 2014 byly na základě realizovaných veřejných zakázek na projekční a 
inženýrskou činnost zahájeny a řešeny obě plánované a připravované investiční akce. V 
průběhu měsíce dubna byla dokončena celá projekční činnost včetně rozpočtu, byl 
vypracován Investiční záměr a Stavební program akce Stavební úpravy objektu Fr.Šrámka, 
část SB a všechny podklady – projektová dokumentace, rozpočet, platná stavební povolení 
atp. byly zaslány k posouzení na MŠMT. Veškeré obdobné potřebné činnosti byly rovněž 
vykonány pro investiční akci Rekonstrukce objektu Českobratrská a v průběhu měsíce srpna 
byly taktéž odeslány k posouzení na MŠMT. Aktuálně Ostravská univerzita očekává vyjádření 
k navrhovaným akcím.  V optimálním případě by bylo možno ještě v průběhu roku 2014 po 
úspěšném vydání Registračních listů akcí přistoupit k realizacím veřejných zakázek na 
zhotovitele stavebních děl. 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
 
V roce 2015 je cílem řádně zahájit realizaci staveb u obou z výše zmíněných investičních akcí. 
 
 

4. Podpora vytváření podmínek pro zvyšování kvality a výkonů v oblasti VaV 
 
Stručná charakteristika priority 
Ostravská univerzita v Ostravě se profiluje jako výzkumná univerzita s kvalitní výukou. Tvorba 
příznivého prostředí pro kvalitní vědeckou práci je proto stálým úkolem univerzity. Jedním ze 
základních principů OU v této oblasti je podpora vytváření nových týmů složených prioritně 
ze zahraničních pracovníků, případně pracovníků z jiných výzkumných pracovišť, kteří již 
dosáhli významných výsledků v oblasti VaV. To umožní rozšířit kapacity OU o zkušené 
pracovníky se zahraniční zkušeností a současně se zaměřit na nové, perspektivní obory 
výzkumu. Z těchto důvodů se podpora této priority bude realizovat formou vnitřní soutěže (s 
možností zapojení pracovníků z jiných subjektů) s přesně definovanými kritérií. 
 
Popis současného stavu priority 
V roce 2014 se významně zlepší výzkumná infrastruktura Ostravské univerzity připravovaným 
otevřením objektu INLEK na Lékařské fakultě OU v Zábřehu, čímž se výrazně zvýší prostorové 
možnosti vědecké práce nejen lékařské fakulty. V první fázi se předpokládá intenzivní činnost 
především v oblasti epidemiologie, fyziologie, metabolismu a bioinformatiky. 
Na základě výběru s přísnými kritérii bylo ustanoveno 15 hlavních směrů výzkumu OU, které 
by měly být jádrem špičkové vědecké práce OU. 
V roce 2014 skončila tříletá (u dvou týmů) resp. dvouletá podpora nově vzniklých vědeckých 
týmů a koncem roku bude zhodnocena jejich vědecká výkonnost. V týmech podporovaných 
třetím rokem („Biobankovnictví“  lékařské a  „Life Science Research Center“ přírodovědecké 
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fakulty) se již rozběhla kvalitní vědecká činnost s řadou publikací v prestižních impaktovaných 
časopisech a jejich výstupy OU již prezentovala ve II. pilíři RIV hodnocení. 
Podpořené týmy druhým rokem (Department of Infomatics and Computers na 
přírodovědecké, Vivarium na filozofické a Centrum biostatistiky a Centrum pro výzkum 
obezity a metabolického syndromu s mezioborovým složením na lékařské fakultě) 
zintenzivnily  svoji činnost a ta bude peer review zhodnocena.  
V průběhu roku bylo získáno několik dalších zahraničních vědců a byly zlepšeny 
administrativní podmínky pro jejich činnost v rámci OU. 
Byl vytvořen zárodek administrativního týmu pro intenzivní podporu mezinárodních projektů 
OU. 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
Záměrem pro rok 2015 je pokračovat ve změnách započatých již v roce 2012 a vytvořit na 
úrovni univerzity i fakult podmínky, které prokazatelně povedou k efektivnímu rozvoji vědy a 
výzkumu na Ostravské univerzitě, s cílem výrazně zvýšit počet vědeckých výstupů všech 
fakult. 
Na základě hodnocení týmů podpořených v rámci IRP v minulých letech bude proveden 
výběr týmů k podpoře v rámci IRP pro léta 2015 – 2016 (2017). Opět budou na základě 
vnitřního výběrového řízení (otevřená soutěže) podpořeny nově vzniklé týmy s novými 
zahraničními pracovníky s vazbou na stávající vědecký program OU.  
Bude vytvořen systém sledování kvality VaV činnosti a bude intenzivně připravován systém 
peer review hodnocení pro rok 2016. 
Budou intenzivně připravovány projekty pro očekávanou výzvu VVV pro další období a 
posíleno zahraniční oddělení referátu vědy.  
V souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT bude znovu podpořena kvalita doktorských 
studijních programů a motivace akademických pracovníků a studentů při jejich 
uskutečňování a to ve spolupráci s jinými univerzitami. 
 
 

5. Zahájení implementace novely zákona o VŠ do vnitřních předpisů OU a 
příprava příslušných změn v systému řízení OU 

 
Stručná charakteristika priority 
V rámci připravované novely Zákona č. 111/98 Sb. bude pravděpodobně nutné modifikovat 
celou řadu vnitřních předpisů univerzit, týkajících se zejména akreditace studijních 
programů, kontroly kvality hlavních činností univerzity, případně kompetencí orgánů 
univerzity. Lze očekávat, že v novele zmíněného zákona bude stanoveno přechodové období, 
v jehož rámci musí jednotlivé univerzity realizovat příslušné změny. Z hlediska nutné 
kontinuity hlavních činností na univerzitě je proto vhodné zahájit přípravné práce na těchto 
změnách co nejdříve. 
 
Popis současného stavu priority 
Ostravská univerzita průběžně sleduje věcnou náplň připravované novely zákona o vysokých 
školách. Vzhledem k tomu, že podstatná část této novely se bude pravděpodobně týkat 
procesu akreditace studijních programů a s tím související zajišťování a kontrolu kvality 
hlavních činností, byly již v roce 2014 zahájeny přípravné práce na nastavení takových 
systémů zajišťování a kontroly kvality, které by v principu odpovídaly požadavkům 
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připravované novely. Tyto práce postupně vyústily v definování a ustanovení koncepčních, 
výkonných a kontrolních orgánů na OU pro oblast zajišťování a kontroly kvality. 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
V roce 2015 bude především dokončena tvorba a realizace systému pro zajišťování a 
kontrolu kvality na univerzitě, zahájená v roce 2014. Tento systém pak bude sloužit jako 
základní pilíř pro implementaci navazujících předpisů, týkajících se dalších změn v novele 
zákona o vysokých školách. Celý proces bude nutno koordinovat s příslušnými 
interpretacemi novely zákony o vysokých školách, které bude MŠMT realizovat jako své 
závazné dokumenty. 
 
 

6. Zahájení tvorby Dlouhodobého záměru OU na období 2016-2020 
 
Stručná charakteristika priority 
Dlouhodobý záměr Ostravské univerzity je zpracován do roku 2015. V tomto roce jednak 
dojde (pravděpodobně) k přijetí aktualizace zákona o vysokých školách, která významným 
způsobem změní podmínky pro některé činnosti vysokých škol, a současně proběhne volba 
nového rektora OU, což může opět mít významné důsledky na činnost univerzity. Z těchto 
důvodů je nutno začít (po jmenování nového rektora OU) zpracovávat nový dlouhodobý 
záměr univerzity na období 2016-2020. 
 
Popis současného stavu priority 
Dlouhodobý záměr OU, zpracovaný do roku 2015 je každoročně aktualizován v rámci 
povinné aktualizace. Tímto způsobem dochází k dílčím odklonům od původního záměru, 
který z pochopitelných důvodů nemohl předpokládat všechny skutečnosti, které se 
v průběhu 5 let projevily jako zásadní pro činnost univerzit. Vzhledem ke změně vedení 
univerzity začátkem roku 2015, nebylo možné zahájit objektivní přípravu nového 
dlouhodobého záměru již v letošním roce.  
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
Pro rok 2015 se předpokládají následující cíle: 

 Ustanovení týmu pro přípravu Dlouhodobého záměru OU pro období 2016-20. 

 Zpracování první verze Dlouhodobého záměru OU. 

 Projednání zpracované verze na fakultách, ve spolupráci s vedením fakult. 

 Projednání a schválení připomínkované verze Dlouhodobého záměru ve Správní radě 
OU a Akademickém senátu OU. 

 

7. Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro 
nové programovací období 

 
Stručná charakteristika priority 
Ostravská univerzita připravuje projekty, jejichž realizace má být finančně podpořena z 
Operačních programů EU, plánovaných od roku 2015. Jedná se zejména o následující 
projekty: 

  Biotechnology Research and Technology Transfer – BioReTT. 
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  Komplexní simulační centrum pro lékařské a zdravotnické obory. 

  Centrum pro výzkum a léčbu obezity a metabolických chorob. 

  Centra diagnostiky lidského pohybu. 

  Regionální centrum podpory CŽV. 
Příprava těchto projektů vyžaduje značné úsilí ze strany OU a to jak při vlastní organizaci 
prací souvisejících s přípravou projektové dokumentace, tak s podpůrnými aktivitami 
souvisejícími především s přípravou dokumentace pro pořízení investic. Cílem priority je i s 
využitím finančních prostředků rozvojového projektu vytvořit takové podmínky, aby OU 
mohla podat kvalitní a akceptovatelné přihlášky projektů v OP VVV a aby současně vytvořila i 
organizační podmínky pro úspěšnou realizaci těchto projektů. 
Vedle těchto klíčových projektů se na OU připravují i projekty, které budou využívat takto 
vytvořenou administrativní podporu. Jedná se např. o projekty: 

 Škola hrou. 

 Podpora internacionalizace univerzity v regionu. 

 Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu. 

 Inovace studijních oborů ve vztahu ke znalostní ekonomice. 

 Podpora komercializace VaV výsledků – Pre-seed aktivity. 

 Podpora přírodovědného vzdělávání a práce s talenty. 

 Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro růst výzkumných týmů. 

 Program dlouhodobých letních stáží studentů. 
 
Popis současného stavu priority 
V roce 2014 probíhala řada analýz absorpčních kapacit OU pro řešení projektů EU v letech 
2015-2020. Z těchto analýz vyplynula připravenost OU na řešení výše uvedených projektů. 
Všechny projekty v současnosti procházejí negociačním řízením na různých úrovních. Je 
předpoklad, že jejich realizace započne v roce 2015-16. V rámci úseku prorektora pro rozvoj 
a informatizaci Ostravské univerzity je zřízeno Oddělení pro podporu projektů, jehož jedním 
z cílů je v současnosti manažérská podpora a kontrola realizace projektů OP VpK a OP VaVpI. 
Pro projekty OP VVV doposud nebyly vytvořeny podmínky a je potřebné vybudovat zázemí 
pro jejich realizaci. Z tohoto důvodu je hlavním obsahem této priority vydefinovat potřeby 
podpory a řízení projektů dle příručky pro příjemce projektů OP VVV, vytvořit příslušné 
dokumenty a směrnice a ustanovit příslušné týmy.  
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
Cílem uvedené priority v roce 2015 je vytvoření organizačních podmínek a systému řízení pro 
realizaci projektů v rámci OP VVV a současně podpořit týmy připravující uvedené projekty. 
Předpokládáme, že projekty budou podávány v průběhu roku 2015 s realizací koncem roku 
2015, začátkem 2016. Proto již od začátku roku 2015 bude potřebné vytvářet předpoklady 
pro ustanovení organizační struktury řízení projektů, vytvářeny dokumenty a řídící normy dle 
příručky pro příjemce projektů.  
Hlavní kontrolovatelné výstupy projektu jsou následující: 

 Ustavení řídících struktur vedení jednotlivých projektů včetně kontaktních osob 
(projektového manažera projektu). 

 Vytvoření dokumentů a směrnic nutných pro řízení projektů.  

 Vytvoření modelů ve vztahu k Příručce pro příjemce (Monitorovacích zpráv, Publicity 
projektu, Archivace dokumentů, Kompetenčního modelu, Vedení účetnictví, atd.).  

 Vytvoření kontrolního systému projektů. 
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Vzhledem k tomu, že realizaci projektů v OP VVV nelze plně pokrýt z finančních prostředků 
těchto operačních programů, bude nutné potřebné finanční prostředky pro realizaci 
uvedených cílů čerpat z prostředků IRP. 
 

8. Podpora rozvoje IS/IT (nový web OU, e-knihy a e-aplikace, upgrade IT 
infrastruktury)  

 
Stručná charakteristika priority 
Ostravská univerzita provozuje současný web více jak 10 let a jeho architektura a design 
nepodporuje moderní mobilní technologie. Nabídka elektronických knih a elektronických 
aplikací vyžaduje vytvořit webové služby podporující tyto aplikace. Cílem této aktivity je 
podpora rozvoje IS/IT, které zabezpečí provoz mobilních technologií, zajistí rozvoj procesů a 
nástrojů evidence studijní agendy, podpoří standardizaci správy digitálních dokumentů a 
zvýší bezpečnost provozu IT infrastruktury dovybavením potřebnou technologií.  
 
Popis současného stavu priority 
Současný web Ostravské univerzity je dynamickým webem podporující všechny současné 
prohlížeče. Byl postaven hlavně na prohlížení webového obsahu. Pro mobilní technologie 
však nevytváří pohodlnou podporu umožňující ovládání pomocí dotykových displejů. Pro 
přehrávání videa či audia na webových stránkách je nutný Flash, Silverlight či jiná 
technologie funkčně závislá na plug-inu. Proto se předpokládá zásadní změna nejen 
technologie umožňující přehrávat multimediální obsah přímo ve webovém prohlížeči, ale i 
design stránek umožňující prohlížení na dotykových mobilních zařízeních. Dalším 
požadavkem je umožnit tvorbu čistě webových aplikací pro multimediální komunikaci 
v reálném čase. Dalším požadavkem je multiplatformní API pro renderování atraktivní 3D a 
2D grafiky přímo ve webovém prohlížeči bez technologií vyžadujících plug-in pro použití 
v elektronických knihách. 
Podpora v rámci infrastruktury univerzity je směřována na posílení fyzické bezpečnosti 
centrální serverovny, na energetickou zálohu pro centrální telefonní ústřednu, na obnovu 
serverů, rozšíření prostoru a dostupnosti na diskových polích, na aktualizací systému pro 
správu kont (identity management), včetně rozšíření počtu licencí, na obnovou zastaralých 
specializovaných tiskáren kartového systému, na obnovu agregačních L3 switchů a na 
aktualizaci a prodloužení licencí centrálního antispamového systému. 
 
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 

 Vyhledat vhodné technologie pro realizaci moderního webu OU umožňujícího 
provozování na mobilních technologiích. 

 Ve spolupráci s partnerem realizujícím elektronické knihy vytvořit prostředí pro 
tvorbu elektronických knih a elektronických aplikací. 

 Rozšířit IS studijní agendy o nástroje umožňující sdílení dat mezi VŠ, rozšířit množinu 
webových služeb IS a navrhnout řešení jednotné identity zahraničního studenta. 

 Podpořit procesy tvorby, zpracování a uchovávání digitálních dokumentů studijní 
agendy. 

 Nabídnout v IS Moodle nástroje pro efektivnější tvorbu a správu otázek k testování.  

 Obnovit elektronický zabezpečovací systém budovy IT. 
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 Obnovit ústřední zálohovací systém UPS včetně příslušenství pro řádnou správu 
a monitorování, který je určen pro zálohování centrální telefonní ústředny 
univerzity. 

 Zakoupit 3ks výkonných serverů pro potřeby elektronického poštovního systému, 
monitorovacího a dohledového systému infrastruktury a systému DNS. 

 Zakoupit diskové pole se SAS disky pro potřeby virtualizace systémů a databází. 

 Zakoupit výkonný SAN switch a rozšířit možnost připojení dalších serverů k diskovým 
polím univerzity, včetně zvýšení přístupové rychlosti těchto serverů k datům na 
diskových polích. 

 Aktualizovat systém pro správu uživatelských kont (licencí) univerzity včetně rozšíření 
počtu licencí (kont), které pokryjí potřeby univerzity a vytvoří dostatečnou rezervu 
licencí. 

 Zakoupit speciální tiskárnu pro tisk identifikačních karet studentů a zaměstnanců 
univerzity. 

 Zakoupit 4ks agregačních L3 switchů pro budovy R, A, B, C.  

 Prodloužit licenci centrálního antispamového systému na 3 roky.   
 

 

9. Rozvoj aktivit OU v oblasti komercionalizace a transferu znalostí, 
vytváření podmínek pro tyto aktivity 

 
Stručná charakteristika priority 

Výsledky VaV vznikající na Ostravské univerzitě nejsou dostatečně uplatňovány ve společnosti. 
Vstup soukromých investic do financování komercializace těchto výsledků je obecně považován 
za značně rizikový. Jelikož je ale potřeba získávat i jiné zdroje financování vědy, výzkumu a 
inovací, je nutné podpořit komercializaci výsledků VaVaI, vytvořit a uplatnit nové nástroje a 
postupy, jejichž cílem je usnadnit transfer výsledků VaVaI. Cílem této aktivity je vytvořit vhodné 
podmínky pro podporu transferu technologií. 

 

Popis současného stavu v dané oblasti 
V současnosti nejsou na OU vytvořeny podmínky pro komercionalizaci, nejsou vytvořeny 
organizační předpoklady, neexistuje systém aktivní podpory transferu technologií, 
vyhledávání vhodných výsledků, vyhledávání potenciálních průmyslových partnerů a 
administrativní podpora procesu komercionalizace. 
 

Stručný popis cílů pro rok 2015 
Cílem projektu bude realizovat mechanismus usnadňující transfer nadějných výsledků VaVaI 
do praxe. Za tímto účelem bude vytvořena administrativní podpora a finanční nástroj, který 
umožní financování vybraných typů aktivit jednotlivých případů. 
Výstupem projektu budou zpracované normy pro vyhledávání výsledků vhodných pro 
komercionalizaci a systém aktivní propagace výsledků VaVaI vytvořených na univerzitě. Dále 
vyhledávání vhodných průmyslových partnerů, vytvořené organizační podmínky pro podporu 
procesu komercionalizace včetně registrace vhodných typů výsledků na Úřadu průmyslového 
vlastnictví a postupů finančního vypořádání výnosů z komercionalizace. Výstupem bude 
několik ověřených technologií, případně jiného know-how, u kterých došlo k ověření jejich 
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komerčního potenciálu a z nichž část bude připravena k finální komercializaci nebo bude 
zahájen proces jejich registrace. 
 
 

10. Podpora vybraných aktivit OU v oblasti:  

 Podpory pedagogické práce akademických pracovníků, profilace a 
inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 

 Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 
 
Stručná charakteristika priority 
Priorita je určena pro podporu pedagogické práce akademických pracovníků, profilace a 
inovace studijních programů a tvůrčí práce studentů Ostravské univerzity. Podporováni 
budou především mladí akademičtí pracovníci, kteří mají zájem na vysoké škole pokračovat 
ve své výzkumné a pedagogické činnosti a talentovaní studenti doktorských programů, kteří 
jsou zapojeni do výuky. Pozornost je věnována profilaci a inovaci studijních programů na 
úrovni předmětů či kurzů. 
 
Popis současného stavu 
Podpora aktivit v této prioritě byla v převážné míře doposud financována z Fondu rozvoje 
vysokých škol MŠMT. Ostravská univerzita dále tyto aktivity podporovala se získaných OP EU 
a částečně rozvojových projektů a IRP. Vzhledem k tomu, že MŠMT již FRVŠ nepodporuje a 
v požadavcích na vyhlášení institucionálních plánů je vyčleněno minimálně 10 % z finanční 
částky přidělené na řešení institucionálních plánů na podporu aktivit v této prioritě, bude 
tato priorita podporovat výše uvedené aktivity.  
 
Stručný popis cílů pro rok 2015 
Základním cílem této priority je nastavit postupy a pravidla čerpání podpory pedagogické 
práce akademických pracovníků, profilace a inovace studijních programů a tvůrčí práce 
studentů. Ostravská univerzita rozdělí vyčleněné finanční prostředky formou vnitřní soutěže 
na níže uvedené okruhy: 
 
Tematický okruh Podpora pedagogické práce akademických pracovníků na vysoké škole, 
profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů je určen na podporu 
pedagogické práce akademických pracovníků formou zvýšení odborné kvalifikace. Vzniku 
nového předmětu a pro inovaci studijních programů podporou tvorby studijních materiálů 
multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu (studentům a 
akademickým pracovníkům Ostravské univerzity). Cílem je podpora pedagogické práce 
akademického pracovníka v těchto specifikacích: 
a) odborná konzultace pracovníka u vybraného odborníka z vysoké školy, Akademie věd,  

nebo  jiného špičkového pracoviště, případně z praxe za účelem zvýšení svých znalostí 
a dovedností v oblastech, kterou akademický pracovních vyučuje, 

b) tvorba nového předmětu nebo inovace stávajících studijních programů, podpora 
tvorby studijních materiálů nového nebo inovovaného předmětu (distanční výukové 
opory, multimediální výukové opory) s výukou realizovanou akademickým 
pracovníkem, 
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c) účast pracovníka na odborných akcích podporujících zvyšování pedagogických 
dovedností a technik. 

 

Tematický okruh Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti je pro studenty, 

jejichž výstupy projektů představují rozvoj výuky a budou přínosem ke zkvalitnění v  těchto 

specifikacích: 

a) inovace předmětu stávajících studijních programů; inovovaný předmět může být 
využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního 
vzdělávání, podpora tvorby studijních materiálů nového předmětu (distanční výukové 
opory, multimediální výukové opory), 

b) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných 
prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům Ostravské 
univerzity. 

 


