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1. Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro 
nové programovací období 
 
Popis konkrétních cílů pro rok 2015 
 
Vytvoření struktury projektových oddělení – personální a funkční obsazenost: 

- Vytvoření zázemí pro administrativní zázemí nového programového období. 
- Definování způsobu evidence projektů. 
- Definování (zajištění) umístění hlavních dokumentů projektů. 
- Zajištění „firemní paměti“ při migraci zaměstnanců – způsob předání práce. 
- Definování způsobu zajištění podpůrných činností projektů. 
- Příprava instituce na udržitelnost. 
- Vytvoření sady seminářů a workshopů pro jednotlivé pozice (nové či inovované 

směrnice, výběrová řízení, pracovní úvazky, fungování ekonomického systému 
atd.). 

- Vytvoření modelů pro podání, řešení a kontrolu projektů. 
- Způsob řešení finančních nesrovnalostí (pravidla, fond). 
- Řešení spoluúčasti. 

 
Ustavení řídících struktur vedení jednotlivých projektů: 

- Vytvoření funkčních struktur pro řízení a kontrolu velkých (strategických) projektů 
manažerským způsobem. 

- Návrh způsobu personálního zajištění strategických projektů s ohledem na 
podmínky poskytovatele. 

- Příprava obecných podmínek pro řídící struktury dalších projektů. 
- Definování požadavků (minimální kvality) pro obsazování jednotlivých pozic. 

 
Vytvoření a aktualizace směrnic podle podmínek nového programového období: 

- Aktualizace směrnic pro podání, řešení, kontrolu a archivaci projektů. 
- Vytvoření scénářů pro jednotlivé fáze řešení jak velkých tak malých projektů. 

 
Vytvoření kontrolního systému projektů: 

- Popsání způsobu kontroly monitorovacích zpráv. 
- Zajištění způsobu kontroly čerpání projektu. 
- Definování způsobu kontroly plnění monitorovacích indikátorů. 
- Vytvoření scénářů kontroly. 

  
Popis relevantních ukazatelů 
 
Vytvoření pravidel pro řešení a řízení projektů OP VVV (směrnice rektora) 

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: směrnice rektora 

 
Aktualizace směrnice o Ochraně duševního vlastnictví na OU (směrnice rektora) 

o Počáteční hodnota: 1 
o Cílová hodnota: 1 aktualizovaná verze 
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Scénáře pro standartní situace při řešení projektů 
o Počáteční hodnota: neexistují 
o Cílová hodnota: 6 (evidence projektu, podání projektu; přijetí projektu; 

ukončení, archivace projektu; kontrola projektu interní, externí; 
kontrola monitorovacích zpráv, zadání výběrového řízení) 

 
Vytvoření personálního zázemí na projektovém oddělení  

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: struktura včetně personálního zajištění 

 
Definování řídících struktur pro strategické projekty   

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: 5 projektových týmů včetně projektových manažerů 

 
Předpokládané finanční náklady  
Celkové náklady se předpokládají ve výši cca 3 mil. Kč.   
 
 

 

 

2. Rozvoj aktivit OU v oblasti komercionalizace a transferu znalostí, vytváření 
podmínek pro tyto aktivity 
 
Popis konkrétních cílů ro rok 2015 
Základním cílem této priority je realizovat mechanismus usnadňující transfer nadějných 
výsledků VaVaI do praxe. K tomu bude vytvořena administrativní podpora, která umožní 
realizaci vybraných typů aktivit jednotlivých případů transferu znalostí a podporu aktivit jak 
akademicko-vědeckých pracovníků a výzkumných týmů univerzity, tak studentů všech 
stupňů studia. Konkrétně se jedná o: 

 Vybudování oddělení podpory transferu znalostí a odborné zaškolení jeho personálu 
pro účinnou podporu výzkumníků. 

 Vytvoření katalogu služeb a informační podpora prezentace dosažených výsledků, 
včetně prezentace schopností univerzity formou best practices. 

 Přípravu obsahové náplně a realizaci semináře pro akademicko-vědecké pracovníky 
zaměřený na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a transfer technologií 
v pravidelné periodě, nejméně jedenkrát za semestr. 

 Vyhledání a aktivní podpora nejméně dvou aplikovaných výstupů transferu 
technologií za rok. 

 Přípravu obsahové náplně a realizaci uceleného souboru tří workshopů pro podporu 
podnikatelských aktivit studentů, přípravu podnikatelských plánů až po realizaci spin-
off firem. Realizace nejméně jednoho souboru workshopů. 

Popis relevantních ukazatelů 
 
Vytvoření pravidel pro komercionalizaci (směrnice rektora) 

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: směrnice rektora 
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Vybudování oddělení podpory transferu znalostí  

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: vybudované oddělení 

 
Vytvoření katalogu služeb a informační podpora 

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: vytvořený katalog služeb 

 
 
Podpora aplikovaných výstupů transferu technologií  

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: 2 aplikované výstupy 

 
 
Podporu podnikatelských aktivit studentů 

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: 15 podpořených studentů 

 
Předpokládané finanční náklady 
Celkové finanční náklady se odhadují na cca 2 mil. Kč a budou využity především na vytvoření 
oddělení podpory transferu znalostí, odborná školení, informační podporu, vytvoření a 
realizaci workshopů.  
 
 

3. Podpora rozvoje IT infrastruktury OU 
 
Popis konkrétních cílů pro ro 2015 
Hlavním cílem této aktivity je podpora zvýšení bezpečnosti, provozu a správy IT 
infrastruktury. Konkrétně se jedná o: 

- Obnovení elektronického zabezpečovacího systému (EZS) budovy IT. 
- Obnovení ústředního zálohovacího systému. 
- Zakoupení 3ks výkonných serverů pro potřeby elektronického poštovního systému, 

monitorovacího a dohledového systému infrastruktury a systému DNS. 
- Zabezpečit rozvoj SAN infrastruktury zakoupením výkonného SAN switche a zakoupit 

diskové pole se SAS disky. 
- Aktualizaci systému, který slouží jako primární databáze uživatelů a pro souborové 

služby univerzity včetně rozšíření počtu licencí.  
- Zakoupení speciální tiskárny pro tisk identifikačních karet studentů a zaměstnanců 

univerzity.  
- Zakoupení 8ks agregačních L3 switchů pro budovy R, A, B, C.  
- Zabezpečit plnohodnotný provoz centrálního antispamového a antivirového programu 

„Sophos PureMessage for Unix. 

 
 
Popis relevantních ukazatelů 
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Cíle Ukazatel Současný stav Stav po ukončení projektu 

Fyzická 
bezpečnost 

 Počet 
uživatelských účtů 

maximální počet uživatelů 30 4000 

Napájení 
centrální 
ústředny 

Kapacita záložního 
zdroje 

USP je bez servisní podpory na 
náhradní díly. Akumulátory jsou 
na 20% své kapacity. 

UPS se servisní podporou 
s akumulátory s kapacitou 100%. 

Monitoring 
infrastruktury 
a správa 
doménových 
jmen 

Výkon serveru 
NAGIOS 

2-jádrový procesor Pentium D 
s taktem  3.0 GHz,  
o výkonu  650 bodů dle PassMark 
- CPU Mark * 

8-jádrový serverový procesor 
Xeon s 16 logickými procesory, s 
taktem až 3.3 GHz,  
o výkonu  min. 12.000 bodů * 

1 GB RAM 16 GB RAM 

2x 160GB disková kapacita 2x 600GB SAS v HW RAIDu 

Zastaralý server bez podpory min. 3-letá záruka a podpora 
do roku 2018 

Výkon serveru DNS 4-jádrový procesor Xeon 
s taktem 2.0 GHz,  
o výkonu 2.900 bodů  
dle PassMark - CPU Mark * 

4-jádrový procesor Xeon  
s taktem 2.5 GHz,  
o výkonu  min. 9.000 bodů * 

2 GB RAM 8 GB RAM 

2x 73GB SCSI disková kapacita 2x 300GB SAS v HW RAIDu, 
2x 1TB SATA v RAIDu 

Zastaralý server bez podpory 5-letá záruka Onsite 24x7 
do roku 2020 

Výkon serveru 
Pošta 

2x 4-jádrové procesory Xeon 
s taktem 2.5 GHz,  
o celkov. výkonu 8.000 bodů  
dle PassMark - CPU Mark * 

2x 8-jádrové procesory Xeon s 16 
logickými procesory, 
s taktem až 3.4 GHz,  
o výkonu  min. 19.000 bodů * 

48 GB RAM min. 96 GB RAM 

500GB SCSI disková kapacita 4x 600GB SAS v HW RAIDu 

1x FC karta pro SAN 2Gbit 2x FC karty pro SAN 8Gbit 

Zastaralý server bez podpory min. 5-letá záruka a podpora 
do roku 2020 

Přístup 
k datům 
diskových polí 

Počet portů pro 
zařízení 

Porty pro připojení nových 
zařízení do SAN – 0 ks 
Rychlost připojení do SAN       2 
Gb/s 

Porty pro připojení nových 
zařízení do SAN – 15 ks 
Rychlost připojení do SAN  
alespon  8 Gb/s 

Kapacita diskových 
polí 

Prostor na diskových polích pro 
nové virtualizace a aplikační data  
- 0 TB 

Prostor na diskových polích pro 
nové virtualizace a aplikační data 
- alespoň 6 TB 

Primární 
databáze 
uživatelů a 
souborové 
služby 

Počet uživatelských 
licencí 

počet licencí 600 15000 licencí 

Identifikační 
karty 

Výkon tiskárny bez záruky a možnosti servisu, 
rychlost tisku 50s 

záruka, servis s náhradními díly, 
tisk karty 30s 

Síťové prvky 
budovy 

Počet switchů Každá budova 1 agregační switch  Každá budova 2 agregační 
switche 

Rychlost připojení Každá budova připojena pomocí 
1Gbit/s 

Každá budova připojena 
2x10Gbit/s 

Podpora a záruky Stávající switche bez podpory a 
záruky 

Doživotní záruka s výměnou 
switche NBD 

Podpora IPv6 Chybí IPv6 bezpečnostní funkce Obsahuje kompletní sadu IPv6 
bezpečnostních funkcí 

Centrální 
antispam 

Kvalita provozu 
systému 

Provoz systému s omezením, tj. 
bez nároku na support a upgrade 

Provoz bez omezení. 
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* PassMark - CPU Mark  http://www.cpubenchmark.net 

 
Předpokládané finanční náklady 

Cíle INV NINV Celkem (v tis. Kč) 

Fyzická bezpečnost 120 - 120 

Napájení centrální ústředny 55 - 55 

Monitoring infrastruktury a správa 
doménových jmen 

410 - 410 

Přístup k datům diskových polí 1300 - 1300 

Primární databáze uživatelů a 
souborové služby 

- 605 605 

Identifikační karty 200  200 

Síťové prvky budovy 800 - 800 

Centrální antispam - 360 360 

Implementace cílů projektu  141 141 

Celkem 2885 1106 3991 

 
 

4. Podpora vybraných aktivit OU v oblasti  
a. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace 

a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. 
b. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 

 
Popis konkrétních cílů pro ro 2015 
Základním cílem této priority je nastavit takové 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 a profilace a inovace 
studijních programů na úrovni předmětů/kurzů je určen na podporu pedagogické práce 
akademických pracovníků formou zvýšení odborné kvalifikace a vzniku nového předmětu, dále  
pro inovaci studijních programů a to 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, 

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 napomohou jejímu zkvalitnění v  těchto 

http://www.cpubenchmark.net/
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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. 

 
Popis relevantních ukazatelů 

 Počet podpořených akademických pracovníků 
o Počáteční hodnota: 0 
o Cílová hodnota: 20 

 Počet inovovaných studijních programů 
o Počáteční hodnota: 0 
o Cílová hodnota: 5 

 Počet podpořených studentů 
o Počáteční hodnota: 0 
o Cílová hodnota: 10 

 
Předpokládané finanční náklady 
Celkové náklady na tuto aktivitu se odhadují na cca 3,2 mil. Kč. Konkrétní finanční náklady 
z Institucionálního rozvojového projektu OU, vyčleněné pro tuto aktivitu budou stanoveny 
po definitivním přidělení celkové částky pro OU a to ve výši cca 10% z celkových přidělených 
prostředků IRP.  
 
 

 

5. Podpora vytváření podmínek pro zvyšování kvality a výkonů v oblasti 
VaV 

 
 
Popis konkrétních cílů pro rok 2015 

 Výběr, ustavení a zahájení startovní podpory nově vzniklých vědeckých týmů s 
novými zahraničními pracovníky, případně pracovníky z ČR s vynikajícími výsledky 
v oblasti VaV a s vazbou na stávající vědecký program OU.  

 Ustavení a zahájení činnosti Komise pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti, příprava 
peer review hodnocení pro rok 2016. 

 Vytvoření podmínek pro doktorandy, které umožní výraznější zapojení do VaV 
činnosti i po ukončení studia. 

 Podpora přípravy projektů pro očekávanou výzvu OP VVV.   
 

Popis relevantních ukazatelů 
 Počet nových vědeckých týmů podpořených IRP  

o Počáteční hodnota: 6 
o Cílová hodnota: 10  

 Ustavení Komise pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti  
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o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: ustavení a zahájení činnosti komise  

 Počet doktorandů na OU zapojených do výzkumných aktivit OU i po ukončení studia 
o Počáteční hodnota: 10 
o Cílová hodnota: 20 

 
 Počet podpořené přípravy větších projektů pro očekávanou výzvu OP VVV  

o Počáteční hodnota: 0 
o Cílová hodnota: 5 

 
 
Předpokládané finanční náklady 
Celkové finanční náklady se odhadují na cca 12 mil Kč. 

 
 

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

 
Popis konkrétních 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.  
 

Popis relevantních ukazatelů 
 

 Systém pro zajišťování a kontrolu kvality dle požadavků novely zákona o VŠ 
o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: je zaveden 

 
Předpokládané finanční náklady 
Celkové finanční náklady se odhadují na cca 2 mil Kč. 
 

7. Zahájení tvorby Dlouhodobého záměru OU na období 2016-2020  
 
Popis konkrétních 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. 
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Popis relevantních ukazatelů 
 Dlouhodobý záměr OU pro období 2016-2020 

o Počáteční hodnota: neexistuje 
o Cílová hodnota: je vytvořen a schválen 

 
Předpokládané finanční náklady 
Celkové finanční náklady se odhadují na cca 1,1 mil Kč. 
 
 


