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Rok 2012 byl rokem, kdy jsme si připomněli nejen 21. výročí vzniku naší univerzity, ale také 60 let od vzniku Pedagogické 
fakulty, ke které se hrdě hlásíme jako k předchůdci naší univerzity. Tento rok byl také obdobím, kdy docházelo k celé řadě 
více nebo méně úspěšných pokusů jak o novelu zákona o vysokých školách, tak o změnu fi nancování vysokých škol. Ne vždy 
však tyto pokusy byly plně domyšlené a ve skutečnosti dosti komplikovaly úvahy o koncepci dalšího rozvoje naší univerzity. 
Přes tyto vnější problémy a nejasnosti si však naše univerzita nadále udržela i v roce 2012 svůj hlavní strategický směr, 
zaměřený na rozvoj výzkumných aktivit, zvyšování kvality hlavních činností, udržení zájmu studentů o studijní programy 
a v neposlední řadě na rozvoj a dobudování univerzitní infrastruktury. 
Aktivity Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2012 se v klíčových oblastech řídily dokumentem „Aktualizace dlouhodobého 
záměru Ostravské univerzity na rok 2012“, který byl projednán Správní radou univerzity a následně schválen Akademickým 
senátem. V souladu s tímto dokumentem se univerzita zaměřila zejména na následující aktivity:

1) Vytvoření a pilotní ověření základní varianty multi-dimenzionálního hodnocení výkonnosti a kvality fakult OU (fakultní  
 U-multirank).

2) Podpora zahájení činnosti zahraničních detašovaných pracovišť OU a oborů akreditovaných na těchto pracovištích.

3) Zpracování modifi kace Dlouhodobého záměru činnosti OU na období 2011–15 v závislosti na korekcích odhadů vývoje  
 počtu studentů, vývoje způsobu fi nancování a kvalitativních parametrů OU.

4) Vytvoření a pilotní ověření systému kontroly a zvyšování kvality lidských zdrojů OU, jakožto součástí řízení a zvyšování  
 kvality hlavních činností.

5) Podpora procesů pro zajištění plánovaného procentuálního zastoupení bakalářských, magisterských a doktorských  
 studentů OU.

6) Zavedení systematického monitorování studijní neúspěšnosti v jednotlivých studijních programech a rozvoj opatření  
 vedoucích k jejímu snižování při zachování kvality výstupů z učení.

7) Podpora vytváření podmínek pro zvýšení vědeckých aktivit a vědeckých výstupů zejména Lékařské a Přírodovědecké  
 fakulty.

8) Aktualizace a rozvoj systému práce s absolventy.

9) Zabezpečení organizace a systému řízení, realizace a následné udržitelnosti projektů OU, získaných v rámci Operačních
 programů EU. 

Úspěšná realizace těchto aktivit prokázala, že jsme plně schopni nejen identifi kovat naše případné slabé stránky a možná 
vnější ohrožení, ale také činit opatření, která tyto negativní aspekty eliminují, a posouvají tak vývoj naší univerzity směrem 
k moderní evropské univerzitě. Rok 2012 byl tak z mého pohledu úspěšný.
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Nové vedení na fakultách

Na jaře proběhly volby nového děkana na dvou fakultách. Na Lékařské fakultě akademický senát zvolil docenta 

MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. 

Nového děkana získala i Pedagogická fakulta. Do jejího čela byl senátem zvolen politolog Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., 

v pořadí již pátý děkan od vzniku Ostravské univerzity v Ostravě.

Zásadní momenty v životě univerzity

Ostravská univerzita v Ostravě získala prestižní evropský certifi kát, který dokládá, že škola učí na stejných principech 

jako tradiční evropské univerzity. Certifi kát nese označení ECTS Label a o jeho udělení rozhoduje Evropská komise. 

Získání tohoto certifi kátu není samozřejmostí, univerzita se na něj připravovala pět let. Z celé Evropy byly do Bruselu 

zaslány žádosti 42 vysokoškolských institucí, přičemž certifi kát ECTS Label získalo jen 23 z nich.

Vítězství fakult

Všech šest fakult Ostravské univerzity v Ostravě obstálo na výbornou v projektu FakultaRoku.cz, organizovaném Českou 

studentskou unií. Výstupem byly žebříčky sestavené na základě hlasování studentů českých vysokých škol. Na prvním 

místě se umístily ve svých kategoriích Fakulta umění, Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálních studií. Na třetím místě 

se umístila Pedagogická fakulta, Filozofi cká fakulta a Fakulta lékařská.

Úspěchy studentů

Univerzita u příležitosti Akademického dne každoročně oceňuje výjimečné studenty za vynikající studijní výsledky a za 

úspěšnou reprezentaci.

Mimořádných úspěchů dosáhli naši studenti i mimo univerzitu. Světového úspěchu v mezinárodní soutěži Green Talents 

2012 v Berlíně dosáhl student Fakulty umění Adam Schröfer. Soutěž pod názvem „Zelená talentům – Mezinárodní fórum 

pro vysoký potenciál a udržitelný rozvoj“ pořádá německé Spolkové ministerstvo školství a výzkumu. Ocenění předala 

osobně spolková ministryně Dr. Annette Schavan.

Ostravská univerzita v Ostravě vzdělává nejen mimořádně nadané studenty, ale také ty mimořádně krásné. Důkazem 

toho je i Česká Miss za rok 2012, kterou se stala studentka Pedagogické fakulty Tereza Chlebovská!

Nepřehlédnutelné jsou i úspěchy našich studentů – sportovců. Na akademických hrách České republiky získali během 

roku pár desítek cenných kovů.

Doktor honoris causa

Při slavnostním zasedání vědecké rady byl udělen titul doctor  honoris causa Norbertu Richardu Wolfovi, emeritnímu 

profesorovi univerzity ve Würzburgu. Získal jej jak pro své výsledky na poli germanistické lingvistiky, tak za aktivity, kterými 

napomáhá dobrému jménu Filozofi cké fakulty, kde hostuje. Profesor Wolf není pouze germanista, kromě germanistiky 

vystudoval  angličtinu, fi lozofi i a psychologii. Profesor je mimořádně publikačně aktivní, napsal téměř 300 článků a studií 

a vydal celkem sedm knižních monografi í.

Den absolventů

Ostravská univerzita v Ostravě nadále pokračuje v naplňování databáze absolventů. Zároveň spustila inovovaný portál 

absolventů, který obsahuje mnohem více aplikací pro dokonalejší komunikaci univerzity s absolventy, ale i komunikaci 

mezi absolventy samotnými. Slavnostní spuštění tohoto portálu proběhlo na Dni absolventů, který se uskutečnil na 

podzim v industriálním prostoru typickém pro Ostravu. Multifunkční hala GONG v Dolní oblasti Vítkovic hostila více než 

tisícovku našich absolventů ze všech fakult, kteří se setkali se svými pedagogy i spolužáky. Univerzita pro ně připravila 
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bohatý program. Kromě koncertů, v nichž vystoupili Jan Budař, Marie Rottrová, skupina Buty a další, měli absolventi 

možnost sledovat doprovodné programy jednotlivých fakult. Pro množství pozitivních ohlasů bude univerzita v organizo-

vání těchto akcí pokračovat.

Nejvýznamnější stavba univerzity

Ostravská univerzita v Ostravě zhodnocuje stamiliony získané z Evropské unie tím, že zahájila počátkem léta stavbu mul-

tidisciplinárního výzkumného centra při Lékařské fakultě. Dokončení tohoto projektu je plánováno na rok 2014 a přijde 

na více než 430 milionů korun. V někdejším porodnickém pavilonu bývalé krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu vzniknou 

nové laboratoře, datové centrum, seminární místnosti, posluchárny a technologické zázemí pro rozvoj lékařských 

a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a také pro výzkum. Finance na stavbu uhradí z 85 % dotace z Evropské 

unie, zbývající část si bude hradit univerzita ze svých zdrojů.

Cílem projektu je nejen pomoci odborníkům z Moravskoslezského kraje a celé České republiky vrátit se zpět na místo, 

které jim dozajista patří, tedy mezi světové lékařské autority, ale také vytvořit podmínky pro unikátní spojení biologů, 

lékařů, biofyziků, matematiků či sociologů. V novém centru budou moci na ploše větší než 8 800 čtverečních metrů 

společně pracovat například na modelování vlivu nových léčiv na lidský organismus, na výzkumu sociálních dopadů 

zdravotních problémů obyvatel nebo na zdokonalování přístrojů pro diagnostiku a lékařské zákroky. Nové prostory budou 

k dispozici také téměř 1300 studentům Ostravské univerzity v Ostravě z Lékařské fakulty, Fakulty sociálních studií a 

Přírodovědecké fakulty.
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Úplný název: Ostravská univerzita v Ostravě

Používaná zkratka: OU

Adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

Organizační schéma

Fakulty a ústavy 

Fakulta umění, zkratka FU sídlo Podlahova 3, 709 00 Ostrava-Mar. Hory

Filozofi cká fakulta, zkratka FF sídlo Reální 5, 701 03 Ostrava

Pedagogická fakulta, zkratka PdF sídlo Mlýnská 5, 701 03 Ostrava

Lékařská fakulta, zkratka LF  sídlo Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Zábřeh

Fakulta sociálních studií, zkratka FSS sídlo Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mar. Hory

Přírodovědecká fakulta, zkratka PřF sídlo 30. dubna 22, 701 03 Ostrava

Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum 

a aplikace fuzzy modelování

sídlo 30. dubna, 702 00  Ostrava

Evropský výzkumný institut sociální práce sídlo Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mar. Hory

Pedagogická

fakulta

Filozofická

fakulta

Přírodovědecká

fakulta

Lékařská 

fakulta

PROREKTOR

pro řízení vědy

a vnějších vztahů

Univerzitní

knihovna

PROREKTOR

pro studium

a celoživotní vzdělávání

PROREKTOR

pro rozvoj

a informatizaci

KVESTOR

Centrum

informačních

technologií

Centrum excelence

IT4Innovations,

divize OU, Ústav pro 

výzkum a aplikace 

fuzzy modelování

Evropský výzkumný 

institut sociální 

práce

REKTOR

Správní rada

Vědecká rada

Kancelář

rektora

Akademický

senát

Fakulta

sociálních studií

Fakulta

umění
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Vědecká rada

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. rektor Ostravské univerzity v Ostravě

doc. PhDr. Zbyněk Janáček děkan Fakulty umění OU

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání OU

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prorektor pro rozvoj a informatizaci OU

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů OU

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. děkan Filozofi cké fakulty OU 

doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. děkanka Přírodovědecké fakulty OU

doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Pedagogická fakulta OU (děkan do 31. 10. 2012)

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Lékařská  fakulta OU (děkan do 31. 10. 2012)

doc. Mgr. Dušan Foltýn vedoucí Katedry dechových nástrojů, Fakulta umění OU

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. ředitel Centra excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro 

výzkum a aplikace fuzzy modelování

prof. PhDr. et Dr. h.c. Milan Myška, DrSc. Katedra historie Filozofi cké fakulty OU

prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. vedoucí Katedry české literatury a liter. vědy Filozofi cké fakulty OU

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. Lékařská fakulta OU (proděkanka do 31. 10. 2012)

doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. děkan Fakulty sociálních studií OU

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Katedra interních oborů Lékařské fakulty  OU

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Katedra soc.práce Fakulty sociálních studií OU

prof. MUDr. Vladimír Janout,CSc. vedoucí Ústavu epidem. a ochrany veřej. zdraví Lékařské fakulty OU

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. vedoucí Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty OU

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty OU

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. vedoucí Katedry českého jazyka a  literatury s didaktikou 

Pedagogické fakulty OU

prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. Lékařská fakulta OU (proděkanka do 31. 10. 2012)

doc. Mgr. Roman Maršálek,Ph.D. proděkan Přírodovědecké fakulty OU

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. proděkanka Fakulty soc. studií OU

doc. Mgr. Pavel Vítek Katedra strunných nástrojů Fakulty umění OU

prof. Rudolf Bernatík

prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral Katedra dějin umění a estetiky VŠUP Praha

prof. PhDr. Geršlová Jana, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Ústav klasických studií FF MU

prof. PhDr. Jan Štěpán, CSc. Katedra fi lozofi e FF UP Olomouc

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Fakulta soc. studií, Masarykova univerzita, Brno

prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. Fakulta informačních technologií VUT Brno 

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. proděkan PdF Univerzity Karlovy v Praze

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. děkanka PdF Univerzity Konštantina Filozofa, Nitra

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba proděkan LF MU, Brno

prof. PhDr. Anna Tokárová Institut edukologie a soc. práce FF Prešovské univerzity

prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ředitel Ústavu geoniky AV ČR
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Správní rada

předseda Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA 

místopředseda

místopředseda

Mgr. Ilja Racek, Ph.D. 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 

členové Ing. Jiří Carbol 

Ing. Petr Kajnar 

plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.

MUDr. Michael Vít, Ph.D. 

Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D. 

Akademický senát 

Složení AS OU v období 01–04/12 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. předseda

MgA. Jiří Bystroň

Ing. Pavel Dostál, Ph.D.

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

Ing. Petr Kazík

MgA. František Kowolowski

Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

MgA. Jiří Kuděla

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.

Mgr. Iva Kuzníková

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

PhDr. Jitka Smičeková, CSc.

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Šobáň

Mgr. Irena Šebestová, CSc.

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD.

Doc. PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D.

Barbora Ručková

Petra Křivánková

Bc. Jakub Horák

Bc. Přemysl Verner

Bc. Petra Srnová

Bc. Adam Soustružník

Aneta Kozáková

Bc. Alena Hegerová

Andrea Tenglerová

Lucie Prokešová
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Složení AS OU v období 05/12–12/12 

Mgr. Monika Šumberová předsedkyně

MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. – od listopadu 2012

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. – předseda AS OU v 05/2012

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Ing. Petr Kazík

Mgr. Jaroslav Koléšek

RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. – do října 2012

doc. Mgr. Jiří Surůvka

PhDr. Irena Šebestová, CSc.

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D.

Mgr. Tomáš Šobáň

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Vítek

MgA. Jana Vondráčková

PhDr. Ondřej Vorel

Bc. Kateřina Benková

Mgr. Jakub Horák

Mgr. Aneta Kozáková

Bc. Vladimír Mičulka

Olga Moravcová

Bc. Kristýna Mžyková

Mgr. Eva Nedomová

Jiří Paleček

Bc. Adam Soustružník

Mgr. Tereza Ševčíková

Linda Šustová

Bc. Přemysl Verner

Organizace Stát Status

Česká konference rektorů ČR člen

Rada vysokých škol ČR člen

EUA – European University Association Evropa člen

Zastoupení Ostravské univerzity v Ostravě v reprezentaci českých vysokých škol 
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Poslání, vize a strategické cíle

Ostravská univerzita v Ostravě si již před několika lety defi novala své základní poslání, které lze shrnout do následujícího 

jednoduchého sloganu: „Regionálně ukotvená evropská univerzita“.

Regionální dimenze Ostravské univerzity v Ostravě je dána především následujícími skutečnostmi:

• Převážná část studentů univerzity pochází a i nadále bude pocházet z moravskoslezského regionu, případně z regionů 

 sousedních. 

• Univerzita významně refl ektuje regionální potřeby v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a modifi kuje

 zaměření vybraných hlavních činností v souladu s těmito potřebami.

• Univerzita je rozhodujícím regionálním centrem v oblasti medicínského, přírodovědného a humanitního vzdělávání 

 a má významný podíl na výzkumu v těchto oblastech.

• Univerzita bude i nadále intenzivně spolupracovat s regionální správou a bude tak významným faktorem dalšího

 rozvoje regionu.

Evropská dimenze Ostravské univerzity v Ostravě je dána především následujícími skutečnostmi:

• Univerzita bude i nadále přijímat principy a pravidla evropského univerzitního prostoru a svou činnost a rozvoj 

 realizovat v rámci těchto pravidel.

• Univerzita bude aktivně využívat kritéria kvality ve svých hlavních činnostech, obecně uznávaná v evropském 

 univerzitním prostoru.

• Univerzita je a nadále bude aktivně zapojena do procesu internacionalizace v rámci evropského univerzitního 

 prostoru.

• Univerzita bude i nadále aktivně podporovat mobility studentů a akademických pracovníků a rozvíjet mezinárodní 

 spolupráci jak v oblasti vzdělávání, tak i výzkumu.

Globální strategické cíle Ostravské univerzity v Ostravě jsou v jednotlivých oblastech činnosti defi novány následovně:

V oblasti vzdělávání:

Udržet a postupně stabilizovat postavení Ostravské univerzity v Ostravě jakožto instituce poskytující ve významném 

zastoupení všechny stupně vysokoškolského studia a ve struktuře umožňující udržet jak stabilní zájem studentů o tyto 

programy, tak i jejich fi nancování.

V oblasti vědy, výzkumu a tvůrčích činností:

Udržet a postupně rozvíjet statut Ostravské univerzity v Ostravě jakožto univerzity s rozvinutou výzkumnou činností, jejíž 

aktivity plně odpovídají jejímu postavení v systému veřejného vysokého školství v ČR a refl ektují současné trendy v oblasti 

vědy a výzkumu. Dosáhnout souladu mezi strukturou poskytovaných studijních programů a odpovídajícími výstupy v oblasti 

vědy a výzkumu.

V oblasti internacionalizace:

Dosáhnout toho, aby struktura akreditovaných studijních programů plně odpovídala principům defi novaným v Boloňské 

deklaraci, včetně plné přenositelnosti kreditů, a aby tyto programy byly srovnatelné s analogickými programy vybraných 

zahraničních univerzit. Využít této přenositelnosti k udržení (případně zvýšení) procenta studentů vyjíždějících v rámci 

akreditovaného studia na OU na zahraniční vysoké školy. Současně se zaměřit ve vybraných studijních oborech na cílené 

získávání zahraničních platících studentů, studujících v cizím jazyce akreditované studijní programy na OU. 

V oblasti zvyšování kvality hlavních činností:

Dosáhnout stavu, kdy univerzita má jasně defi nované parametry kvality ve svých hlavních činnostech a kdy pro tyto 

parametry jsou nastaveny základní procesy podporující zvyšování kvality. Systém parametrů kvality a procesy jejich 

hodnocení připravovat v souladu se standardy EU v této oblasti. Zvyšování kvality hlavních činností začlenit do systému 

vnitřního řízení univerzity a jejích fakult.

Změny v oblasti vnitřních předpisů: 

Ostravská univerzita v Ostravě žádala v roce 2012 o zaregistrování dvou změn ve vnitřních předpisech. Jednalo se 

o Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě, ve kterém byl nově doplněn vznik „stipendijního fondu rektora“, z něhož 
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může rektor poskytnout mimořádné stipendium těm studentům OU, kteří se podíleli na celouniverzitních aktivitách, 

přesahujích svým rozsahem působnost jedné fakulty.

Druhá změna se týkala doplňujících údajů ve Studijním a zkušebním řádu Ostravské univerzity v Ostravě. Mezi nejzásad-

nější a nejvíce diskutované patří změny u zkoušek a samotného zápisu do studia.

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Ostravská univerzita v Ostravě nabízí několik prostředků k poskytování informací. Jednou z možností je zaslání písemného 

dotazu prostřednictvím „info mailu“, který spravuje univerzita již od roku 2009.

Takto byla poskytnuta převážná většina informací, které ovšem z povahy věci nejsou evidovány. V roce 2012 evidovala 

Ostravská univerzita v Ostravě jen jednu žádost o poskytnutí informace dle § 14 uvedeného zákona. Veškeré informace 

dle § 5 zákona zveřejňuje Ostravská univerzita v Ostravě v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Hypertextový 

odkaz: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=36101.
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Univerzita se dlouhodobě zaměřuje na to, aby jednotlivé fakulty byly profi lovány strukturou studijních programů a oborů, 

aby tak byla koncentrována jak kapacita pedagogická, tak kapacita výzkumná.  

Univerzita již čtvrtým rokem nechává všechny studijní programy a obory, které jsou připravovány pro novou akreditaci, 

reakreditaci, pro rozšíření akreditace, procházet vnitřní kontrolou, jednáním vnitřní akreditační komise. Ta kontroluje 

soulad oborů s profi lem jednotlivých fakult, s posláním a vizí univerzity, prověřuje pedagogickou a vědeckou způsobilost 

garanta oboru, pedagogickou a vědeckou profi laci pracoviště, které zajišťuje studijní program / studijní obor, fi nanční 

a materiální zabezpečení oboru, koriguje jedinečnost a duplicitu studijního oboru a jednotlivých předmětů oborů na 

univerzitě.  

Na straně druhé univerzita dalšími novými akreditacemi posiluje svůj profi l. V roce 2012 byly nově akreditovány obory  

Dějiny umění a památková péče (Bc., dvouoborový, v prezenční i kombinované formě), Učitelství pro SŠ psychologie 

(NMgr., dvouoborový, prezenční forma) a doktorský studijní obor Český jazyk v programu Filologie na Filozofi cké fakultě 

OU. Pedagogická fakulta akreditovala v programu Specializace v pedagogice obor Sociální pedagogika (Bc., jednoo-

borový, v prezenční a kombinované formě) a v programu Učitelství pro SŠ obor Učitelství odborných předmětů (NMgr.,  

dvouoborový, v kombinované formě). Lékařská fakulta v programu Ošetřovatelství úspěšně akreditovala obory Ošetřova-

telská péče v pediatrii a Ošetřovatelská péče v geriatrii (oba obory jsou NMgr., jednooborové, akreditované v prezenční 

i kombinované formě). Fakulta sociálních studií akreditovala v programu Sociální politika  obor Komunitní rozvoj (Bc., 

jednooborový, v prezenční i kombinované formě). 

Dokončení restrukturalizace programů a oborů přináší postupný zánik dlouhých magisterských oborů. Jako perspektivní 

z dlouhých magisterských oborů zůstávají pouze dva obory – Učitelství pro 1. stupeň základní školy (PdF) a Všeobecné 

lékařství (LF). 

Akreditované studijní programy

Ostravská univerzita v Ostravě je držitelkou DS Label, vydává všechny doklady vztahující se ke studiu v souladu s evrop-

skými požadavky.  V Diploma Supplement mají absolventi k dispozici detailní  přehled absolvovaných studijních před-

mětů, jejich kreditní hodnocení, jejich roli v profi lu oboru. Univerzita klade důraz, aby v DS byly zaznamenány zvláště 

absolvované praxe a studium v zahraničí. 

V roce 2012 univerzita získala také prestižní ECTS Label. Po téměř šestileté přípravě a jednom neúspěšném pokusu 

univerzita zvládla náročnost podkladů a je schopna v angličtině a v sofi stikované struktuře představit aktivní studijní 

programy a studijní obory nejen zájemcům o studium, ale i všem, koho zajímá podoba oborů na regionální univerzitě. 

Jednotlivé studijní programy a obory a předměty jsou již v tuto chvíli popisovány ve struktuře znalostí, dovedností 

a způsobilostí, s nimiž absolvent odchází do praxe, nebo jež dále rozvíjí v navazujícím magisterském či doktorském studiu. 

Studijní programy uskutečňované mimo obec, ve které má škola sídlo

 

Univerzita v roce 2012 realizovala v letním semestru akademického roku 2011/2012 výuku ve Zlíně pro studijní obory 

grafi ka, kresba, malba, které realizuje Fakulta umění OU. Přestože organizace studia, kvalita výuky a výstupů z ní (ověři-

telné znalosti, dovednosti a způsobilosti mj. při obhajobě klauzurních prací) odpovídala požadavkům fakulty, personální 

a fi nanční nároky  při organizaci výuky (ve vztahu k poklesu fi nancovaných studentů, ve vztahu k nižšímu koefi cientu 

ekonomické náročnosti oboru, než je standardní na jiných uměleckých fakultách), musela fakulta v AR 2012/2013 zrušit 

výuku ve Zlíně a studenty do studijního programu realizovaného ve Zlíně dále nepřijímat, připravit podmínky, aby studenti 

mohli svůj obor dostudovat v Ostravě. 

Lékařská fakulta OU realizuje nadále studijní obor Fyzioterapie akreditovaný v italštině ve švýcarském Luganu. Zahra-

niční studenti ve Švýcarsku, ať už studují v italštině anebo jiném jazyce, jsou studenty Ostravské univerzity, přesněji 

její Lékařské fakulty s tím, že studují na detašovaném pracovišti ve Švýcarsku. Výuka tam probíhá podle standardů 

schválených českou Akreditační komisí a podílí se na ní špičkoví odborníci z italských univerzit, kteří ale museli projít 

akreditačním procesem v České republice. Studijní plán oboru fyzioterapie v italštině je totožný s českou verzí studijního 

plánu. Zástupci Ostravské univerzity na pracoviště v Luganu dojíždí tamní výuku dozorovat.
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Kreditní systém studia

Kreditní systém je na Ostravské univerzitě v Ostravě od AR 1999/2000. Kreditní systém je uplatněn ve všech stupních 

a formách programů a oborů, v bakalářských studijních programech, magisterských studijních programech (dlouhých 

i krátkých), v doktorských studijních programech, ve formě prezenční, kombinované i distanční. Kreditní ohodnocení je 

navázáno na zátěž studentů (u bakalářských a  magisterských oborů zvláště v oblasti studijních výkonů, u doktorských 

studijních programů zvláště v souvislosti s výzkumnými a publikačními výkony). U doktorských studijních programů se 

uplatňování kreditního systému a nastavení kontroly plnění povinností v jednotlivých letech studia odráží sice ve vysoké 

neúspěšnosti v prvním roce studia, ale univerzita vnímá tento postup jako efektivní a podporující skutečně motivované 

a talentované studenty – doktorandy. 
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V roce 2012 studovalo na Ostravské univerzitě v Ostravě v programech a oborech bakalářských, magisterských (dlouhých 

i krátkých), doktorských 10 637 studentů. 70 % studentů studovalo v bakalářských studijních programech a oborech 

(z toho 69 % v prezenčním studiu a 29,3 % ve studiu kombinovaném a 1,4 % ve studiu distančním). 6,9 % studentů studo-

valo v dlouhých magisterských programech, 20,1 % studentů patří navazujícím magisterským programům (z toho 73,9 % 

v prezenčním studiu a 26,1 % v kombinovaném studiu).  3,4 % posluchačů studuje v doktorských studijních programech. 

Celkově studuje na univerzitě 68,6 % v prezenčním studiu a 27,9 % v kombinovaném a distančním studiu. Srovnáváme-li 

počty studentů v roce 2012 s předcházejícím rokem 2011 je zřejmé, že došlo k poklesu pouze o jedno procento v celkovém 

počtu studentů, ale změnil se poměr studentů mezi prezenčním a kombinovaným studiem, došlo k poklesu počtu studentů 

ve formě kombinované (u bakalářů o 8,2 %, u dlouhých magistrů o 18 %, u krátkých magistrů o 2,3 %). Univerzita navýšila 

(v rozporu s počty fi nancovaných studentů) o 3,7 % studentů v doktorských studijních programech.  

Ve skupině akreditovaných studijních programů zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky studuje na univerzitě 

15,5 % studentů,  ve skupině programů společenské vědy, nauky a služby studuje 27,8 %, ve skupině programů pedagogika, 

učitelství a sociální péče studuje 30 % studentů, ve skupině oborů z oblasti psychologie 1,2 % studentů, ve skupině oborů 

vědy a nauky o kultuře a umění 4,9 % studentů, ve skupině oborů přírodní vědy a nauky 21,2 % studentů. 

Porovnáme-li procentuální zastoupení na jednotlivých fakultách, pak na Lékařské fakultě OU studuje 15,1% studentů, na 

Fakultě sociálních studií OU 7,1% studentů, na Filozofi cké fakultě OU 23% studentů, na Přírodovědecké fakultě OU 21,3% 

studentů, na Pedagogické fakultě 29,7% studentů, na Fakultě umění OU pak 3,7% studentů. 

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech

V roce 2012 opustilo univerzitu v pozici neúspěšného studenta celkem 1951 studentů, tedy 18,3 % z celkového počtu 

studentů. Sledujeme-li neúspěšnost v jednotlivých stupních vzdělávání, pak v bakalářských studijních programech opustilo 

univerzitu 20,2 % posluchačů, v dlouhých magisterských oborech bylo neúspěšných 16,6 % studentů z celkového počtu 

studentů v tomto stupni studia. V krátkých magisterských programech to bylo 12,9 % studentů. Z doktorských studijních 

programů bez absolutoria odešlo nebo bylo pro neplnění studijních povinností vyloučeno 16,5 % studentů. 

Velké rozdíly neúspěšnosti neprokazují ani srovnání neúspěšnosti ve formách studia. V prezenční formě neuspělo 17,6 % 

bývalých posluchačů a ve formách kombinované a distanční neuspělo 16,3 % z celkového počtu studentů. Posuzujeme-li 

tento poměr ve vztahu k celkovému počtu neúspěšných studentů, pak prezenční studium tvoří 70,2 %, kombinované 

a distanční pouze 26,6 % a doktorské 3,2 % mezi neúspěšnými studenty. 

Univerzita se dlouhodobě zabývá sledováním neúspěšnosti studentů. V roce 2012 byla provedena kontrola neúspěšnosti 

v jednotlivých studijních programech a studijních oborech. Ve vazbě na analýzu přijímacího řízení. V daných programech 

jsme hledali odpověď na otázku, zda úroveň přijímací zkoušky odpovídá univerzitním požadavkům na kvalitu studia v daném 

stupni a v daném zaměření programu; na tuto analýzu navazovala revize studijních předpisů (řádů, směrnic), zda univerzita, 

při zachování kvalitativních ukazatelů, nevytváří bariéry pro průchod studiem. Po kontrolním šetření byly změněny ukazatele 

pro hodnocení přijímací zkoušky v přijímacím řízení u některých oborů na univerzitě, byly modifi kovány podmínky u zkoušek 

v prvním roce studia tak, aby byla posílena jak náročnost v případě prvním, tak věcnost a fundamentálnost v případě druhém. 

    

Studenti ve věku nad 30 let

V roce 2012 tvořili studenti nad 30 let 19,3 % studentů, což  je srovnatelná úroveň s loňským rokem, kdy studenti nad třicet 

let byli zastoupení 20,7 %. V prezenční formě studia studuje z celkového počtu studentů nad 30 let 6,6 % studentů, 86,2 %

z celkového počtu studentů nad 30 let studuje v kombinované a distanční formě studia. Doktorská studia tvoří v této katego-

rii 7,1 %. Vezmeme-li v úvahu celkový počet studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě v roce 2012, pak v prezenční formě 

studia studuje 1,9 % procent studentů nad 30 let. V kombinované formě studia jsou mezi všemi takto vymezenými studenty 

studenti nad 30 let zastoupeni výrazněji – tvoří 59,7 % studentů.

Sledujeme-li jednotlivé stupně vzdělávání, pak v bakalářských studijních programech v kombinované formě studia tvoří 

studenti nad 30 let skupinu v hodnotě 57,2 %, v magisterských studijních programech v kombinované formě studuje z cel-

kového počtu takových studentů 67,7 % studentů ve věku nad třicet let. U doktorských studijních programů byli v roce 2012 

studenti nad 30 let zastoupeni téměř 40 %. 
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Univerzita ve vazbě na požadavky praxe akreditovala a nabízí pro tuto skupinu studentů zvláště studijní programy a obory 

ve skupině studijních oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, ve skupině oborů zdravotnické, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky a ve skupině oborů společenské vědy, nauky a služby. 
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Absolventi akreditovaných studijních programů

Všichni absolventi v roce 2012 získali doklady osvědčující absolvování v souladu s evropskými standardy (OU je pro léta 

2009–2013 nositelkou certifi kátu DS Label). V roce 2012 absolvovalo 2558 studentů, což bylo o 5,5 % studentů méně 

než v roce 2011. 61,2 % absolventů tvořili bakaláři, 6%  magistři (absolventi dlouhých magisterských) a 31,7 % magistři 

(absolventi krátkých magisterských programů). 1 % absolventů patří těm, kteří získali absolutorium v doktorských studij-

ních programech. 

Nejvyšší procento absolventů patří skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče (33 %), pak následují skupiny 

akreditovaných programů společenské vědy, nauky a služby (30,6 %), přírodní vědy a nauky (17%), zdravotnické, lékař-

ské a farmaceutické vědy (11,8 %), vědy a nauky o kultuře a umění (6,9 %), obory z oblasti psychologie (0,5 %). 

Spolupráce a kontakty s absolventy 

V listopadu roku 2012 bylo uspořádáno první velké setkání absolventů Ostravské univerzity v Ostravě v multifunkční hale 

Gong v oblasti Dolních Vítkovic. Setkání se zúčastnilo 1 700 účastníků, z toho více než 1000 absolventů OU. Mimo kulturní 

program (koncert Marie Rottrové, skupiny Buty, Jana Budaře a dal.) byl velký prostor věnován i prezentaci jednotlivých 

fakult (Filozofi cká fakulta OU vydala např. u této příležitosti reprezentativní publikaci o historii FF) a možnosti kontaktu 

absolventů s vedením fakult i pedagogy. Při této příležitosti byla slavnostně pokřtěna a uvedena do provozu inovovaná 

webová stránka absolventů OU, která umožňuje aktuální kontakt vedení univerzity i fakult s absolventy, stejně jako 

možnost komunikace absolventů mezi sebou. Mimo aktuální informace o činnosti univerzity je možno na této stránce 

nalézt např. informace o pracovních místech a především o akcích školy přímo určených pro absolventy. Na www stránku 

„absolventi.osu.cz“ bylo po její aktualizaci jen od poloviny listopadu do konce prosince více než 2 500 přístupů. 

V databázi máme více než 1 600 zaregistrovaných absolventů, kteří projevili zájem o kontakt s univerzitou a jimž zasíláme 

pravidelné informace. Na podzim roku 2012 byla současně zahájena činnost Klubu absolventů, ve kterém nyní aktivně 

působí více než 30 absolventů naší univerzity, kteří se podílejí na organizaci setkání absolventů v roce 2013. Živá je 

i komunikace prostřednictvím komunikačních sítí, především Facebooku.  

Pravidelně jsou pořádána setkání v rámci Filozofi cké a Přírodovědecké fakulty a i mnoho kateder zve své absolventy 

na odborné semináře a komunikuje s nimi prostřednictvím Facebooku.
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V roce 2012 bylo na OU doručeno 17 081 přihlášek, což je ve srovnání s rokem 2011 o 5,5 % méně. Přesto zájem v celé 

škále oborů vysoce překračuje možnosti přijetí. Sledujeme-li zájem o bakalářské vzdělání, pak za ním směřovalo 74 % 

přihlášek, za magisterskými dlouhými obory (pouze dva na OU) směřovalo 6,8 % přihlášek. Z celkového počtu přihlášek 

patřilo 17,8 % navazujícím magisterským oborům a 1,3 % doktorským oborům. 

Nejvyšší zájem vykazuje skupina oborů pedagogika, učitelství a sociální péče (33,3 %), následují skupina oborů spole-

čenské vědy, nauky a služby (28,6 %), skupina oborů zdravotnické, lékařské, farmaceutické vědy a nauky (17,8 %), 

přírodní vědy a nauky (13,3 %), obory z oblasti psychologie (3,5 %), vědy a nauky o kultuře a umění (3,1 %). Pro univer-

zitu je potěšitelný stabilní zájem o obory přírodní vědy a nauky zvláště v souvislosti s celoroční propagací těchto oborů 

na středních školách, při veřejných prezentacích. 

Univerzita v roce 2012 připravovala přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení zcela v režii univerzity, resp. jednotlivých 

fakult. Univerzita systematicky (ve stáncích s propagačními materiály s novým moderním designem, které vznikly jako 

realizace studentské soutěže na Fakultě umění OU) představovala programy a obory, které jsou připravovány pro AR 

2012/2013 tak, aby rozšiřovala povědomí o škále studijních oborů, ale také o výsledcích výzkumu, které jsou svázány 

s kvalitativně mimořádnými studijními obory. 

Již tradičně v lednu uspořádala univerzita pro zájemce den otevřených dveří. Byť se výrazně proměňují a virtualizují  

zdroje, z nichž zájemci o studium na Ostravské univerzitě v Ostravě čerpají informace, přesto mnoho uchazečů, zvláště 

nejsou-li z Ostravy a bezprostředního okolí, volí jako podstatnou fyzickou návštěvu budov a seminárních místností 

a laboratoří, kde se má odehrávat budoucí výuka, využívá možnost konzultovat  a specifi kovat svůj zájem o studium 

v rozhovorech s vyučujícími kateder zajišťujícími budoucí obor. Záměr univerzity – otevřít všechny fakulty ve shodné dny, 

využít k tomu jak pracovní, tak jeden z víkendových dnů – se jeví jako vhodně zvolený. Fakulta umění, vzhledem k speci-

fi ckým podmínkách a termínům přijímacího řízení, realizuje den otevřených dveří samostatně. 

V bakalářských oborech bylo zapsáno, tedy uspělo u přijímacího řízení, bylo přijato a zapsalo se ke studiu, 22,98 % 

uchazečů, v dlouhých magisterských  programech bylo úspěšných téměř dvacet procent uchazečů (19,9 % z uchazečů 

se stalo posluchači OU), v navazujících magisterských oborech bylo zapsáno 33,8 % z uchazečů a v doktorských studij-

ních programech bylo ke studiu zapsáno 70 % z uchazečů. 

Sledujeme-li procentuální zastoupení studentů v navazujících magisterských programech, kteří absolvovali své bakalář-

ské studium na jiné vysoké škole, pak mezi zájemci o studium na Lékařské fakultě OU byli takoví zájemci zastoupeni 

10,5 %, ale mezi zapsanými studenty tvoří 44,8 %. Na fakultě sociálních studií bylo takových přihlášek 14,3 % a mezi 

zapsanými nacházíme 32,7 % studentů, kteří absolvovali Bc. studium na jiné vysoké škole. Filozofi cká fakulta registrova-

la 5 % takových přihlášek z celkového počtu. Mezi zapsanými v prvním roce NMgr. však takoví studenti tvoří 20,8 %. 

O studium na Přírodovědecké fakultě OU měli zájem absolventi jiných VŠ ve výši 3,8 %, jako studenti pak tvoří 10,6 % 

nově přijatých studentů do NMgr. 6,1 % takových přihlášek bylo doručeno na Pedagogickou fakultu OU, absolventi jiných 

VŠ pak v prvním roce studia tvoří 6,3 % . Fakulta umění registrovala 4,8 % takových přihlášek, studenti, kteří absolvovali 

Bc. studium na jiné vysoké škole pak tvoří 6,8 % studentů v 1. roce studia v NMgr. oborech na FU OU. 



 � � � � � � � � � � �

7_akademičtí pracovníci



27

Vzhledem k specifi ckému charakteru této kapitoly lze říci, že stav uvedený v  tabulkách v přílohové části výroční zprávy je 

zcela opovídající skutečnosti. 

Obecně lze konstatovat, že na Ostravské univerzitě v Ostravě bylo k 31. 12. 2012 zaměstnáno v pracovním poměru celkem 

1015 fyzických zaměstnanců, z toho 697 akademických a vědeckých pracovníků.

V porovnání s rokem 2011 nedochází v přepočtených stavech akademických a vědeckých pracovníků k žádným výrazným 

změnám, zůstává v průměru setrvalý stav s mírnou vnitřní obměnou. Největší pokles je zaznamenán v kategorii asistentů, 

a to ve výši 24,54 %, a odborných asistentů ve výši 2,66 %. V ostatních kategoriích byl zaznamenán nárůst, a to v kate-

gorii profesorů o 9,76 %, docentů o 2,18 % a vědeckých pracovníků o 17,95 %. Trend zvyšování kvalifi kace a zastoupení 

pracovníků těchto kategorií je zcela správný a v souladu s personální činností na jednotlivých subjektech univerzity.

V roce 2012 byl průměrný věk pracovníků Ostravské univerzity 44,82 let. U akademických a vědeckých pracovníků byl 

v roce 2012  průměrný věk 45,55 let, což je srovnatelné s průměrným věkem všech zaměstnanců na univerzitě.

Největší nárůst v porovnání s rokem 2011 byl zaznamenán v kategorii  vědeckých pracovníků, a to o 52 zaměstnanců, 

z toho 17 žen. Tento nárůst byl způsoben posílením vědeckých týmů v rámci plnění jednoho z bodů hlavního strategic-

kého směru – zvyšování výzkumných aktivit na jednotlivých fakultách a v Centru excelence IT4Innovations, Ústavu pro 

výzkum aplikace a fuzzy modelování.

V roce 2012 se začaly projevovat důsledky nově nastavené personální práce zejména v oblasti vědecké. Nově zakládané 

vědecko-výzkumné týmy byly posíleny odborníky s cizí státní příslušností, a to nejčasněji v rámci řádných pracovních 

poměrů jako vědečtí pracovníci, nebo i v rámci stipendijních  a pracovních stáží nejčastěji na pozici postdoktorandů. 

Ostravská univerzita v Ostravě pracuje jako jediná v ČR se systemizací míst akademických a vědeckých pracovníků a se 

systémem hodnocení spjatým se systemizací míst.
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Poradenské služby 

V oblasti poradenských služeb vytváří univerzita zázemí pro činnost Akademického informačního centra a Centra Pyra-

mida. AIC nabízí služby odborníků v oblasti pedagogicko-psychologické, na kterých se podílejí akademičtí pracovníci 

z kateder pedagogiky a psychologie, poskytování informačních služeb a bezplatné právní poradenství a mnoho dalších 

nespecifi kovaných služeb dle potřeb studentů.

Centrum Pyramida je zaměřeno na podporu uchazečů a studentů se specifi ckými potřebami. V podpoře uchazečů 

o studium jde o organizaci informačních seminářů o možnostech studia, individuální konzultace zájemcům k výběru 

studijního programu a oboru, informace k proceduře přijímacího řízení, individuální řešení přijímacího řízení na základě 

požadavku z elektronické přihlášky a organizaci přípravných kurzů a dalších kurzů pro uchazeče a studenty se speciální-

mi potřebami.

Centrum se ale především zabývá podporou našich studentů se specifi ckými potřebami a to v oblasti pedagogického 

poradenství zabezpečovaného kontaktními osobami na jednotlivých fakultách, jako konzultant (psycholog) pro řešení 

obtížných situací při studiu, při zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb nebo při stanovování individuální 

výuky. Dále nabízí pomoc při vyhledávání v elektronických odborných databázích, pomoc při instalaci a obsluze HW 

a SW. Mezi nezanedbatelnou službu patří také možnost využívání a zapůjčení kompenzačních pomůcek, zpřístupňování 

studijních materiálů v různých formátech a pro různé způsoby četby (hmatový výtisk, elektronický text pro hmatový 

výstup, pro hlasový výstup, pro lupu atp.). Studenti si chválí možnosti kopírování dokumentů, tištění na speciálních 

tiskárnách, vypalování CD/DVD se soubory s výukovými materiály ze zdrojů dosažitelných v síti OU nebo od vyučujících, 

a to v rozsahu stanoveném tzv. autorským zákonem ČR. Centrum zajišťuje přístup k dokumentům ve spolupráci se 

školami zaměřenými na vzdělávání smyslově postižených, asistenčními centry a speciálními knihovnami hmatovými, 

zvukovými i elektronickými v ČR i v zahraničí.

Široké spektrum aktivit Centra nekončí jen u pomoci uchazečům či studentům, ale svými vzdělávacími aktivitami se 

zaměřuje i na zaměstnance univerzity a odbornou veřejnost (např. výchovné poradce), pro které organizuje semináře, 

školení a kurzy znakového jazyka.

Ostravská univerzita v Ostravě každoročně spolupořádá s VŠB – TU Ostrava veletrh KARIÉRA PLUS. Jde o největší veletrh 

pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji. Podobně jako v loňském roce se veletrhu zúčastnilo více než 100 fi rem. 

Firmy nabízely studentům a absolventům vysokých škol práci a samy zde mohly získat mladé a perspektivní zaměstnance. 

Veletrhu se mohou zúčastnit i studenti a absolventi ostatních vysokých škol z České republiky.   
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Univerzitní knihovna

Z hlediska dlouhodobé analýzy poskytovaných služeb Univerzitní knihovna zaznamenala v roce 2012 nárůst registrova-

ných uživatelů, počet registrovaných aktivních čtenářů byl téměř o tisíc uživatelů vyšší ve srovnání s rokem předchozím. 

Zaznamenali jsme zvýšený zájem uživatelů o využívání elektronických služeb knihovního katalogu ve všech sledovaných 

parametrech (vstupy do OPAC, stažené digitální objekty apod.). V průběhu roku byly provedeny změny v knihovním kata-

logu tak, aby nabízené služby byly uživatelsky přívětivější a dále byl katalog rozšířen o nové funkce – citace, zobrazování 

obálek, zobrazování obsahu knih. 

Od října 2012 mohou uživatelé knihovny vracet dokumenty i mimo provozní dobu knihovny a pro vrácení knih využít 

Biblibox.

V roce 2012 bylo na OU zpřístupňováno 25 zahraničních multioborových či oborově specializovaných databází pro vědu 

a výzkum, z toho 16 plnotextových. OU získala své první e-books. Pro zajištění elektronických informačních zdrojů pro 

období let 2013–2018 UK OU byly podepsány smlouvy o partnerství s řešiteli projektů programu VaVpI, OP 3, výzva 4.3 

na přístup OU ke zdrojům z produkce vydavatelství EBSCO vč. e-books (projekt SCI-INFO) a dále ke specializovaným 

zdrojům pro biomedicínské obory (projekt MEDINFO).

Centrum informačních technologií 

Ostravská univerzita v Ostravě rozvíjí své informační a komunikační služby a s tím spojenou infrastrukturu prostřednic-

tvím samostatného pracoviště, Centra informačních technologií.

Informační a komunikační služby

Univerzita dlouhodobě prosazuje centralizaci a optimalizaci služeb a umožňuje svým uživatelům jednotné prostředí – 

místo – v rámci kterého jsou dostupné všechny klíčové univerzitní služby, zejména:

• studijní agenda (STAG),

• správa, evidence a kontrola diplomových prací (DIPL),

• správa a evidence publikační činnosti s vazbou na RIV (PUBL),

• tvorba, evidence a správa akreditačních spisů (AKROS),

• evidence a správa univerzitních projektů (EVID),

• personální a ekonomický systém (MAGION), a mnoho dalších systémů a aplikací. 

Informační infrastruktura

Univerzita disponuje moderní a bezpečnou infrastrukturou, kterou se snaží dále rozvíjet a tím nabízet akademické obci 

kvalitní zázemí:

• moderní telekomunikační infrastruktura postavená na technologii HiPath 4000 společnosti Siemens.

• bezpečná a stabilní síťová infrastruktura kombinující technologie CISCO a HP v rozsahu 200 síťových prvků.

• všechna pracoviště univerzity jsou připojena k síti a Internetu a mohou tak využít rychlosti až 1Gbit/s.

• připojení k sítí/Internetu je realizováno prostřednictvím (a) drátového připojení v desítkách kilometrů kabelů (b)   

 bezdrátového připojení - projekt EDUROAM za pomocí 190 WiFi síťových prvků. 

• a mnoho dalších infrastrukturních zařízení – serverů, záložních systémů, klimatizací, bezpečnostních kamer, 

 přístupových systémů.
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Univerzita se v roce 2012 zaměřila v rámci celoživotního vzdělávání na kurzy dlouhodobě orientované na výkon povolání, 

kterých realizovala celkem 100, což je více než šedesát procent ze všech realizovaných kurzů. Tyto kurzy navštěvovalo 

celkem 38 % frekventantů z celkového počtu zájemců o celoživotní vzdělávání na OU. Další výraznou kategorii tvoří kurzy 

do 100 hodin orientované jak na výkon povolání, tak zájmové (cca 46 % z celkového počtu kurzů a 20 % frekventantů 

z celkového počtu absolventů celoživotních kurzů). CŽV se realizuje v sedmi skupinách akreditovaných studijních 

programů, nejvíce n abídek poskytuje univerzita a nejvyšší zájem provází obory ve skupině pedagogika, učitelství 

a sociální práce (25 % z celkové nabídky a 33 % frekventantů), ve skupině technické vědy a nauky (31 % z celkové 

nabídky, 14 % absolventů CŽV kurzů), přírodní vědy a nauky (19 % kurzů a 32 % frekventantů z celkového počtu 

účastníků CŽV), zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (14 % z celkové nabídky a 12% z celkového počtu 

účastníků CŽV). Jako podstatnou vnímáme skutečnost, že se realizuje 15 kurzů v rámci univerzity třetího věku, v šesti 

skupinách akreditovaných oborů, které v roce 2012 navštěvovalo 718 frekventantů. V této oblasti došlo k navýšení 

o téměř 32 % (loni kurzy U3V navštěvovalo a ukončilo 490 účastníků). 

Celkově se zvýšila nabídka kurzů celoživotního vzdělávání o 18 % a počet účastníků těchto kurzů vzrostl o 32 % ve 

srovnání s rokem 2011.
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Naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT, aktualizace OU na rok 2012

Výkon RIV OU zvýšila oproti hodnocení roku 2011 o 17 %. V souladu s Dlouhodobým záměrem OU (cíl 6) je snahou zvýšit 

podíl OU na celkovém objemu výstupů vědy realizovaných na veřejných vysokých školách v ČR tak, aby odpovídal podílu 

OU na celkovém počtu magisterských a doktorských studentů veřejných vysokých škol (cca 1,5 %). V hodnocení RIV 

2012 jsme dosáhli již 1,465 % RIV z VVŠ. 

V dalším defi novaném cíli Dlouhodobého záměru (ve vybraných oblastech činnosti OU, zejména přírodovědných 

a medicínských, vytvořit efektivní podporu transferu technologií a posílení třetí role univerzity) vznikly v roce 2012 dvě 

nová vědecká centra. Na Lékařské fakultě byl zahájen projekt Hematoonkologie – výzkumný projekt I: Biobankovnictví 

s již konkrétními výstupy koncem roku ve formě publikací ve vysoce impaktovaných časopisech a na Přírodovědecké 

fakultě byl založen Life Science Research Centre se třemi pracovními skupinami: Skupina genomiky a evoluce protistů, 

Skupina molekulární biologie prvoků a Skupina evoluční zoologie. Bylo získáno několik vědců i ze zahraničních 

pracovišť. Také toto centrum má již řadu publikací v prestižních časopisech (mj. Nature).

V r. 2012 pokračovala činnost dvou projektů, které OU získala v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

(OP VaVpI) a kde je OU spoluřešitelem s hlavním řešitelem VŠB – TUO. 

Prvním projektem je IT4Innovations, jehož globálním cílem je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci 

excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií s vizí stát se národním centrem excelentní-

ho výzkumu v oblasti informačních technologií v ČR s důrazem na rozvoj a aplikace superpočítačových metod. Ostravská 

univerzita v Ostravě je do projektu zapojena výzkumným programem číslo 6 „Metody soft computingu s aplikacemi pro 

superpočítač“, který je součástí oblasti rozvoje teorie (Theory4IT). Vlastní výzkumné aktivity byly zaměřeny zejména na 

studium základních matematických prostředků pro tvorbu fuzzy modelů a na výzkum v oblasti bioinformatiky. 

Druhým je Institut environmentálních technologií (IET). OU řeší jeden ze tří výzkumných programů – Výzkum dopadu 

environmentálních technologií na životní prostředí. Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní popis dopadu xenobiotik 

na složky životního prostředí a návrhy na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou 

udržitelnost. 

Především pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu bylo nesmírně důležité zahájení třetího projektu OP VaVpI 

Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity 

(INLEK). V polovině roku 2012 byla v areálu Lékařské fakulty zahájena přestavba s cílem vytvoření kompaktního 

univerzitního centra pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské 

univerzity v Ostravě. Cílem stavební investice jsou stavební úpravy části gynekologicko-porodnického pavilonu z roku 

1929 tak, aby byly vytvořeny podmínky pro vybudování vědecko-výzkumného pracoviště s potřebným potenciálem pro 

integrovaný zdravotnický výzkum. Rekonstrukcí získá Lékařská fakulta 8834 m2 nových prostor, z toho 800 m2 laboratoří. 

Výzkumná činnost realizovaná v rámci projektu INLEK vychází ze specifi cké situace v Moravskoslezském kraji, kde se 

potkává průmyslová tradice regionu s vysokou environmentální zátěží danou vysokým podílem těžkého průmyslu. Projekt 

vychází vstříc regionálním potřebám; spojuje silné zázemí výzkumu v přírodovědných oborech s potřebou aplikačních 

výstupů např., v oblasti veřejného zdraví, genetiky, farmakologie či některých dalších zdravotnických oborech. Celkový 

rozpočet projektu do r. 2015  je 431 869 tis. Kč.   

V r. 2012 byl zprovozněn software iRUV a poprvé byly sledovány a odesílány i výsledky umělecké činnosti na platformě 

projektu Registru uměleckých výstupů podobné systému RIV. Fakulta umění se aktivně podílela na seminářích a setkání 

pléna řešitelů RUV a má zástupce i v nově vzniklých panelech každé hodnotící oblasti (hudba, literatura, design apod.). 

Fakulta umění OU dodala za rok 2012 k certifi kaci a hodnocení 252 výsledků tvůrčí činnosti svých akademických 

pracovníků jak ze studijního programu Hudební umění, tak Výtvarné umění. 

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 

Do studentské grantové soutěže jsou aktivně zapojováni i studenti bakalářských a magisterských studijních programů, 

kde bylo řešeno 50 projektů, jejichž výstupy jsou v rámci univerzity sledovány a hodnoceny. Vědecké výsledky jsou 

pravidelně prezentovány na studentských vědeckých konferencích. O vysoké úrovni studentských vědeckých konferencí svědčí 

např. fakt, že na SVK pořádané na Lékařské fakultě je velké procento příspěvků i z fakult mimo OU, včetně zahraničních.
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Vědecké konference 

Ostravská univerzita v Ostravě pořádala celkem 50 konferencí, z toho bylo 32 s mezinárodní účastí. Konferencí s největ-

ším věhlasem byla konference ISCAMI 2012 (Int. Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), která 

byla organizována společně s 1st Summer School on Applied Mathematics and Informatics.

Jedná se o jedinou studentskou konferenci spadajici do tzv. EUSFLAT endorsed events. EUSFLAT je profesni organizace 

European Society for Fuzzy Logic and Technology a pouze vybrané akce (konference, seminaře, workshopy) organizované 

jejich členy spadají do těch endorsovanych. Vybraní účastníci konference posléze submitují své články do vybraných 

časopisů, které vydávají svá speciální čísla s příspěvky z této konference. Loni tomu tak bylo v připadě tohoto časopisu: 

http://tatra.mat.savba.sk/ a hlavně tohoto časopisu: www.nnw.cz, což je časopis s impakt faktorem, kde vyšlo toto 

speciální číslo s 6 články: http://www.nnw.cz/obsahy13.html.

PřF

Přírodovědecká fakulta uspořádala deset konferencí, z toho devět s mezinárodní účastí. Nejdůležitější konferencí v roce 

2012 byla ISCAMI 2012 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), která byla 

organizována společně s 1st Summer School on Applied Mathematics and Informatics, které se zúčastnilo více než 80 

absolventů; podrobněji byla popsána v úvodu této kapitoly. Více než 80 účastníků měl i 18. ročník Semináře [o výuce] 

matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, o který je tradičně velký zájem. Dvě konference byly 

uspořádány ve spolupráci s Československým sdružením uživatelů TeXu (Czechoslovak TeX Users Group). Dlouhou tradicí 

(a vysokou úrovní) se vyznačuje studentská vědecká konference, které se zúčastnilo více než 120 studentů z českých 

a slovenských vysokých škol.

FF

Významnou součástí vědecké činnosti FF OU bylo uspořádání 11 konferencí, z toho deset s mezinárodní účastí.

Uskutečnilo se šesté pokračování konference Parémie národů slovanských (Katedra slavistiky) a čtvrtý ročník početně 

velmi silně obsazeného setkání Studia humanitatis – Ars hermenutica (Katedra slavistiky s Katedrou fi lozofi e). Jedineč-

nou akci představovala webová konference The 2st Internationale-Conferenceon Optimization, Education and Data 

Mining in Science, Engineering and Risk Management (Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd ve spolupráci 

s Nadací AVENÍRA LUCERN, Švýcarsko a vydavatelstvím DIDAKTIS, Bratislava). FF se snaží spolupracovat na pořádání 

některých akcí s dalšími institucemi, např. Centrum pro hospodářské a sociální dějiny uspořádalo ve Valticích 

ve spolupráci se společností Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s 

a Národním památkovým ústavem ÚOP Brno konferenci Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního 

státu. Zároveň se fakulta snaží přenést některé akce do veřejného prostoru města, Ústav pro regionální studia uskutečnil 

své sympozium Krajina. Reprezentace / vytváření  prostoru v literatuře a výtvarném umění v antikvariátu a galerii Fiducia. 

FF dlouhodobě usiluje o zapojení  studentů (zejména doktorského studia)  do vědecké práce, pečuje proto systematicky 

o pořádání studentských konferencí, včetně rozsáhlejších akcí mezinárodního charakteru, k takovým v roce 2012 patřily  

studentské konference slavistů (Slavica Iuvenum, 13. ročník) a historiků (Everyday Life of the social groups and their 

representatives in the urban enviroment in central Europe, 3. ročník). 

PDF

Pedagogická fakulta pořádala 4 konference a všechny s mezinárodní účastí. Jedná se o konference významné, pravidelně 

se opakující a udržující si trvalou tradici. Jedná se například o “Janáčkianu 2012“ – o tradici a současnosti vzdělávání 

učitelů hudby a hudební výchovy, nebo“ICTE 2012“.

FSS

Samotná fakulta žádnou konferenci nepořádala, ale vysokoškolský ústav ERIS, jehož činnost je plně zajišťována 

pracovníky FSS, spolupořádal 6. mezinárodní konferenci na University of Eastern Finland s názvem Constructing 

European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practicies. Do 8 tematických 

workshopů bylo aktivně zapojeno 7 akademiků a studentů FSS OU. Mladí vědci dostali příležitost sdílet své vědecké 

hypotézy a diskutovat o nich s širší mezinárodní komunitou během konference The Young Academics Conference, kde 

vystoupili rovněž 2 studenti z FSS OU.

LF

Lékařská fakulta uspořádala 25 konferencí, z toho devět s mezinárodní účastí. Největší akcí byly XI. Ostravské traumato-

logické dny s mezinárodní účastí, na kterých bylo kromě deseti zahraničních přednášejících téměř 400 účastníků z České 
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republiky. Více než sto účastníků mělo i 2. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí pořádané také Katedrou 

rehabilitace a čtyři akce pořádané Ústavem urgentní medicíny a forenzních oborů: Ostravské dny forenzních věd 2012, 

Den první pomoci 2012, Ostrava v urgentní péči 2012 a Operační řízení: Telefonicky asistovaná první pomoc a telefonicky 

asistovaná neodkladná resuscitace. Katedra interních oborů uspořádala čtyři konference a na 3. Eliminačním dni bylo 

více než 150 účastníků. Velký počet účastníků zaznamenala rovněž velmi aktuální konference Globální problémy 

veřejného zdravotnictví pořádaná Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. post-doktorandských pozicích 

V r. 2012 byl zahájen projekt Institucionálního rozvojového programu „Podpora absolventů doktorského studia na OU“, 

v rámci kterého byli fi nančně podpořeni absolventi doktorského studia končící na OU v roce 2012 tak, aby se mohli 

zapojit do činnosti výzkumných týmů univerzity v roce 2012 a 2013. Celkem bylo podpořeno jedenáct absolventů, 

na Přírodovědecké fakultě na Katedře informatiky a počítačů pět, na Katedře fyzické geografi e a geoekologie dva, 

na Lékařské fakultě dva a po jednom na Filozofi cké a Pedagogické fakultě. Všichni absolventi se do práce týmů zapojili, 

z roku 2012 mají publikační výstupy a mají konkrétní úkoly pro rok 2013. 

Smlouvy s aplikační sférou na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Ostravská univerzita v Ostravě měla v roce 2012 uzavřených 17 platných smluv se subjekty aplikační sféry, z toho dvanáct 

smluv bylo uzavřeno nově v roce 2012. Osm smluv z celkového počtu bylo uzavřeno s platností pouze na rok 2012. Ze 14 

smluvních zakázek získala OU za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje částku 1 535 tis. Kč.  

Spolupráce s regionálními samosprávami 

Spolupráce s regionálními orgány a institucemi je velmi úzká, rektor OU se pravidelně zúčastňuje jednání těchto institucí 

včetně příprav strategií na rozvoj regionu. OU řeší řadu regionálních projektů, např. ve spolupráci s Moravskoslezským 

krajem devět, statutárním městem Ostravou osm, Moravskou Ostravou a Přívozem tři a městskými úřady v Třinci 

a Havířově po jednom. 

Potřebám regionu vychází vstříc i projekt INLEK, který spojuje silné zázemí výzkumu v přírodovědných oborech 

s potřebou aplikačních výstupů např. v oblasti veřejného zdraví, genetiky, farmakologie či v některých dalších zdravotnických 

oborech.

Prostředky získané na výzkum, vývoj a inovace

Univerzita získala v roce 2012 fi nanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace (mimo programů fi nancovaných 

ze strukturálních fondů) v celkové výši 93 954 tis. Kč, z toho 93 609 tis. Kč neinvestičních prostředků a 345 tis. Kč 

kapitálových prostředků.

Účelová podpora (poskytovatelé – MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, 

GA ČR, AV ČR, EU-7.RP) činila celkem 36 553 tis. Kč, z toho 36 375 tis. Kč neinvestičních prostředků a 178 tis. Kč 

kapitálových prostředků. Obdržená podpora obsahovala 11 tis. Kč neinvestičních prostředků, které byly převedeny 

spoluřešitelům/spolupříjemcům podpory. 

Institucionální podpora (poskytovatel – MŠMT) činila celkem 57 401 tis. Kč, z toho 57 234 tis. Kč neinvestičních 

prostředků a 167 tis. Kč kapitálových prostředků. Obdržená podpora obsahovala 4 254 tis. Kč neinvestičních prostředků, 

které byly převedeny spořešitelům/spolupříjemcům podpory. 
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Rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí

Zásadní mezinárodní činností Ostravské univerzity v Ostravě je spolupráce Lékařské fakulty a Univerzity L.U.de.S. 

Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku. Od září 2011 probíhá výuka studijního oboru Fyzioterapie v italštině přímo ve Švýcarsku. 

Do 1. ročníku bylo přijato 55 studentů, z nichž pokračuje ve studiu v rámci 2. ročníku 52 studentů. 

V rámci přijímacího řízení pro AR 2012/2013 bylo do 1. ročníku přijato 78 studentů.

V oblasti mezinárodních mobilit byl kladen důraz na program Erasmus, kde se podařilo výrazně zvýšit počet vyjíždějících 

studentů (viz tabulka). V r. 2012 měla OU 376 těchto bilaterálních dohod. Univerzita i nadále aktivně podporuje činnost 

studentské organizace International Student Club of the University of Ostrava, která pořádá pravidelně měsíční akce pro 

účastníky studentské výměny a v podzimním semestru upořádala Erasmus Day, který účinně propagoval tyto výměny. 

Mimo program Erasmus OU aktivně kooperuje i na bázi meziuniverzitních, mezifakultních a mezikatedrových dohod; 

těchto smluv měla OU v r. 2012 šedesát osm. 

Ostravská univerzita v Ostravě se aktivně podílí na projektu konsorcia Progress 3, který koordinuje činnost českých, 

polských a slovenských univerzit. Jeho cílem je vytvářet spojení výzkumných a inovačních kapacit, což umožní větší 

koncentraci při plánování, řízení a praktické realizaci výzkumných projektů. Sdružení Konsorcium vytváří nezbytné 

podmínky pro intenzivní sdílení výsledků v oblasti výzkumu a inovací a bude doplňovat Evropské sdružení pro územní 

spolupráci (ESÚS) TRITIA.   

V dubnu se na Fakultě sociálních studií konala Mezinárodní jarní škola sociální práce pro studenty magisterského 

a doktorského studia sociální práce za účasti studentů a akademiků z partnerských evropských univerzit – Univerzity 

Kuopio ve Finsku, univerzit v Eichstättu, Kolíně, Landshutu – SRN, Hertfordshire – UK, Lille – FR, Trnavy – SK, Poznaně 

– PL, Trondheimu – NO a Vorarlbergu – AT. Cílem setkání je získání zpětné vazby od akademiků z evropských zemí, 

výměna zkušeností s ostatními evropskými studenty, rozšíření znalostí o sociální práci v Evropě. Organizátorem je FSS 

OU a EVIS – Evropský výzkumný institut sociální práce. 

Dlouhodobě pracuje v pedagogickém sboru řada zahraničních učitelů, především v rámci Filozofi cké fakulty. V r. 2012 

byli díky podpoře vědeckých aktivit OU získáni vědečtí pracovníci z USA a zemí bývalého Sovětského svazu.
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Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání je zajišťováno celou řadou nástrojů, které se standardně využívají v systému řízení 

Ostravské univerzity v Ostravě. Mezi tyto nástroje náleží především

• systém vnitřních norem, realizovaných jako příkazy a směrnice rektora, týkajících se podmínek a pravidel pro   

 uskutečňování studijních programů;

• interní akreditační komise Ostravské univerzity, jakožto poradní orgán rektora posuzující z vybraných kvalitativních   

 hledisek všechny žádosti fakult o akreditace a re-akreditace studijních oborů;

• průběžné sledování a vyhodnocování realizace vzdělávacího procesu v rámci komplexního informačního systému 

 o výkonnosti jednotlivých fakult, kateder a akademických pracovníků, propojujícího hlavní informační systémy   

 univerzity z oblasti studia, vědy a výzkumu, grantových aktivit, publikační činnosti, personalistiky a ekonomiky;

• komplexní systém pro zveřejňování výsledků kvalifi kačních prací, umožňující mj. kontrolu plagiátorství;

• komplexní systém studentské evaluace výuky, založený na pravidelném hodnocení výuky studenty (za účasti cca   

 30 % všech studentů OU), včetně zveřejňování reakci fakult na jednotlivé připomínky.

Uvedené nástroje jsou průběžně využívány na většině úrovní řízení, tj. nejen v rámci celé univerzity, ale zejména na 

fakultách a jednotlivých katedrách. Výsledky průběžných hodnocení využívajících uvedené nástroje jsou vyhodnocovány 

a následně jsou na příslušných úrovních přijímána případná opatření. Souhrnné výsledky kontrol kvality vzdělávání jsou 

také součástí výročních zpráv jednotlivých fakult.

Kromě uvedených nástrojů pro kontrolu a zvyšování kvality vzdělávání ukončila Ostravská univerzita v Ostravě v roce 

2012 přípravu dvou významných rozvojových projektů, které byly zaměřeny na zvyšování kvality činností akademických 

pracovníků a na možnost komplexního posuzování plnění strategických záměrů jednotlivých fakult. Výsledkem prvního 

z uvedených projektů je komplexní systém hodnocení akademických pracovníků, založený na každoročním ukládání 

strukturovaných úkolů jednotlivým pracovníkům z oblasti výuky, vědy a výzkumu a jiných aktivit a vyhodnocení jejich 

plnění. Tento systém je plně propojen s komplexním výkonovým systémem a v maximální míře umožňuje automatizova-

nou kontrolu plnění uložených úkolů.

Druhý projekt je realizací záměru Ostravské univerzity v Ostravě podílet se na přípravě evropského modelu hodnocení 

univerzit, založeném na principu tzv. U-map. V rámci tohoto systému si jednotlivé fakulty mohou defi novat své akademic-

ké profi ly a orientace a pravidelně vyhodnocovat, jakým způsobem jsou tyto záměry naplňovány. Pro vlastní automatizo-

vané vyhodnocování stupně dosažení jednotlivých zvolených profi lů se v maximální míře využívá komplexní výkonový 

systém univerzity.

Ostravská univerzita v Ostravě se zapojila do projektu EU IPn KVALITA, zpracovala sebehodnotící zprávu dle metodiky 

EFQM a byla hodnocena externími posuzovateli. 

  

Ostravská univerzita v Ostravě v rámci Centralizovaného rozvojového projektu Podpora vytváření podmínek pro sdílení 

kapacit Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě realizovala srovnání se 

zahraničními a tuzemskými vysokými školami. Vytvořený benchmarkingový materiál je využitelný pro řízení a zejména 

plánování rozvoje a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti služeb univerzity.

Hodnocení kvality – šetření mezi studenty

Univerzita formou elektronické ankety zapojuje studenty na závěr každého semestru do hodnocení kvality studia. 

Zaměřuje se jak na hodnocení jednotlivých předmětů, tak na otázky směřující k zázemí (IT systém při vytváření rozvrhu, 

při zápisu do akademického roku, podoba fungování a chování studijního oddělení na jednotlivých fakultách, tajemníků 

kateder, tutorů na jednotlivých katedrách, kvalita stravování). Hodnocení studia po letním semestru akademického roku 

2011/2012 se zúčastnilo 29,26 % studentů. Nejpočetněji se zapojila Fakulta sociálních studií (38,12 % studentů), po ní 

následovaly: Lékařská fakulta (34,72), Přírodovědecká fakulta (31,79), Filozofi cká fakulta (27,21), Fakulta umění (16,67).

Hodnocení za zimní semestr AR 2012/2013 se zúčastnilo 31,62 % posluchačů. Opět se nejvýrazněji zapojili studenti 

Fakulty sociálních studií (45,96 % studentů), po ní následovaly: Lékařská fakulta (34,93 %), Přírodovědecká fakulta 

(34,52 %), Filozofi cká fakulta (30,81 %), Pedagogická fakulta (28,2 %), Fakulta umění (13,52 %).
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Studenti mohou volit, zda svá hodnocení budou sdělovat anonymně, nebo neanonymně. Vedle škálového hodnocení 

mohou studenti vyjádřit k jednotlivým předmětům a vybraným okruhům svůj názor a slovní hodnocení také v komentá-

řích. Každý z vyučujících pak může (externisté prostřednictvím vedoucího katedry) vyjádřit ke každému hodnocení svůj 

názor. Vedení fakult a vedení kateder pak zaujímají k výrazným podnětům (ať kritickým, ať povzbudivě kladným) 

stanovisko a v možných  případech také vyloží kroky pro zlepšení kvality v oblastech souvisejících s podněty. I tuto 

možnost považuje univerzita za prvek, který navyšuje účast na evaluaci.

V roce 2012 se výrazně vyjadřovali posluchači kombinovaného studia, upozorňovali na možnosti lepší koordinace studia 

(nasazování rozvrhových akcí, vyhlašování termínů zkoušek) a na zlepšení komunikace mezi garanty jednotlivých oborů 

a posluchači. Podněty, které se objevovaly v hodnoceních, využívá vedení univerzity zvláště pro zlepšení komunikace 

mezi jednotlivými subjekty univerzity. 

Mechanismus odhalování plagiátorství 

Univerzita nechává v systému Thesis kontrolovat každou vysokoškolskou kvalifi kační práci. Původnost prací považuje 

univerzita za jeden z rysů práce absolventů Ostravské univerzity v Ostravě. Univerzita vždy po uzavření akademického 

roku komplexně prověřuje, zda byla skutečně  provedena ze strany vedoucího práce kontrola, zda jsou údaje o původnosti 

práce součástí posudku či záznamu z obhajoby VŠKP, zda jsou k dispozici posudky na práci, zda je k dispozici také 

záznam o průběhu obhajoby VŠKP (i v nich se ověřuje, že práce je původní a skutečným autorem práce je posluchač OU 

práci obhajující). Zjištěné nedostatky se stávají podnětem k okamžitým opatřením, k proškolení nových vyučujících, 

k zpřesnění směrnice či manuálu v pokynech pro vypracování vysokoškolské kvalifi kační práce. 

Hodnocení univerzity akreditační komisí 

Univerzita byla podrobena hodnocení doktorských studijních programů na Filozofi cké, Pedagogické a Přírodovědecké 

fakultě. Hodnocení charakterizovalo Filozofi ckou fakultu OU jako „nově se profi lující badatelské a výukové pracoviště, 

na některých oborech se jí podařilo vybudovat spolehlivé interní jádro. Příznivě dopadlo také hodnocení anglistiky 

a germanistiky, pracoviště zajišťující obory byla shledána jako perspektivní. Akreditace oborů byla prodloužena. 

Obory na Přírodovědecké fakultě OU mají dobré zázemí pro vzdělávání a výzkum, jak uvádí hodnotící zpráva. Hodnocení 

nakonec vyústilo v prodloužení akreditací a doporučením, která povedou ke zkvalitnění doktorského studia na fakultě, 

protože fakulta pro to má zárodečný potenciál. 

Pedagogická fakulta obhajovala dva doktorské programy. Akreditační komise konstatovala, že programy „jsou uskutečňo-

vány bez závažnějších kvalitativních pochybení.“ V obou případech bylo doporučeno prodloužení akreditace. 

Univerzita věnuje svým doktorským programům pozornost, kriticky sleduje vědecké výsledky práce pedagogů, kteří se 

podílejí na profi lu doktorského programu, podporuje badatelský rozvoj doktorandů interní Grantovou soutěží studentů.  

Údaje o fi nanční kontrole 

Finanční kontrola je na Ostravské univerzitě v Ostravě realizována ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a prováděcí vyhlášky Ministerstva fi nancí 

č. 416/2004 Sb. Základem vnitřního kontrolního systému jsou postupy, které umožňují identifi kovat a posuzovat rizika  

a v souladu s tím následně řídit hospodářské operace. V návaznosti na tyto legislativní normy jsou základní součásti 

vnitřního kontrolního systému na Ostravské univerzitě v Ostravě vymezeny interními směrnicemi, a to:

• Směrnice rektora č. 156/2010, o fi nanční kontrole, která defi nuje základní zásady, způsob realizace a odpovědnost 

zaměstnanců v oblasti řídící kontroly. Některá specifi ka jsou promítnuta i do dalších interních předpisů (např. zadávání 

veřejných zakázek, řízení projektů, oběh účetních dokladů apod.). Cílem uplatňování postupů fi nanční kontroly je zamezit 

vzniku nedostatků, které by měly negativní vliv na řádnou správu a řízení hospodaření s veřejnými fi nančními prostředky 

univerzity.

• Směrnice rektora č. 129/09, Statut interního auditu, vymezuje postavení, předmět činnosti a základní zásady pro 

realizaci interního auditu, který zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního 

kontrolního systému OU a dává doporučení k jeho zdokonalení. Činnost útvaru interního auditu a kontroly byla 

v hodnoceném období zaměřena zejména na dodržování zásad při čerpání prostředků EU v rámci projektů OP VaVpI 
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a ověření souladu postupů OU s ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. v oblasti studijní činnosti. Kromě auditů byla 

provedena kontrola rozvojových projektů a průběhu zadávání veřejných zakázek na nákup výpočetní techniky formou 

dynamického nákupního systému. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost OU, zjištěny nebyly. I přes 

některá dílčí zjištění lze obecně hodnotit vnitřní kontrolní systém jako přiměřeně účinný a způsobilý plnit hlavní záměry 

a cíle fi nanční kontroly v souladu se zákonem a eliminovat rizika ovlivňující hospodaření s veřejnými prostředky.
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Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 

European Association School of Social Work

European Center for Community Education

The European Association of Conservatoires (AEC)

Florence Network (European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education) 

Honor Society of Nursing - Sigma Theta Tau International (USA) 

Intenational society for prosthetics and orthitics ISPO  

IBITA International bobath instructors training association 

International society of electrochemistry

Societas Internationalis Odonatologica (S. I. O. ) International

Odonatological Foundation

International Society for Evolutionary Protistology

International Society of Protistologists

European Environmental  Mutagen Society

International Biodeterioration and Biodegradation Society

International Association of Bryologists

Slovenská botanická spoločnosť

British Bryological Society

Bryological Association of SE Europe

American Bryological-Lichenological Society

Sociedad Española de Briología

IUCN/SSC Grasshopper Specialist Group

The Orthopterists‘ Society, USA

IHP UNESCO 

International Association for Statistical Computing (IASC)

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

Association for Automated Reasoning

Research Board of Advisors (American Biographical Institute)

International Association of Mathematical Physics

European Mathematical Society

Australian Mathematical Society

American Mathematical Society

Balkan Mathematical Society

Jednota slovenskych matematikov a fyzikov

Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích

Asociace vzdělavatelů sociální práce ČR

České asociace pedagogického výzkumu

Asociace  fi lozofi ckých fakult  ČR

Asociace děkanů lékařských fakult ČR 

Česká kineziologická společnost 

Česká asociace sester (ČR) 

Česká antropologická společnost (ČR) 

CKDP (Centrum pro klinické doporučené postupy) 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

Menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP 

Česká konfederace porodních asistentek 

Česká společnost pro léčbu rány 

MEFANET

Česká společnost chemická

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii

Odborná skupina termické analýzy při ČSCH
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Ústřední komise chemické olympiády

Česká společnost pro ekologii

Česká společnost entomologická

Česká statistická společnost

Genetická společnosti  J.G. Mendla

Biologická společnost – Sekce pro mutagenitu zevním prostředím

Biotechnologická společnost

Česká botanická společnost

Československá společnost mikrobiologická

Česká asociace geomorfologů

IALE-CZ 

Česká geografi cká společnost

ČMeS (Česká meteorologická společnost)

Česká statistická společnost.

Jednota českých matematiků a fyziků

Česká matematická společnost 

Česká matice technická

Inženýrská akademie ČR

Komitét aplikované kybernetiky a informatiky SmSVTSaP ČSVTS

Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček Ostrava

GAČR – členství v hodnotících panelech a oborových komisích

Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy 

PřF – fakulta roku v oboru Přírodní vědy – v projektu České studentské unie o fakultu roku v AR 2012/2013 

FSS – titul fakulta roku v oboru Sociální vědy a fi lozofi e - v projektu České studentské unie o fakultu roku v AR 2011/2012

FF – 2. místo v oboru Sociální vědy a Filozofi e – v projektu České studentské unie o fakultu roku v AR 2012/2013 

FU – 1. místo  fakulta roku v sekci Umění – v projektu České studentské unie o fakultu roku v AR 2011/2012

FU - 2. místo, fakulta roku v sekci Umění – v projektu České studentské unie o fakultu roku v AR 2012/2013 
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Rozvojové programy a IRP

Na řešení rozvojových programů a IRP byla poskytnuta celkem neinvestiční dotace ve výši 31 045 tis. Kč a kapitálová 

dotace celkem ve výši 6 401 tis. Kč. Z toho na řešení institucionálního rozvojového plánu byla poskytnuta neinvestiční 

dotace ve výši 18 352 tis. Kč a kapitálová dotace ve výši 5 400 tis. Kč a na řešení šesti centralizovaných rozvojových 

projektů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 12 693 tis. Kč a kapitálová dotace ve výši 1 001 tis. Kč.

Ostravská univerzita v Ostravě byla v roce 2012 spoluřešitelem šesti rozvojových projektů, které řešily:

• hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty;

• zřízení koordinačního centra MagNet – síť vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion;

• výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých   

 vysokých uměleckých školách;

• podporu vytvoření podmínek pro sdílení kapacit Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské   

 univerzity v Ostravě;

• rozvoj mobilit v rámci internacionalizace fakult s uměleckým a architektonickým zaměřením

• distribuovanou infrastrukturu pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů na bázi technologie 

Řešené projekty byly splněny dle zadání a poskytnuté dotace na jednotlivé projekty byly vyčerpány v plné výši.

V rámci institucionálního rozvojového plánu bylo řešeno 11 hlavních úkolů:

• vytvoření a pilotní ověření základní varianty multi-dimenzionálního hodnocení výkonnosti a kvality fakult OU

 (fakultní U-multirank);

• podpora zahájení činnosti zahraničních detašovaných pracovišť OU a oborů akreditovaných na těchto pracovištích;

• vytvoření a pilotní ověření systému kontroly a zvyšování kvality lidských zdrojů OU, jakožto součástí řízení 

 a zvyšování kvality hlavních činností;

• podpora procesů pro zajištění plánovaného procentuálního zastoupení bakalářských, magisterských a doktorských   

 studentů OU;

• předložení korigované žádosti o ECTS Label;

• podpora vytváření podmínek pro zvýšení vědeckých aktivit a vědeckých výstupů zejména lékařské a přírodovědecké   

 fakulty;

• podpora procesů pro zvýšení vědeckých aktivit a vědeckých výstupů na PřF OU

• zkvalitnění vybavení Fakulty umění;

• aktualizace a rozvoj systému práce s absolventy;

• zabezpečení organizace a systému řízení, realizace a následné udržitelnosti projektů OU, získaných v rámci   

 Operačních programů EU;

• posílení regionálního postavení OU, zvýšení role CŽV ve vazbě na potřeby regionu, návrh možné modifi kace stávajícího

 systému;

• rekonstrukce prostor PřF OU – realizace PC učebny

Řešené úkoly byly splněny dle zadání a poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

Projekty FRVŠ

Celkem bylo přijato 14 projektů k fi nancování. Neinvestiční dotace na 11 projektů Fondu rozvoje vysokých škol byla 

poskytnuta ve výši 1 432 tis. Kč. Na 3 projekty tematického okruhu A byla poskytnuta kapitálová dotace ve výši 3 699 tis. 

Kč. Celková dotace na projekty Fondu rozvoje vysokých škol byla poskytnuta ve výši 5 131 tis. Kč. Jejich přehled je 

uveden v tabulkové příloze.

Projekty byly vyřešeny dle zadání a poskytnutá dotace na jednotlivé projekty byla efektivně využita a vyčerpána v plné 

výši. U všech řešených projektů proběhlo závěrečné oponentní řízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace pro 

jednotlivé projekty. 
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studium

Na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě studovalo v roce 2012 celkem 755 studentů, z toho 515 

studentů v akreditovaných bakalářských studijních oborech, 169 studentů v navazujících magisterských studijních 

oborech, 49 studentů v magisterském studijním oboru a 21 studentů v doktorském studiu.

V roce 2012 získala fakulta akreditaci nového studijního programu Sociální politika, bakalářského studijního oboru 

Komunitní rozvoj v prezenční a kombinované formě studia; obor je realizován na Katedře sociálních věd. 

V oblasti doktorského studia byl akreditován studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální 

práce na dobu studia čtyř let v prezenční a kombinované formě do roku 2020. Stávajícímu tříletému doktorskému 

studijnímu oboru Sociální práce byla prodloužena akreditace v obou formách studia.

Prodloužení platnosti akreditace bylo uděleno na Katedře sociální práce navazujícímu magisterskému studijnímu 

programu Sociální politika a sociální práce, studijnímu oboru Management organizací služeb sociální práce, v rámci 

něhož je možno studovat také na partnerské zahraniční vysoké škole Fachhochschule Campus Wien a Trnavské univerzitě 

v Trnavě (tzv. Joint Degree).

Ministerstvem práce a sociálních věcí byla fakultě udělena akreditace vzdělávací instituce a akreditace k uskutečňování 

akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků.

Za akademický rok 2011/2012 obdržela fakulta ocenění „Fakulta roku“ v oboru Sociální vědy a fi lozofi e v soutěži 

pořádané Českou studentskou unií.

Věda a výzkum

V roce 2012 pokračovala realizace projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty 

sociálních studií“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0080), který je spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je zaměřen na rozšíření a rozvoj stávajícího vědeckovýzkumného týmu působícího na Fakultě sociálních studií. 

Projekt je veden významným zahraničním expertem – odborníkem v metodologii sociálně-vědního výzkumu a výzkumu 

v sociální práci, pod jehož vedením jsou zajišťovány klíčové vzdělávací a výzkumné aktivity projektu, zejména výzkum 

zvládání chudoby rodinami s dětmi a seniory.

Jarní škola

V dubnu 2012  se konal 6. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce, kterého se zúčastnilo 56 studentů a pedagogů, 

z toho 37 ze zahraničních univerzit. Kromě již tradičních hostů z německého Eichstättu, Kölnu a Landshutu, anglického 

Hertfordshire, fi nského Kuopia, slovenské Trnavy, polské Poznaně a francouzského Lille přijala pozvání zástupkyně 

norské univerzity v Trondheimu. 

Těžiště odborného programu představovaly prezentace příspěvků studentů týkající se disertačních či diplomových prací, 

diskuze s pedagogy, skupinové a individuální konzultace. Na jarní školu navazovaly přednášky a workshop realizované 

v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědecko-výzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM). Konkrétně se jednalo o přednášky 

prof. Petera Eratha z Katolické univerzity v Eichstättu s názvem Valid Research Topics, Creation of Research Questions, 

prof. Briana Littlechilda z University of Hertfordshire na téma Specifi c Aspects of the Qualitative Approach in Research in 

Social Work, Ethics in Research in Social Work a workshop Creative (Expert/Scientifi c) Writing, vedený taktéž prof. 

Littlechildem.

V roce 2012 se zdvojnásobil počet bodů dosažených pracovníky FSS v hodnocení výsledků výzkumných organizací 

(472,340 v roce 2011, 795,679 v roce 2012). Výsledky vědy a výzkumu vztažené na úvazek akademického pracovníka 

vzrostly z  33,57 bodu na pracovníka v roce 2011 na 55,43 bodu na pracovníka v roce 2012.

Členové fakulty v roce 2012 publikovali několik monografi í, mezi nejvýznamnější patří například práce prof. Jana Kellera 

a prof. Petera Eratha.

V rámci studentské grantové soutěže byl řešen projekt SGS5/FSS/2012 s názvem „Sociální práce v kontextu sociálního 

podnikání“. Řešitelský tým se skládal ze 7 členů, z toho je šest studentů doktorského a magisterského studia sociální práce. 

Fakulta významně participuje na aktivitách vědeckého ústavu univerzity – Evropského výzkumného institutu sociální 

práce Ostravské univerzity v Ostravě (EVIS/ERIS), který rozvíjí spolupráci mezi univerzitou a zahraničními vysokými školami 

z Finska, Německa, Slovenska, Velké Británie, Francie. 
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ERIS je vydavatelem elektronického časopisu ERIS Web Journal, v roce 2012 byla vydána dvě čísla.

V říjnu 2012 byla vydána 2. publikace z řady monografi í ERIS Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies 

in Selected European Countries. 

V říjnu 2012 se na University of Eastern Finland uskutečnila 6. mezinárodní konference ERIS s názvem Constructing 

European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practicies. Do 8 tematických 

workshopů bylo aktivně zapojeno 7 akademiků a studentů FSS OU. Mladí vědci dostali příležitost sdílet své vědecké 

hypotézy a diskutovat o nich s širší mezinárodní komunitou během konference The young Academics Conference, kde 

vystoupili rovněž 2 studenti z FSS OU. 

Internacionalizace

V roce 2012 měla FSS OU uzavřeno 36 bilaterálních smluv ERASMUS v 16 evropských zemích. Celkem 14 studentek vyjelo 

na studijní pobyty (Finsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Velká Británie) a 3 na pracovní stáže (Velká Británie, 

Portugalsko).

Na FSS přijelo studovat 6 studentek (Finsko, Itálie, Německo,  Polsko, Slovensko, Turecko). 

9 akademiků FSS se zúčastnilo výukových pobytů  na partnerských institucích ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemsku, 

Polsku a na Slovensku.

Celkem 16 akademiků přijelo na výukový pobyt na FSS (Finsko, Francie, Německo, Polsko, Slovensko, Velká Británie).

Rozvoj

V rámci Institucionálního rozvojového plánu OU na rok 2012 byl na Fakultě sociálních studií řešen úkol Podpora procesů 

pro zajištění plánovaného procentuálního zastoupení bakalářských, magisterských a doktorských studentů OU.

Vzhledem ke klesajícímu podílu studentů navazujících magisterských oborů na celkovém počtu studentů Fakulty 

sociálních studií OU bylo rozhodnuto podporovat růst počtu studentů navazujících magisterských oborů zejména proto, 

že na ně navazuje doktorský studijní program, na který jsou vázána habilitační práva a práva k profesorskému řízení.

V rámci tohoto úkolu byly připraveny k akreditaci dva navazující magisterské obory, a to Sociální práce v kombinované 

formě a Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče v prezenční i kombinované formě.

Na základě identifi kovaných potřeb organizací sociálních služeb v regionu bylo Fakultou sociálních studií akreditováno 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí osm programů pro další vzdělávání sociálních pracovníků.

FAKULTA UMĚNÍ

Studium

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě vznikla v roce 2007, navázala přitom na tradici uměleckého vzdělávání, 

které se na univerzitě realizovalo již v minulosti. Fakulta v současné době zabezpečuje bakalářské a navazující magister-

ské studijní programy Hudební umění a Výtvarné umění. Druhým rokem je na fakultě akreditován rovněž doktorský 

studijní program Interpretace a teorie interpretace, který nabízí doplnění vzdělání absolventům hudebních oborů. V roce 

2012 se pedagogové a studenti Fakulty umění účastnili celé řady výstav a soutěžních přehlídek. Na Fakultě umění 

pokračovala v činnosti Galerie Koridor, která především prezentuje pracoviště uměleckých vysokých škol nejen z České 

republiky, ale také z Polska a Slovenské republiky. Mezinárodních úspěchů dosáhli Veronika Holbová (3. místo na 

Concorso Musica v Římě) a Adam Farana, který obhájil první, druhé i třetí místo na mezinárodních klavírních soutěžích 

v Římě a Vídni. Studenti Fakulty umění mají možnost konfrontovat se v náročném domácím, ale také zahraničním 

výtvarném i hudebním provozu, etablovali se i jako členové Orchestru Fakulty umění nebo Operního studia Fakulty. 

Na vizuálním profi lu Operního studia pak spolupracovali a spolupracují studenti výtvarných oborů. 

Fakulta umění je řešitelem projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost s názvem Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné umění. Cílem je v letech 2012–2015 aktualizovat 

a inovovat stávající studijní plány všech oborů Fakulty umění a přizpůsobit je soudobým trendům ve výuce a požadavkům 

na trhu práce. Jedním z výstupů projektu je i zkvalitnění zázemí pro výuku, vznik multimediálních výukových programů, 

skript, pořádání workshopů se specializovanou tematikou uměleckého provozu apod.

Věda, výzkum a umění

V oblasti umění, vědy a výzkumu je dále nutné zmínit zapojení Fakulty umění do projektu Registr uměleckých výstupů 

(RUV) a aktivní podíl na sběru dat a jejich vyhodnocování. Cílem projektu je nabídnout i v uměleckých oborech excelentní 

výkony srovnatelné s tradičním bodovým systémem vědecké a výzkumné činnosti RIV. V obou zmíněných projektech 

dosáhla Fakulta umění výrazného navýšení hodnocených výsledků. V roce 2012 byli akademičtí členové Fakulty umění 
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řešiteli několika grantů (např. Nadace Život umělce, Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz), účastnili se rovněž výběrových řízení Fondu rozvoje vysokých škol a Grantové agentury České republiky. V tomto 

roce se do grantové politiky poprvé aktivně začlenili rovněž studenti doktorského studia. Z uměleckých projektů je ještě 

nutné vyzdvihnout vznik nového profi lového CD Fakulty umění s nahrávkami oper Hlas lesa a Veselohra na mostě 

Bohuslava Martinů. V roce 2012 byly premiérovány operní fragmenty Prodaná Rusalka, fakulta zorganizovala již druhý 

Velikonoční koncert a Orchestr Fakulty umění se účastnil slavnostního Akademického dne Ostravské univerzity v Ostravě.  

Internacionalizace

Fakulta umění se aktivně zapojuje rovněž do mezinárodní spolupráce, a to na podkladě programu Erasmus, ale rovněž 

navazuje kontakty s uměleckými vysokými školami na Slovensku a v Polsku – Velikonoční koncert např. řídil pedagog 

Akadémie umení z Banskej Bystrice Pavol Tužinský. Výrazná je spolupráce studijního programu Výtvarná umění 

na festivalu Kręgi Sztuki, který probíhá v Cieszyně. Rovněž akademičtí pracovníci jsou často zváni jako vystavovatelé 

především do Polska, jejich výstavy v roce 2012 proběhly např. v Krakově, Mikolowě nebo v Cieszyně.  

Rozvoj

Z hlediska rozvoje je pro Fakultu umění klíčový výše uvedený projekt Evropského sociálního fondu. Fakulta však navazuje 

spolupráci i s partnerskými českými vysokými školami a fakultami a s kulturními organizacemi v Ostravě a v Moravsko-

slezském kraji. Snaží se tak o prohloubení spolupráce a získává aktuální podněty z praktického uměleckého provozu.              

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Studium

Fakulta měla v roce 2012 akreditováno celkem 28 studijních oborů v bakalářském studijním programu, 41 v magister-

ském studijním programu a 12 v doktorském studijním programu. V roce 2012 skončila platnost akreditace tzv. dlouhých 

magisterských studijních programů, a tím Filozofi cká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě úspěšně zakončila proces 

strukturace všech studijních programů podle parametrů bolognského procesu. Struktura studia tedy odpovídá třístupňo-

vému cyklu. 

U tříletých bakalářských oborů je nabízeno jak profesně orientované studium (např. jazyky ve sféře podnikání), tak 

odborné studium s možností pokračovat v dvouletých navazujících magisterských studijních programech. Na Filozofi cké 

fakultě jsou tyto nabízeny jako odborné, aplikované nebo učitelské studium. U řady oborů je realizován rovněž nejvyšší 

stupeň vysokoškolského vzdělání, studium v doktorském studijním programu. 

V roce 2012 bylo na fakultě nově akreditováno doktorské studium v oboru Český jazyk, navazující magisterské studium 

oboru Učitelství psychologie pro střední školy a dvouoborové bakalářské studium oboru Dějiny umění a památková péče. 

Rovněž bylo získáno oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat akademický titul PhDr. u oboru Filozofi e.

V roce 2012 se přihlásilo ke studiu na FF celkem 4121 uchazečů, z nichž bylo zapsáno 1051 studentů. Svá studia 

úspěšně ukončilo 376 bakalářů, 216 magistrů a 9 doktorů.

Již tradičně byla na FF OU nabízena také pestrá paleta programů v rámci celoživotního vzdělání, včetně jubilejního 

desátého běhu univerzity třetího věku.

Věda a výzkum

Vědecká činnost FF OU se rozvíjela v souladu s Dlouhodobým záměrem činnosti Filozofi cké fakulty na období 2011–2015 

a v návaznosti na hlavní směry výzkumu fakulty. Z nich se úspěšně rozvíjely zejména dva. Především „Historický výzkum 

ekonomických a sociálních faktorů modernizace“, na kterém se podílí Centrum pro hospodářské a sociální dějiny ve 

spolupráci s Katedrou historie. Tento směr pokračoval např. v mapování ostravských dělnických kolonií (knižní publikace 

M. Jemelky a kol.) a v poznávání procesů industrializace ostravské průmyslové oblasti (např. projekt P. Popelky). A dále 

výzkum „Tematizace prostoru (regionu, krajiny, města) v literárních a kulturních kontextech“, který realizuje Ústav pro 

regionální studia ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy. Kromě přípravy druhého, rozšířeného vydání 

Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy se tento tým zaměřil na obecnější aspekty kulturní 

reprezentace prostoru (kolektivní monografi e Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, která navázala 

na předchozí publikaci na téma „město“). S tímto zaměřením volně korespondovalo dlouhodobě rozvíjené studium 

multikulturního prostředí Těšínska, jehož dílčí fáze byla v roce 2012 završena kolektivní monografi í Církevní diskurz 

v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. K syntetickým výsledkům dospěl výzkum odborného jazyka 

angličtiny a němčiny, a to  především díky publikaci anglistů Interpersonální jazyková funkce v akademickém, mediálním 

a institucionálním diskursu. Z šířeji koncipovaného fi lozofi ckého bádání se v roce 2012 realizovala zejména oblast 
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zaměřená na aktuální téma kontextů vzniku a využití vědeckého poznání (kolektivní monografi e Filozofi cké a společenské 

kontexty vědeckého poznání).

Většina těchto aktivit byla podpořena vědeckými projekty z externích zdrojů. Na FF OU bylo v roce 2012 úspěšně řešeno 

11 projektů GAČR a 8 projektů SGS. Široké spektrum vědeckých činností se zároveň odrazilo v bohaté a různorodé 

publikační činnosti (její efektivnost dokumentují výsledky FF OU v  hodnocení  RIV 2012). Publikační činnost FF OU se 

realizuje v několika rovinách. Kromě publikací v časopisech z prestižních světových databází a v standardních domácích 

časopisech (včetně sedmi periodik vydávaných na půdě FF OU) je tradičně část vědeckých výsledků fakulty publikována 

v podobě samostatných odborných monografi í. K těm nejprestižnějším patřily v roce 2012 tyto tituly: 

P. Kladiwa – A. Pokludová: Hans Kudlich (1823–1917). Cesta života a mýtu; S. Urbanová Dialogy Ivy Procházkové; 

P. Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení i blízcí. 

Internacionalizace

Na poli mezinárodních vztahů se Filozofi cké fakultě OU podařilo v roce 2012 vykonat několik významných počinů. Vedle 

zapojení zahraničních odborníků do vědeckých a pedagogických aktivit na fakultě (viz bod Rozvoj) a několika desítek 

přednáškových a konferenčních vystoupení (v rámci programu Erasmus, bilaterálních smluv apod.) se v praxi osvědčila 

promobilitní orientace fakulty, jejímž výsledkem je opětovné navýšení počtů zahraničních cest ve všech směrech 

(studentské i zaměstnanecké výjezdy i příjezdy). Velká péče byla věnována obnovování a navazování nových smluvních 

vztahů (zejména v rámci programu Erasmus), ale pozornost fakulty se zaměřila také na východní evropské země, které 

nejsou v Evropské unii. Pilotní a intenzivní spolupráce byla navázána s Doněckou státní univerzitou managementu 

(Ukrajina) a Slovanskou univerzitou v Baku (Ázerbájdžán) – hlavním předmětem nově uzavřených dohod je odborný růst 

akademických pracovníků naší fakulty a partnerských univerzit, intenzivní spolupráce zejména na poli vědy a postgradu-

álního doktorského studia, včetně možnosti vzájmených mobilit studentů všech stupňů vzdělání i zaměstnanců. 

Obě uzavřené dohody již nalezly konkrétní realizaci v odborně-učitelském pobytu našeho akademického pracovníka 

na partnerské instituci, ve společné výměně vědeckých zkušeností a výstupů a také ve znatelném zájmu zahraničních 

studentů o studium na FF OU. 

Rozvoj

Filozofi cké fakultě se v roce 2012 povedlo naplno zúročit snahu z předchozího rok a půl trvajícího zájmu o aktivní 

zapojení do řešení rozvojových projektů ze zdrojů ESF, zejména Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost. V souladu s dlouhodobým záměrem Filozofi cké fakulty se podařilo získat podporu na rozvoj hlavních směrů 

vědeckého výzkumu se zapojením mezinárodních odborníků do činnosti našich center či budování a stabilizace 

mezinárodně srovnatelného charakteru našich pracovišť (zejména Centrum výzkumu odborného jazyka s projektem 

Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na FF OU pod vedením prof. Lenky Vaňkové, ale 

také katedra fi lozofi e jako spoluřešitelské pracoviště projektů Posílení vědeckých pracovišť OU v Ostravě a Výzkumná síť 

teorie a dějin vědy). Další důležitou oblastí rozvojových aktivit, v níž se FF úspěšně v roce 2012 ucházela o podporu 

z prostředků OP VK a NAKI, je aplikace a prezentace vědecko-vzdělávacích aktivit našich odborníků – ať už v podobě 

zapojení katedry anglistiky a amerikanistiky a katedry germanistiky do projektu Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků 

NEFLT, zapojení kateder českého jazyka, české literatury a literární vědy a katedry romanistiky do projektu Svět vědy 

– záhadný i zábavný či na katedře českého jazyka řešený projekt Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj 

lokální, regionální a nadnárodní identity; příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen. Tímto se však přidělené 

rozvojové projekty FF OU zdaleka nevyčerpávají – podporováno bylo např. kulturněhistorické bádání v regionu (Ústav pro 

regionální studia) či zapojení zahraničních odborníků do výukového procesu (katedra romanistiky, katedra sociologie) atd.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Studium 

Lékařská fakulta má akreditováno 11 bakalářských studijních oborů v prezenční i kombinované formě, z toho 2 studijní 

obory v angličtině (Všeobecná sestra, Fyzioterapie) a 1 studijní obor v italštině (Fyzioterapie). LF OU má v kategorii 

navazujících magisterských oborů akreditováno 6 studijních oborů v prezenční i kombinované formě, 1 magisterský 

studijní obor (Všeobecné lékařství) a má 2 oprávnění vykonávat rigorózní řízení (Ošetřovatelská péče v geriatrii 

a Ošetřovatelská péče v pediatrii, Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví). V oblasti doktorských studijních 

programů je nabídka užší – Veřejné zdravotnictví a Ošetřovatelství v prezenční i kombinované formě studia. V rámci 

celoživotního vzdělávání nabízí 24 kurzů (certifi kovaných, inovačních), z toho 6 je nabízeno dle paragrafu 60 odst. 2 

zákona o vysokých školách, č. 111/1998 Sb. v platném znění v rámci akreditovaných studijních programů. Počet 
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studentů v rámci akreditovaných studijních oborů bylo na LF OU k 31. 10. 2012 1 603 studentů, z toho 288 studentů 

v magisterském stupni studia, 243 studentů v navazujícím magisterském stupni studia a 41 studentů v doktorském stupni 

studia. Počet absolventů byl 502. V rámci přijímacího řízení pro AR 2012/2013 bylo přijato 3 152 přihlášek, dostavilo se 

k přijímacímu řízení 2 793 uchazečů a dostavilo se k zápisu do studia 669 studentů.  

Spolupráce Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Univerzity L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku 

pokračuje od září 2011 v rámci výuky studijního oboru Fyzioterapie v italštině přímo ve Švýcarsku. Do 1. ročníku bylo 

původně přijato 55 studentů, z nichž pokračuje ve studiu v rámci 2. ročníku pouze 52 studentů. V rámci přijímacího řízení 

pro AR 2012/2013 bylo do 1. ročníku přijato 78 studentů.

Věda a výzkum

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě klade důraz na progres vývoje vědecko-výzkumných aktivit jednotlivých 

pracovišť fakulty, vytváří podmínky k odbornému růstu osobností, týmů, ústavů a klinik a podporuje zapojení schopných 

výzkumníků z jiných krajů ČR i zahraničí.

Významným ukazatelem rozvoje fakulty je nárůst aktivit podle výsledků z RIV RVVI ČR.

Lékařská fakulta OU zahájila v závěru roku 2012 analýzu vědecko-výzkumných aktivit a potenciálu, jejímž výstupem bude 

především defi nování priorit výzkumu podporovaného LF OU pro další období a mapování možností efektivní spolupráce. 

Mezi přední témata výzkumu patří obezita, gastroenterologie, genomika a bioinformatika, buněčná terapie, vývoj nových 

materiálů, vývoj edukačních a experimentálních modelů v gastroenterologii.

Dne 25. dubna 2012 se uskutečnila v pořadí druhá studentská vědecká konference určená studentům bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programů lékařských a zdravotnických fakult z celé České republiky i Slovenské 

republiky.

Účastníci představili celkem 50 prací rozdělených do 5 tematických sekcí: Všeobecné lékařství a doktorské studijní 

programy (1), sekce Bakalářské studium (2), sekce Ošetřovatelství NMgr. (3), sekce Ochrana veřejného zdraví (4) 

a sekce Zdravotnický laborant a ostatní (5). 

Tento druhý ročník studentské vědecké konference LF OU se setkal s velkým ohlasem v rámci celé České republiky 

a Slovenské republiky a přivítali jsme studenty se soutěžními prezentacemi také z Univerzity obrany Brno, Univerzity 

Pardubice, Trnavské univerzity v Trnave, Masarykovy univerzity Brno, TU Liberec, UP Olomouc a JU v Českých Budějovicích.

Internacionalizace

Zahraniční mobility studentů, pedagogů a administrativních pracovníků LF OU v rámci programu Erasmus probíhají více 

než 15 let. Celkově výrazně vzrůstající trend výjezdů studentů a pedagogů byl patrný do roku 2008. V posledních letech 

zaznamenáváme standardní počet výjezdů českých studentů. V roce 2012 došlo k navýšení počtu přijíždějících zahranič-

ních pedagogů a zaměstnanců. 

Vybraní studenti (kritéria výběru – studijní předpoklady, jazykové předpoklady, první výjezd v rámci programu) si volí 

místo svého zahraničního pobytu (studijní pobyt nebo pracovní stáž) z 18 evropských zemí a Turecka a 30 univerzit. 

V roce 2012 studovalo v programu Erasmus na zahraničních univerzitách 10 studentů Lékařské fakulty, na naší fakultě 

studovalo 5 studentů ze zahraničí. V rámci mobilit pedagogů a jiných zaměstnanců vyjelo do zahraničí celkem 46 našich 

akademických a administrativních pracovníků, přijelo 9 zahraničních pedagogů. 

V roce 2012 byly rozšířeny bilaterální smlouvy programu Erasmus pro obor Všeobecné lékařství (Aarhus University, 

Wroclav Medical University, Giresun University), pro obor Zdravotnický záchranář (Prešovská univerzita), pro obor 

Všeobecná sestra a Fyzioterapie (University of the Balearic Islands). 

  

Rozvoj

V rámci rozvoje Lékařské fakulty v oblasti výukové činnosti bude usilovat fakulta o udržení akreditace studijního 

programu/oboru Všeobecné lékařství, následné získání akreditace studijního oboru Všeobecné lékařství v anglickém jazy-

ce a rozšíření nabídky doktorských studijních programů/oborů v rámci medicínských oblastí. Fakulta usiluje rovněž

o rozšíření akreditací vybraných bakalářských (Nutriční terapeut, Zdravotní laborant, Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik – 

protetik) a navazujících magisterských oborů (Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví) o kombinovanou formu 

s ohledem na poptávku trhu práce. Dalším z cílů je rozšířit spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji.

V oblasti vědy je primárním cílem zvýšit kvalitní publikační činnost fakulty. Spolupráci v oblasti vědy rozvíjí Lékařská 
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fakulta OU nejen s Fakultní nemocnicí Ostrava, ale i s dalšími zdravotnickými zařízeními ve spádové oblasti MS kraje. 

Díky zapojení dalších odborníků jsou rozšířeny počty vědeckých týmů, řešeny nové výzkumné úkoly a vědecké studie 

s následným publikováním v odborných periodikách. Pokračujeme v budování Centra genetické analýzy, které soustřeďu-

je zástupce špičkových pracovišť celého regionu.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Studium

Fakulta v roce 2012 zaznamenala mírný pokles uchazečů o studium akreditovaných studijních oborů (o 5 % ve srovnání 

s rokem 2011), nicméně zájem o studium dlouhodobě významně převyšuje fi nancované limity studentů (5645 uchazečů, 

1284 přijatých studentů). V oborech s nejvyšším zájmem uchazečů fakulta opakovaně otevřela souběžné studium 

v celoživotní formě (167 přijatých účastníků). Fakulta dlouhodobě udržuje poměr mezi bakalářským a magisterským 

studiem 2 : 1, mezi prezenční a kombinovanou formou studia v roce 2012 dosáhla poměru 7 : 5. V roce 2012 byl plně 

rozvinut systém realizace profesních praxí studentů na bázi rámcových smluv, přičemž většina institucí přijímala 

studenty bezúplatně. Fakulta zatím nepodala žádný návrh na přidělení statutu „fakultní instituce“, žádosti institucí 

průběžně přijímá. V roce 2012 fakulta podala žádosti o prodloužení akreditace pěti studijních oborů a žádosti o 

akreditaci dvou studijních oborů, tyto však nahrazovaly obory stávající – portfolio studijních oborů nebylo rozšířeno, 

naopak, naposledy byli přijati studenti ke studiu oborů Matematika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství matematiky 

pro 2. st. ZŠ (obory bude fakulta postupně uzavírat). V rámci akreditačního řízení fakulta pokračovala v implementaci 

jednotného modelu pedagogicko-psychologické přípravy na OU. V závěru roku 2012 byla na úrovni vedoucích kateder 

pedagogiky a andragogiky, sociální pedagogiky, pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, speciální pedagogiky 

a pedagogické a školní psychologie otevřena jednání k přípravě doktorského studia pedagogiky. Fakulta v roce 2012 

úspěšně zahájila první ročník Univerzity třetího věku, přičemž ve dvou kurzech garantovaných Katedrou českého jazyka 

a literatury s didaktikou a Centrem jazykové přípravy studovalo 82 účastníků. 

Oblast vědecko-výzkumná a umělecká

V roce 2012 byly na Pedagogické fakultě OU řešeny 3 projekty FRVŠ, jeden investičního charakteru (Modernizace výuky 

matematicky orientovaných předmětů vybavením učebny o přenosná PC) a dva orientované na oblast hudební v širším 

kontextu, jejichž řešiteli byli studenti doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika (Filmy jako 

prostředek popularizace hudby a Umělecká hudba v Ostravě – hudební osobnosti a instituce).

Studenti se také výrazně podíleli na výzkumných úkolech souvisejících s projekty SGS, jichž bylo na fakultě řešeno 

celkem 12; 4 z nich byly z oblasti v širším smyslu pedagogické (Výzkum kvality školního života žáků na 1. a 2. stupni ZŠ, 

Výzkum školní připravenosti v období nástupu dětí do 1. třídy základního vzdělávání, Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi 

a Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na OU), 2 z oblasti hudební a hudebně-pedagogické 

(Vytvoření registru ostravských koncertů vážné hudby v období 2000–2010 a Analýza vzdělávacích programů gymnázií 

v ČR, PL a SR se zaměřením na hudební vzdělávání) a 6 z oblasti tělovýchovné a sportovní (Citlivost metody bioelektrické 

impedance na změnu hydratace organismu, Fyziologické a biochemické aspekty odezvy organismu na pohybovou 

aktivitu, Kvalitativní analýza pohybu při přeskocích ve sportovní gymnastice, Monitorování intenzity zatížení hráčů 

házené v průběhu utkání v tréninkovém procesu, Prevence zranění kolene při doskoku do bloku ve volejbale žen a Úroveň 

koordinačních schopností žáků městských a venkovských základních škol na Opavsku). 

Zpracování projektů zaměřených na sportovní aktivity souviselo také s činností Centra diagnostiky lidského pohybu, jež 

na fakultě působí a je zaměřeno na získávání informací vedoucích k řízení procesů zlepšování kvality pohybu, pohybové 

výkonnosti a pohybové aktivity v kinantropologii. Mimo toto centrum a vedle dílčích oblastí výzkumu souvisejících 

s vědecko-výzkumným zaměřením jednotlivých pracovišť a jejich členů byl v roce 2012 výzkum na PdF OU koncentrován 

do dalších tří výzkumných center: Centra studií evropské identity, zabývajícího se výzkumem evropanství, evropské

a regionální identity a historického vědomí a studiem evropského politického vývoje, Centra studií regionální hudební 

kultury, orientovaného na hudební kulturu v regionu a její inspirační zdroje a na hudební tvorbu na Ostravsku a její vazby 

na specifi cké podmínky regionu, a Centra pro výzkum edukačních procesů zabývajícího se základním i aplikovaným 

výzkumem v oblastech sociální pedagogiky, speciální pedagogiky, pedagogické evaluace a andragogiky a výzkumu 

edukace s podporou ICT.

Umělecké činnosti byly na fakultě koncentrovány zejména na Katedře hudební výchovy, v rámci níž připravoval svá 
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vystoupení i Vysokoškolský pěvecký sbor s celouniverzitní působností, a Katedře výtvarné výchovy, jejíž členové 

realizovali vedle dalších tvůrčích aktivit celkem 8 samostatných výstav v galeriích a dalších výstavních prostorách na 

území celé České republiky. V roce 2012 byly zahájeny přípravy na vkládání uměleckých výstupů pedagogů těchto 

kateder do databáze RUV.

Internacionalizace

Aktivity v oblasti zahraničních vztahů byly na fakultě soustředěny v roce 2012 zejména na program LLP/Erasmus, v rámci 

něhož vyjelo do zahraničí celkem 38 studentů na studijní pobyty a pracovní stáže realizované na partnerských institucích 

v Belgii, Finsku, Francii, Norsku, Polsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Velké Británii a na 

Slovensku. Naopak na PdF OU studovalo ve stejném období celkem 70 zahraničních studentů, z nichž největší podíl 

tvořili studenti ze Španělska (41), Turecka (9), Litvy (5), Polska (5), Bulharska (4), Švýcarska (2), Řecka (1), Estonska (1), 

Velké Británie (1) a Slovenska (1). Jedna studentka z Polska studovala v ZS 2012/2013 v rámci Visegrádského fondu. 

Celkem pro tyto studenty nabízela fakulta 69 předmětů vyučovaných v cizích jazycích.

V rámci přednáškových a projektových aktivit programu LLP/Erasmus navštívilo fakultu 32 zahraničních odborníků 

z Bulharska, Polska, Slovenska, Španělska a Turecka. Dalších 9 zahraničních návštěvníků tvořili administrativní 

pracovníci, kteří realizovali na fakultě a v knihovně OU školení v rámci programu LLP/Erasmus a přijeli z Norska, Polska 

a ze Slovenska. Celkem 26 pracovníků PdF OU, z toho 25 akademických a 1 neakademický, vyjelo ve stejném období na 

zahraniční instituce.

Mimo LLP/Erasmus bylo pracovníky fakulty realizováno celkem 103 výjezdů do Austrálie, Bulharska, Itálie, Kazachstánu, 

Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, na Slovensko, do Španělska, Turecka a Velké Británie na mezinárodní 

a vědecké konference, sympozia, vedení lyžařských kurzů, na jednání v rámci programu AKTION, na zasedání vědeckých 

rad a habilitačních řízení, sympozia či konzultace k projektu.

Fakulta má uzavřeno 73 bilaterálních smluv v rámci programu LLP/Erasmus s partnery z 23 zemí a celkem 9 dalších 

smluv o spolupráci. 

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2012 se PdF OU podílela na spolueditorství mezinárodního odborného časopisu 

The New Educational Review vydávaného v anglickém jazyce ve spolupráci s Fakultou pedagogiky a psychologie Slezské 

univerzity v Katovicích (Polsko) a Pedagogickou fakultou UMB v Banské Bystrici (Slovensko). 

Rozvoj

Pedagogická fakulta v roce 2012 pokračovala v činnostech směřujících k dosažení cílového stavu v rekonstruovaném 

objektu na ulici Fráni Šrámka. Mimo jiné došlo v průběhu roku k dovybavení dvou největších poslucháren této budovy 

klimatizacemi.

Probíhala úzká spolupráce s jinými pedagogickými fakultami v rámci Asociace děkanů pedagogických fakult univerzit ČR 

na odborném pojetí a zvýšení prestiže učitelského povolání a na standardu kvality profese učitele, usilování o korekci 

rozpočtových pravidel ze strany MŠMT. Fakulta v roce 2012 byla také pořadatelem zasedání Asociace děkanů pedagogic-

kých fakult univerzit ČR.

Byly realizovány schválené projekty ESF VpK v souladu s pravidly poskytování prostředků a využívány k dosažení inovací 

ve studijních programech pregraduálního i dalšího vzdělávání.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Studium

Zájem o studium na Přírodovědecké fakultě OU trvá i v období, kdy přírodní a technické vědy nejsou v popředí oblíbenos-

ti u mladé generace. Je to jistě dáno i velmi rozmanitou nabídkou oborů biologických, fyzikálních, chemických, geografi c-

kých, ekologických, matematických a informatických v různých formách a stupních studia a systematickou popularizační 

prací zaměstnanců fakulty.

Na Přírodovědecké fakultě OU měli v roce 2012 studenti možnost studovat ve 21 bakalářských, 19 navazujících 

magisterských a 1 magisterském akreditovaném studijním oboru pod celkem 21 studijními programy. Z toho 11 
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studijních oborů lze studovat také v kombinované formě studia, jeden v distanční formě studia. Postgraduální studia 

mohli studenti realizovat v 10 odborných oblastech v rámci  7 akreditovaných doktorských studijních programů.

Akreditované studijní programy a obory Přírodovědecké fakulty OU naleznete na http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=128.

Mezi nejvýznamnější počiny fakulty v oblasti studia patří získání akreditace nových studijních programů, oborů či forem 

studia. V roce 2012 získala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě akreditaci dvou nových doktorských 

studijních oborů:

• Analytická chemie heterogenních systémů pod studijním programem Analytická chemie se standardní dobou studia   

 4 roky 

• Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování pod studijním programem Aplikovaná matematika se standardní dobou   

 studia 4 roky. 

Věda a výzkum

Jsme si na Přírodovědecké fakultě OU vědomi, že bez kvalitního výzkumu nemůžeme realizovat kvalitní výuku – pracovní-

ci fakulty se podílejí na řešení vědeckých i dalších tvůrčích projektů, spolupracujeme s řadou výzkumných pracovišť 

nejen v České republice, ale i v zahraničí. V roce 2012 úspěšně pokračovalo ve své činnosti na fakultě Centrum pro 

studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí – toto Environmentální centrum, jak jej zkráceně 

nazýváme, vzniklo jako součást projektu podporovaného Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace. Na Katedře 

biologie a ekologie naší fakulty vzniklo v roce 2012 s významnou podporou univerzity Life Science Research Centrum 

výzkumné pracoviště s řadou našich i zahraničních odborníků. 

Je pozitivní, že většina výzkumných směrů fakulty je současně považována za tzv. hlavní směry výzkumu Ostravské 

univerzity v Ostravě. Výstupy z  oblasti vědy a výzkumu jsou zahrnuty především v rámci publikačních výstupů – i v této 

oblasti dosáhli pracovníci fakulty v roce 2012 velmi dobrých výsledků.

K nejvýznamnějším úspěchům pracovníků fakulty v oblasti publikačních aktivit patří následující:

• Na tvorbě prestižní monografi e „Recent Landform Evolution - The Carpatho-Balkan-Dinaric Region“ (nakladatelství   

 Springer) se podíleli i tři pracovníci Katedry fyzické geografi e a geoekologie: doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., 

 doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. a prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 

• Ekolog a zoolog RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. z Katedry biologie a ekologie vystoupil v České televizi v pořadu 

 “Před půlnocí”, kde hovořil o vzniku světově unikátní monografi e o vážkách (Aleš Dolný je hlavním autorem této   

 unikátní monografi e s názvem „Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření “).

• I díky našemu biologovi z Katedry biologie a ekologie Mgr. Marku Eliášovi, Ph.D. vznikla úspěšná publikace 

 v prestižním vědeckém časopise Nature. Publikovaná studie tak díky analýze genomů zásadním způsobem 

 prohlubuje naše chápání fascinujícího fenoménu sekundární endosymbiózy a navíc poskytuje základ pro bližší

 poznání celkové biologie skrytěnek a chlorarachniofytů. 

Do řešení výzkumných úkolů jsou na fakultě již tradičně zapojováni i studenti – jejich aktivity výrazně podpořila 

i celouniverzitní Studentská grantová soutěž  či studentská vědecká konference, která se na fakultě stala již tradiční 

možností prezentace dosažených výsledků. Naši studenti dobře reprezentovali fakultu i na obdobných soutěžích 

pořádaných na jiných vysokých školách. 

Studenti navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie Jana Štefelová, Petra Veselá a Tomáš Zelenka 

soupeřili s dalšími mladými vědci v oblastním kole mezinárodní soutěže FameLab 2012 – obě studentky úspěšně 

postoupily do fi nále této soutěže.

Internacionalizace

V  roce 2012 měla Přírodovědecká fakulta OU uzavřeno 83 bilaterálních smluv, na základě kterých na studijní pobyty 

nebo pracovní stáže vyjelo celkem 66 studentů. Ve stejném období na fakultě studovalo 44 studentů ze zahraničních 

partnerských univerzit. Mezi nejoblíbenější destinace našich studentů patří například Španělsko, Švédsko, Turecko 

a  Finsko. Fakulta podporuje mobility svých studentů i prostřednictvím zvláštního stipendia, které pomáhá studentům 

pokrýt fi nanční výdaje v zahraničí. V roce 2012 bylo na tento účel vyplaceno ze stipendijního fondu fakulty 292 200 Kč.

Výrazně se zvýšily oboustranné mobility akademických pracovníků, a to nejen v oblasti podporované projektem Erasmus, 

ale i v rámci grantů, konferencí a workshopů.
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Rozvoj 

V oblasti rozvoje fakulty nedošlo v roce 2012 k žádným významným změnám. Soustředili jsme se především na zvyšování 

kvality realizovaných činností. Modernizují se stávající vzdělávací i výzkumná pracoviště, zlepšuje se informačně-komuni-

kační zabezpečení ve všech oblastech činnosti fakulty.

Snažíme se mnohem více informovat veřejnost o aktivitách fakulty. Hlavním informačním zdrojem jsou webové stránky 

fakulty, které se staly dynamickým informačním médiem. Zvýšil se počet informací o fakultě v tisku. Postupně se rozvíjí 

i spolupráce s našimi absolventy a jejich zaměstnavateli. 

Velmi nás těší, že v roce 2012 získala Přírodovědecká fakulta OU mezi všemi přírodovědeckými fakultami v České 

republice titul „Fakulta roku“.  Tohoto titulu si ceníme i proto, že jsme jej obdrželi na základě hlasování studentů 

a vnímáme jej jako ocenění naší různorodé práce právě pro studenty – ty současné, minulé i budoucí.

Pracoviště Přírodovědecké fakulty OU jsou již tradičními pořadateli konferencí, přednášek, seminářů a workshopů, 

kterých se účastní významní odborníci z ČR i ze zahraničí. Významné aktivity pracovníků fakulty jsou dokumentovány 

i na webových stránkách fakulty http://prf.osu.cz/ v rámci odkazu Ze života fakulty a Archiv akcí PřF OU.



 

17_tabulková část
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TAB. 3.1:  AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (POČT Y )

Ostravská univerzita v Ostravě
Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující magister-

ské studium

Doktorské 

studium
CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky
51–53 4/11 3/5 1/1 0 3/8 2/5 2/2 15/32

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73
0 1/1 0 0 0 0 0 1/1

Fakulta sociálních studií

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV  

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky
51–53 1/1 0 1/1 0 0 0 0 2/2

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73
2/2 2/2 0 0 1/2 1/1 1/1 7/8

Filozofi cká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73
5/24 4/12 0 0 6/26 1/1 4/10 20/73

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče
74, 75 0 0 0 0 2/15 1/5 0 3/20

obory z oblasti psychologie 77 1/2 0 0 0 0 0 0 1/2

vědy a nauky o kultuře 

a umění
81, 82 1/1 0 0 0 0 0 1/2 2/3

Přírodovědecká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 10/24 8/13(1) 4/7 0 9/27 1/1 5/14 37/87

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče
74, 75 0 0 1/6 0 1/6 0 1/1 3/13

Pedagogická fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73
1/1 0 0 0 0 0 0 1/1

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče
74, 75 4/19 4/13 3/13 1/2 6/17 4/8 1/2 23/74

Fakulta umění

Skupiny akreditovaných 

studijních programů
KKOV

vědy a nauky o kultuře 

a umění
81, 82 2/22 0 0 0 2/18 0 1/1 5/41

CELKEM 31/107 22/47 10/28 1/2 30/119 10/21 16/33 120/357
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TAB. 3.2: STUDIJNÍ PROGRAMY V CIZÍM JAZYCE (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Bakalářské 

studium

Magisterské studium Navazující magister-

ské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 2/2 1/1 0 0 0 0 0 3/3

Fakulta sociálních studií

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67,

71–73

0 0 0 0 0 0 1/1 1/1

Filozofi cká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67,

71–73

0 0 0 0 0 0 1/1 1/1

Přírodovědecká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 0 0 0 0 1/1 0 1/1 2/2

CELKEM 2/2 1/1 0 0 1/1 0 3/3 7/7
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TAB. 3.3: AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ SPOLEČNĚ S JINOU VYSOKOU ŠKOLOU

Ostravská univerzita v Ostravě

Název studijního programu 1 Specializace v pedagogice

Skupina KKOV 75

Partnerská vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Univerzita Hradec Králové

Počátek realizace programu 3 roky ( 6 semestrů)

Délka studia (semestry)

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský)

doktorský

Popis organizace studia, včetně příjímání 

studentů a ukončení

doktorské studium

Název studijního programu 2 Aplikovaná matematika

Skupina KKOV 11

Partnerská vysoká škola Ústav geoniky Akademie věd ČR

Počátek realizace programu

Délka studia (semestry) 4 roky ( 8 semestrů)

Typ programu (bakalářský, navazující 

magisterský, magisterský, doktorský)

doktorský

Popis organizace studia, včetně příjímání 

studentů a ukončení

doktorské studium

TAB. 3.4: AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ VYSOKÁ ŠKOLA USKUTEČŇUJE 

MIMO OBEC, VE KTERÉ MÁ SÍDLO (MIMO ODBORNOU PRAXI)

Ostravská univerzita v Ostravě

Název studijního programu 1 Výtvarná umění

Skupina KKOV 82

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá výuka 

akreditovaných studijních programů nebo jejich částí 

Zlín

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 3 (6 semestrů)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magis-

terský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 

kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 1

Název studijního programu 2 Specializace ve zdravotnictví

Skupina KKOV 53

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá výuka 

akreditovaných studijních programů nebo jejich částí 

L.U.de.S. Lugano – Pazzallo ve Švýcarsku

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 3 (6 semestrů)

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magis-

terský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 

kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0
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TAB. 4.1: STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (POČTY)

Ostravská univerzita 

v Ostravě

Bakalářské studium Magisterské 

studium

Navazující magis-

terské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 698 242 288 0 137 113 41 1519

společenské vědy, nauky a 

služby

61, 67, 

71–73

0 88 0 0 0 0 0 88

ekonomie 62, 65 0

Fakulta sociálních studií 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 83 0 49 0 0 0 0 132

společenské vědy, nauky a 

služby

61, 67, 

71–73

174 262 0 0 100 70 22 628

Filozofi cká fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

společenské vědy, nauky a 

služby

61, 67, 

71–73

1171 480 0 0 378 61 103 2193

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče

74, 75 0 0 0 0 67 0 0 67

obory z oblasti psychologie 77 127 0 0 0 0 0 0 127

vědy a nauky o kultuře a 

umění

81, 82 43 0 0 0 0 0 21 64

Přírodovědecká fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11–18 1367 209/103 2 0 435 24 114 2254

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče

74, 75 0 0 0 0 3 0 11 14

Pedagogická fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

společenské vědy, nauky a 

služby

61, 67, 

71–73

44 0 0 0 44

pedagogika, učitelství a 

sociál. péče

74, 75 1128 893 252 138 371 291 43 3116

Fakulta umění 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

vědy a nauky o kultuře a 

umění

81, 82 290 0 0 0 93 0 8 391

CELKEM 5125 2277 591 138 1584 559 363 10637
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TAB. 4.2: STUDENTI – SAMOPLÁTCI (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Bakalářské 

studium

Magisterské studium Navazující magister-

ské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 131 0 0 0 0 0 0 131

CELKEM 131 0 0 0 0 0 0 131

TAB. 4.3: STUDENTI VE VĚKU NAD 30 LET 

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující magis-

terské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 15 141 1 0 5 81 27 270

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

0 73 0 0 0 0 0 73

Fakulta sociálních studií 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

0 187 0 0 2 43 9 241

Filozofi cká fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

6 276 0 0 33 35 41 391

obory z oblasti psychologie 77 1 0 0 0 0 0 0 1

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 1 0 0 0 0 0 6 7

Přírodovědecká fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

přírodní vědy a nauky 11–18 4 75/47 0 0 20 16 24 186

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 0 0 0 0 1 0 7 8

Pedagogická fakulta 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 5 503 4 75 19 222 26 854

Fakulta umění 0

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV 0

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 15 0 0 0 5 0 5 25

CELKEM 47 1302 5 75 85 397 145 2056
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TAB. 4.4: NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Bakalářské 

studium

Magisterské 

studium

Navazující magis-

terské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 316 79/42 1 0 62 8 19 527

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 75 42 38 0 12 6 1 174

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

327 194 0 0 79 23 26 649

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 216 136 39 43 47 34 13 528

obory z oblasti psychologie 77 21 0 0 0 0 0 0 21

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 46 0 0 0 5 0 1 52

CELKEM 1001 493 78 43 205 71 60 1951

   

TAB. 5.1: ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Bakalářské stu-

dium

Magisterské stu-

dium

Navazující magist-

erské studium

Doktorské 

studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 224 30/12 2 0 149 9 10 436

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 137 58 31 0 40 30 0 296

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

304 231 1 0 181 56 9 782

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 237 207 89 30 143 140 7 853

obory z oblasti psychologie 77 14 0 0 0 0 0 0 14

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 112 0 0 0 64 0 1 177

CELKEM 1028 538 123 30 577 235 27 2558
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TAB. 6.1: ZÁJEM O STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Ostravská univerzita 

v Ostravě

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet 

zapsaných 

ke studiu

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet 

zapsaných 

ke studiu

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet zap-

saných ke 

studiu

Počet 

přihlášek

Počet 

přijatých

Počet 

zapsaných 

ke studiu

Lékařská fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. 

vědy a nauky

51–53 1616 338 308 817 132 123 479 139 134 24 19 19

společenské vědy, 

nauky a služby

61, 67, 

71–73

119 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fakulta sociálních studií

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

zdravot., lékař. a farm. 

vědy a nauky

51–53 92 53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

společenské vědy, 

nauky a služby

61, 67, 

71–73

925 134 134 0 0 0 419 98 98 15 8 8

Folozofi cká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

společenské vědy, 

nauky a služby

61, 67, 

71–73

2759 736 728 0 0 0 577 200 200 43 31 31

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 0 0 0 0 0 0 76 36 36 0 0 0

obory z oblasti psy-

chologie

77 604 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 52 21 21 0 0 0 0 0 0 11 6 6

Přírodovědecká fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 1861 691 670 0 0 0 431 226 198 49 40 38

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

Pedagogická fakulta

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

společenské vědy, 

nauky a služby

61, 67, 

71–73

34 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 4288 1184 833 351 180 110 958 405 316 16 8 8

Fakulta umění

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 358 98 95 0 0 0 99 49 44 6 5 5

CELKEM 12708 3350 2921 1168 312 233 3041 1154 1027 164 117 115
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TAB. 6.2: STUDENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA, KTEŘÍ ABSOLVOVALI PŘEDCHOZÍ 

STUPEŇ STUDIA NA JINÉ VYSOKÉ ŠKOLE

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří před chozí studium 

absolvovali na jiné vysoké škole

Vysoká škola (název) Navazující magisterské studium Doktorské studium

Lékařská fakulta 60 7

Fakulta sociálních studií 32 2

Filozofi cká fakulta 49 12

Přírodovědecká fakulta 21 5

Pedagogická fakulta 71 2

Fakulta umění 3 2

CELKEM za celou vysokou školu 236 30

TAB. 7.1: AKADEMIČTÍ A VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI (PŘEPOČTENÉ POČTY)

Ostravská univerzita Akademičtí pracovníci Vědečtí 

pracov-

níci***

CELKEM

CELKEM Profesoři Docenti Odborní 

asistenti

Asistenti Lektoři Vědečtí, 

výzkumní 

a vývojoví 

pracovníci 

podílející 

se na 

pedagog. 

činnosti 

Lékařská fakulta 61,046 4,19 13,374 43,404 0,078 0 0 1,248 62,294

Fakulta sociálních 

studií

14,219 1,6 2,604 10,015 0 0 0 0 14,219

Filozofi cká fakulta 113,146 10,863 25,077 77,206 0 0 0 1,164 114,31

Přírodovědecká 

fakulta

87,001 8,862 20,383 57,756 0 0 0 1,883 88,884

Pedagogická fakulta 98,968 4,7 20,734 73,534 0 0 0 0,494 99,462

Fakulta umění 49,532 3,181 8,325 37,026 1 0 0 0 49,532

Centrum excelence 

IT4Innovations, divize 

OU, Ústav pro výz-

kum aplikace a fuzzy 

modelování

0 0 0 0 0 0 0 10,464 10,464

Rektorát 2,154 0,988 0,999 0,167 0 0 0 0 2,154

CELKEM 426,066 34,384 91,496 299,108 1,078 0 0 15,253 441,319
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TAB. 7.2: VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ (POČTY FYZICKÝCH OSOB)

Ostravská univezita v 

Ostravě

Akademičtí pracovníci Vědečtí pra-

covníci***

CELKEM

Profesoři Docenti Odborní asis-

tenti

Asistenti Lektoři Vědečtí, výz-

kumní a vývojoví 

pracovníci podí-

lející se na peda-

gog. činnosti

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 26 11 24 12 50

30–39 let 1 11 2 181 81 35 15 228

40–49 let 3 17 3 92 39 14 4 126

50–59 let 17 4 44 18 59 29 1 1 5 3 126

60–69 let 17 6 31 8 30 15 10 1 88

nad 70 let 19 3 12 3 3 2 1 35

CELKEM 57 13 115 34 391 177 1 1 0 0 0 0 89 35 653
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TAB. 7.3: POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ROZSAHU PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ 

KVALIFIKACE (POČTY FYZICKÝCH OSOB)

Ostravská univerzita v Ostravě Akademičtí pracovníci CELKEM

Lékařská fakulta

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 9 5 56 93 163

do 0,5 2 4 14 18 38

do 0,7 2 1 6 4 13

do 1,0 4 13 36 30 83

Fakulta sociálních studií

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 1 2 3

do 0,5 3 1 4

do 0,7 1 1 2 1 5

do 1,0 1 2 4 2 9

Filozofi cká fakulta

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 4 2 3 9

do 0,5 2 3 8 13

do 0,7 2 2

do 1,0 9 25 75 109

Přírodovědecká fakulta

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 1 1 2 4

do 0,5 1 3 10 10 24

do 0,7 3 4 6 2 15

do 1,0 6 16 43 9 74

Pedagogická fakulta

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 2 1 1 4

do 0,5 4 5 9

do 0,7 1 4 2 7

do 1,0 4 18 52 14 88

CELKEM

Fakulta umění

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., 

Th.D.

ostatní

do 0,3 1 1 1 2 5

do 0,5 1 1 1 6 9

do 0,7 1 1 2

do 1,0 2 8 5 31 46

CELKEM 56 115 331 236 738
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TAB. 7.4: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI** S CIZÍM STÁTNÍM OBČANSTVÍM (POČTY FYZICKÝCH OSOB)

Ostravská univerzita v Ostravě

Lékařská fakulta 19

Fakulta sociálních studií 6

Filozofi cká fakulta 14

Přírodovědecká fakulta 7

Pedagogická fakulta 3

Fakulta umění 4

CELKEM 53

TAB. 7.5: NOVĚ JMENOVANÍ DOCENTI A PROFESOŘI (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Počet Věkový průměr nově jmenovaných

Lékařská fakulta

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012 2 44,5

Fakulta sociálních studií

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012

Filozofi cká fakulta

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012 2 45

Přírodovědecká fakulta

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012 1 41

Pedagogická fakulta

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012

Fakulta umění

Profesoři jmenovaní v roce 2012

Docenti jmenovaní v roce 2012 2 42,5

CELKEM
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TAB. 8.1: STIPENDIA STUDENTŮM PODLE ÚČELU STIPENDIA (POČTY STUDENTŮ)

Ostravská univerzita v Ostravě

Účel stipendia Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 598

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 647

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 200

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 0

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 233

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 4749

z toho ubytovací stipendium 4539

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 333

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 0

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 208

jiná stipendia 0

CELKEM 11507

TAB. 8.2: UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ

Ostravská univerzita v Ostravě

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 576

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2012 623

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2012 623

Počet lůžkodnů v roce 2012 131 952

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 studentům 78310

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 zaměstnancům vysoké školy 6697

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 ostatním strávníkům 223
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KOLEJE: V roce 2012 žádalo o poskytnutí ubytování  na koleji Ostravské univerzity v Ostravě 623 studentů. Koleje 

J. Opletala tak mohly uspokojit vzhledem ke své kapacitě ubytování 564 studentů a dále nabídnout 12 lůžek hostovského 

typu. V průběhu měsíce září se však všichni studenti nedostavili k ubytování a volné kapacity tak byly nabídnuty 

postupně dalším zájemcům z řad studentů. 

MENZA: Počet vydaných hlavních jídel se v roce 2012 oproti roku 2011 snížil o cca 16%. Důvodem byl zejména nižší 

zájem studentů o stravu v menze na ul. Reální (úbytek studentů v centru města z důvodu změny dislokace některých 

kateder Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty z centra v blízkosti menzy do jiných částí města Ostravy). Dále 

bylo zrušeno vaření teplých večeří z důvodů nízkého počtu vařených porcí. Z důvodu neekonomického provozu byl zrušen 

provoz malé menzy a bufetu umístěného v budově Kolejí J. Opleta na Hladnově. S ohledem na rentabilitu provozu byl 

učiněn soubor opatření (mj. snížen počet pracovníků menzy celkem o 6 zaměstnanců) pro zachování poskytování a kvality 

stravování pro studenty a zaměstnance v roce 2013.

TAB. 9.1: VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY

Ostravská univerzita v Ostravě Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 9 372

Knihovní fond celkem 244 635

Počet odebíraných titulů periodik:

- fyzicky

- elektronicky (odhad)*

394                              

368                                 

26

TAB. 10.1: KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) NA VYSOKÉ ŠKOLE (POČTY KURZŮ)

Ostravská univerzita v Ostravě Kurzy orientované na výkon 

povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM

do 15 hod do 100 

hod

více do 15 hod do 100 

hod

více

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 2 11 6 8 2 0 2 31

technické vědy a nauky 21–39 3 23 4 3 13 0 5 51

zdravot., lékař. a farm. vědy 

a nauky

51–53 1 8 8 1 2 1 2 23

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

0 6 1 3 2 0 2 14

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 2 0 30 0 8 0 2 42

obory z oblasti psychologie 77 0 1 1 0 0 0 0 2

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 0 1 0 0 0 0 2 3

CELKEM 8 50 50 15 27 1 15 166
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TAB. 10.2: KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) NA VYSOKÉ ŠKOLE (POČTY ÚČASTNÍKŮ)

Ostravská univerzita 

v Ostravě

Kurzy orientované na 

výkon povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM Z toho počet účastníků, 

jež byli přijímaní do 

akreditovaných studi-

jních programů podle § 

60 zákona o vysokých 

školách

do 15 

hod

do 100 

hod

více do 15 

hod

do 100 

hod

více

Skupiny akreditovaných 

studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky 11–18 196 93 46 1596 51 0 104 2086

technické vědy a nauky 21–39 50 530 39 68 89 0 110 886 4

zdravot., lékař. a farm. 

vědy a nauky

51–53 20 158 361 20 89 75 50 773 116

společenské vědy, nauky 

a služby

61, 67, 

71–73

0 109 7 66 4 0 109 295 7

pedagogika, učitelství 

a sociál. péče

74, 75 904 0 1085 0 100 0 82 2171

obory z oblasti 

psychologie

77 0 35 12 0 0 0 0 47 3

vědy a nauky o kultuře 

a umění

81, 82 0 15 0 0 0 0 263 278

CELKEM 1170 940 1550 1750 333 75 718 6536

TAB. 11.1: VĚDECKÉ KONFERENCE (SPOLU)POŘÁDANÉ VYSOKOU ŠKOLOU (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě CELKOVÝ počet S počtem účastníků vyšším 

než 60 (z CELKEM)

S mezinárodní účastí (z 

CELKEM)

CELKEM 50 20 30

TAB. 11.2: STUDIJNÍ OBORY, KTERÉ MAJÍ VE SVÉ OBSAHOVÉ NÁPLNI POVINNÉ ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉ PRAXE 

PO DOBU ALESPOŇ 1 MĚSÍCE (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Počty studijních oborů

Lékařská fakulta 18

Fakulta sociálních studií 7

Filozofi cká fakulta 17

Přírodovědecká fakulta 6

Pedagogická fakulta 16

CELKEM 64
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TAB. 11.3: SPIN-OFF/START-UP PODNIKY PODPOŘENÉ VYSOKOU ŠKOLOU V ROCE 2012 (POČTY)

Ostravská univerzita v Ostravě Počet spin-off/start-up podniků

CELKEM 0

TAB. 12.1: ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Ostravská univerzita 

v Ostravě

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání CELKEM

Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo Jean 

Monnet

Erasmus 

Mundus

Tempus Další Ceepus Aktion Rozvojové 

programy 

MŠMT

Ostatní

Počet projektů 1 1 4 1

Počet vyslaných 

studentů*

344 34

Počet přijatých 

studentů**

298 2 30

Počet vyslaných 

akademických 

pracovníků***

111 11

Počet přijatých 

akademických 

pracovníků****

104 10

Počet vyslaných 

ostatních pracovníků

21 2

Počet přijatých 

ostatních pracovníků

17 1

Dotace v tis. Kč 18 533,02 4,094 306,768 151,548 18 995,4

TAB. 12.2: ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

Ostravská univerzita 

v Ostravě

7. rámcový program EK CELKEM

CELKEM Z toho Marie-Curie 

Actions

Ostatní 

Počet projektů 3 1 4 7

Počet vyslaných 

studentů*

0 0 0 0

Počet přijatých 

studentů**

0 0 0 0

Počet vyslaných aka-

demických a vědeckých 

pracovníků***

4 1 2 6

Počet přijatých aka-

demických a vědeckých 

pracovníků****

0 0 0 0

Dotace v tis. Kč 542 45 1 084 1 626
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TAB. 12.3: MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ

Ostravská univerzita v Ostravě

Země Počet vyslaných 

studentů*

Počet přijatých 

studentů**

Počet vyslaných aka-

demických pracovníků***

Počet přijatých aka-

demických pracovníků****

Belgie 8 2 1

Bulharsko 3 6 5 4

Dánsko 1

Estonsko 2 5 4

Finsko 25 2 4 8

Francie 55 2 7 5

Irsko 1 1

Itálie 6 4 2

Litva 4 7 3 1

Lotyšsko 4 6

Maďarsko 1

Malta 1

Německo 48 8 3 22

Nizozemsko 9 2

Norsko 2

Polsko 18 76 25 32

Portugalsko 7 6 4

Rakousko 12 9 1

Rumunsko 2

Rusko 19

Řecko 6

Slovensko 16 19 21 22

Slovinsko 5 2 4 4

Spojené království 31 3 3 3

Spojené státy americké 1

Španělsko 65 75 9 4

Švédsko 9 2

Švýcarsko 1 4

Turecko 11 34 10 9

CELKEM 344 298 111 115
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TAB. 15.1: ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO CENTRALIZOVANÝCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 

MŠMT V ROCE 2012 (POUZE VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY)

Ostravská univerzita v Ostravě Počet 

přijatých 

projektů**

Poskytnuté fi nanční prostředky v 

tis. Kč***

Kapitálové Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých 

škol

4 699 12 274

Program na podporu vzájemné spolupráce tuzem-

ských a zahraničních vysokých škol

1 0 70

Program na podporu otevřenosti vysokých škol 1 302 349

Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy 

se sídlem na území hlavního města Prahy 

0 0 0

CELKEM 6 1 001 12 693

TAB. 15.2: INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE 2012

Ostravská univerzita V Ostravě Poskytnuté fi nanční prostředky v 

tis. Kč

Naplňování stanovených 

cílů/indikátorů

Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový stav

Institucionální rozvojový plán

Vytvoření a pilotní ověření základní varianty multi-dimenzionálního 

hodnocení výkonnosti a kvality fakult OU (fakultní U-multirank)

2 487,7 0 2

Podpora zahájení činnosti zahraničních detašovaných pracovišť OU 

a oborů akreditovaných na těchto pracovištích

1 847,6 0 3

Vytvoření a pilotní ověření systému kontroly a zvyšování kvality 

lidských zdrojů OU, jakožto součástí řízení a zvyšování kvality 

hlavních činností

2 757,8 -- 1

Podpora procesů pro zajištění plánovaného procentuálního zas-

toupení bakalářských, magisterských a doktorských studentů OU

1 400 -- 1

Předložení korigované žádosti o ECTS Label 1 000 0 1

Podpora vytváření podmínek pro zvýšení vědeckých aktivit 

a vědeckých výstupů zejména Lékařské a Přírodovědecké fakulty

4 000 7 467,9 -- 5

Podpora procesů pro zvýšení vědeckých aktivit a vědeckých 

výstupů na PřF OU

591 0 7

Rekonstrukce prostor PřF OU – realizace PC učebny 200  0 1

Zkvalitnění vybavení Fakulty umění 1 200 200 0 2

Aktualizace a rozvoj systému práce s absolventy 200 -- 5 000

Zabezpečení organizace a systému řízení realizace a následné 

udržitelnosti projektů OU, získaných v rámci Operačních programů 

EU

200 0 3

Posílení regionálního postavení OU, zvýšení role CŽV ve vazbě na 

potřeby regionu, návrh možné modifi kace stávajícího systému

200 0 50

CELKEM 5 400 18 352 0
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TAB. 15.3: ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 

V ROCE 2012

Ostravská univerzita 

v Ostravě

Poskytnuté fi nanční prostředky v tis. Kč

Tematický okruh Počet přijatých projektů Kapitálové Běžné CELKEM

A 3 3 699 0 3 699

B 0 0 0 0

C 0 0 0 0

E 0 0 0 0

F 8 0 1 213 1 213

G 3 0 219 219

CELKEM 14 3 699 1 432 5 131
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