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KDE STOJÍME A KAM BYCHOM MĚLI KRÁČET – OSTRAVSKÁ UNIVERZITA NA PRAHU DALŠÍ ETAPY ROZVOJE 
 

TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY REKTORA 2014 
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 

 
 
Ostravská univerzita je v současnosti uznávanou univerzitou s dobře propracovaným vzdělávacím 
systémem, která buduje vědecký a výzkumný život v úzké vazbě na potřeby regionu. Je to významná 
regionální univerzita, přispívá k rozvoji Ostravy i Moravskoslezského kraje a některými aktivitami 
zasahuje do evropské a světové vědy.  
 
Pro nastolení příští strategie postupu naší univerzity je důležitá znalost současného stavu a postavení 
mezi ostatními veřejnými vysokými školami a z toho vyplývající návrh strategické vize věcí budoucích, 
určení cílů, kterých má být dosaženo, a navržení metod, jak je budeme uskutečňovat.  
 

„Kde nyní stojíme?“ 
 
Postavení naší univerzity mezi českými vysokými školami v kvantitativních parametrech nejlépe 
charakterizuje následující graf: 
 

 
Podíl OU na jednotlivých ukazatelích v rámci ČR [%] 

 
Z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že z hlediska počtu studentů si dlouhodobě udržujeme 
konstantní podíl cca 2,8%, což v podstatě definuje naši primární velikost. V ostatních významných 
ukazatelích charakterizujících především výzkumnou aktivitu však za touto velikostí zaostáváme. Toto 
postavení má své zásadní důsledky, které také charakterizují naše hlavní silné a slabé stránky. Mezi 
silné stránky bezesporu patří schopnost udržet si velký zájem studentů o nabízené studijní obory, a to 
i při klesající demografické křivce. Mezi slabé stránky pak jistě patří menší rozsah tvůrčí činnosti, 
jehož důsledky se projevují nejen v případných komplikacích v akreditačním řízení, ale také v oblasti 
finančních dotací, z velké míry závislých právě na rozsahu a kvalitě předchozí výzkumné činnosti. Je 
důležité si rovněž uvědomit, že struktura finančních dotací poskytovaných MŠMT se výrazně mění. 
Neustále klesá objem financí poskytovaných na studenty a naopak se zvyšují finance poskytované za 
kvalitu a výzkum. Naše univerzita doposud nereagovala dostatečně razantně na tento nový trend. 
 
Pokud pomineme kvantitativní ukazatele, můžeme naši univerzitu označit za významnou regionální 
univerzitu, která má v mnohých (ale ne všech) oblastech úroveň plně srovnatelnou s jinými VVŠ v ČR. 
V regionu máme bezkonkurenční postavení v oblasti humanitních, společenských, uměleckých, 
přírodovědných a zdravotně-medicínských oborech. Již to vytváří náš ohromný potenciál pro další 
rozvoj. 
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„Co nás bude v nejbližších letech ovlivňovat?“ 
 
Určení směru dalšího rozvoje se musí opírat o podmínky, ve kterých se budeme v příštím období 
nacházet. Příští období bude pravděpodobně charakterizováno následujícími podmínkami: 

- Dalším poklesem množství financovaných studentů, způsobeným demografickým propadem. 
Obzvláště musíme předpokládat pokles kvalitně připravených studentů ze středních škol, 
způsobený i konkurencí ostatních institucí terciálního vzdělávání. 

- Poklesem přímého financování studentů a zvýšením poměru financí ve prospěch 
kvalitativních ukazatelů a vědecké činnosti univerzit. 

- Nutností hledat další vnější zdroje financování, nezávislé na stagnujících dotacích státu. Kdo 
tyto zdroje získá, zajistí si rozvoj, kdo ne, bude ztrácet význam. 

- Potřebou intenzivní implementace změn do řízení vysokých škol, vyplývajících z novely 
zákona o vysokých školách (zejména v oblasti akreditace, systému zajišťování kvality 
a precizace řady ustanovení zákona).  

- Vyhlášením nových operačních programů s možností získat finance na rozvoj vysokých škol, 
vyžadujících kvalitní administrativní podporu a nastavení procesů pro udržitelnost v dalších 
obdobích. 

- Zvýšením konkurence v prostředí VVŠ, způsobené mj. i rozvojem kapacit a aktivit řady VVŠ, 
vybudovaných v rámci operačních programů VaVpI („Silní se stanou ještě silnějšími, slabí ještě 
slabšími“). 

 

„Na co bychom se měli zaměřit?“ 
 
Vycházejíce z našeho postavení mezi ostatními vysokými školami a z odhadu vývoje našeho okolí, 
jímž budeme ovlivňováni, měli bychom se dle mého názoru zaměřit na následující cíle: 
 

• Udržet a dále si upevnit regionální vedoucí postavení ve vědě a vzdělávání v humanitních, 
společenských, uměleckých, přírodovědných a zdravotnických oborech. Nenechat se z těchto 
oblastí vytlačit jinými vysokými školami. 

• Postupně přiblížit náš celostátní podíl na rozhodujících kvalitativních a výkonových 
ukazatelích používaných pro financování vysokých škol našemu podílu na počtech studentů. 

• Stanovit strukturu perspektivních a kvalitních studijních oborů, které budou podporovány 
i při klesajícím počtu financovaných studentů. 

• V maximální míře se pokusit zajistit nové zdroje financování, nezávislé na dotacích MŠMT, 
a to v rozsahu srovnatelném s jinými VVŠ podobného zaměření. S tímto cílem využívat 
i možnosti transferu know-how ve vhodných oblastech. 

• V maximální míře využít možností nových operačních programů EU a z těchto programů 
získat minimálně 1 mld. Kč pro rozvojové projekty OU. V rámci těchto programů se zaměřit 
především na budování a rozvoj silných výzkumných center OU. 

• Rozšířit a podporovat kvalitní výzkumné programy a týmy na OU, které mají potenciál uspět 
v národní a mezinárodní soutěži a představují perspektivní oblasti výzkumu. 

• Optimalizovat řídící struktury a postupy na OU s cílem minimalizovat administrativní 
náročnost ve vzdělávací a vědecké činnosti a umožnit více se zaměřit na vlastní vědeckou 
a vzdělávací činnost. 

• Více využívat možnost získat na OU nové a perspektivní akademické a vědecké pracovníky, 
včetně kvalitních absolventů našich doktorských programů. 

• Rozšiřovat strukturu zahraničních pracovišť OU a zahraničních studentů-samoplátců, a to 
včetně spolupráce v rámci double diploma programů. 
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„Jak toho dosáhnout?“ 
 
K realizaci této strategie stojí před novým vedením řada úkolů.  
 

a) Vzdělávání 
 

Základní úkol vychází z potřeby vytvořit pro studující vstřícné, ale náročné studijní prostředí 
s moderní nabídkou studia ve všech formách. To bude vyžadovat:  

• Zlepšení a rozšíření moderních vzdělávacích nástrojů pro studující v prezenční, kombinované 
a distanční formě.  

• Otevřený přístup k elektronickým výukovým materiálům v multimediálních formátech.  
• Rozšíření nabídky informačních služeb pro studenty a absolventy (nativní aplikace v mobilních 

prostředcích, knihovna, portálové aplikace, atd.). 
• Vytvoření studentského hodnocení výuky pomocí mobilních nástrojů s cílem jeho 

diferencovaného využití na úrovni vyučujících, kateder a fakult.  
• Zavádění moderní adaptivní LMS pro distanční a kombinované formy s využitím 

nejmodernějších elektronických systémů komunikace a zobrazování.  
 
Novela zákona o vysokých školách ukládá rozdělení studijních programů na profesně nebo 
akademicky zaměřené. Po vnitřní diskusi musíme proto přijmout strategické rozhodnutí, jak se 
postavit k naší budoucí orientaci a jaký poměr mezi těmito dvěma typy programů nastavit. Současně 
s tímto rozhodnutím musíme v souladu s novelou zákona nastavit nový systém interní akreditace 
a kontroly kvality studijních programů, a to již v průběhu roku 2015. 
 
Z hlediska zvýšení konkurence OU bude potřebné definovat tzv. prioritní obory („core business“), 
které budou představovat konkurenční výhodu OU nejen v národním, ale i mezinárodním prostředí 
a zaslouží si trvalou pozornost (podporu), a zároveň přijmout rozhodnutí, jak přistoupit k oborům, 
které nepatří do této prioritní skupiny (malý zájem o absolventy na trhu práce, nedostatečné 
kapacity, nedostatečná kvalita apod.). 
 

b) Tvůrčí činnost 
 

Zkušenost kvalitních univerzit říká, že jedinou cestou k úspěchu je propojení tvůrčích a vzdělávacích 
činností. Současný stav tvůrčí a vědecké činnosti na OU není ideální a neodpovídá naší velikosti 
a postavení. Hlavní úkoly v této oblasti se proto musí zaměřit na odstranění hlavních problémů 
a zaostávání. Proto důležitými úkoly bude:  

• Pokračovat ve vytváření podmínek pro nová špičková vědecká pracoviště s vybudovanou 
infrastrukturou poskytující služby i v režimu Open Access, a to především v perspektivních 
oblastech výzkumu s vysokou přidanou hodnotou. 

• Zajistit skutečnou (finanční, administrativní, organizační) podporu těm již existujícím 
vědeckým pracovištím ve všech oblastech výzkumu, které vykazují kvalitní výsledky. 

• Vytvořit jasný a průhledný systém časově omezené vnitřní grantové podpory pro perspektivní 
vědecká pracoviště. 

• V maximální míře se pokusit vytvářet mezioborové výzkumné projekty, které mají vyšší 
pravděpodobnost na úspěch v soutěži o finance. 

• Podporovat získávání špičkových výzkumných pracovníků jak z ČR, tak především ze zahraničí. 
• Vytvářet další stimuly pro rozvoj kvalitní publikační činnosti, včetně finančních a kariérních 

stimulů. 
• V maximální míře využít možností nových operačních programů EU k podpoře nových 

a velkých vědeckých projektů garantovaných přímo OU. 
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• Podporovat (jak administrativně tak finančně) zapojení týmů OU do evropských výzkumných 
programů. 

• Důsledně vyhodnocovat činnost a vývoj fakult ve vazbě na jimi zvolené strategické profily 
a motivovat k těmto činnostem děkany fakult. 

 
OU má zavedený systém získávání a realizace projektů EU, který však bude potřebné pro nové období 
OP VVV transformovat. Nové operační programy budou administrativně náročnější a budou 
vyžadovat zajištění udržitelnosti nejen ve výsledcích, ale i ve finančních a personálních ukazatelích. 
Proto bude potřebné stabilizovat podpůrné týmy pro všechny etapy životního cyklu projektu 
a nastavit kontrolní mechanizmy, odhalující včas excesy, které by mohly ohrozit přidělené dotace. 
V současnosti je připravována řada velkých projektů (BioReTT, Simulační nemocnice, Regionální 
centrum CŽV, Centrum diagnostiky lidského pohybu a další), které by měly být novým vedením 
Ostravské univerzity chápány jako priority. 

 
c) Internacionalizace 

 
Mobilita studentů a učitelů je jedním z kritérií hodnocení kvality. Proto bude potřebné podporovat: 

- Mobility studentů dofinancováním stipendia programu Erasmus+ ze stipendijního fondu a to 
v případě zemí ekonomicky náročných. 

- Mobility učitelů vytvořením fondu pro případné dofinancování cestovních nákladů 
z prostředků OU. 

- Vytváření podmínek pro zapojení významných odborníků ze zahraničí do řádné výuky 
v navazujících, a to zejména doktorských studijních programech (není míněna výuka v rámci 
Erasmus+, ale zaměstnávání zahraničních učitelů). 

- Spolupráci výzkumných týmů OU s výzkumnými týmy v zahraničí, které pracují na řešení 
stejných výzkumných problémů s tím, že výzkumné aktivity budou koordinovány tak, aby bylo 
možno jejich výsledky komparovat a společně publikovat. 

 
d) Vnitřní řízení 

 
Pro zvládnutí náročných úkolů je potřebné, aby pracovníci OU měli motivující podmínky pro 
pedagogickou a tvůrčí práci. Proto je nezbytné redukovat administrativní zátěž, zajistit stabilitu 
důstojných platových podmínek a mít možnost sladit pracovní a rodinný život. Proto je vhodné:  

• Podpořit a aktivovat režim tzv. tvůrčího volna (sabbatical).  
• Provést revize tarifních mezd s ohledem na zdroje příjmů pracovišť a hlavně ve srovnání 

s jinými VŠ a okolím.  
• Začít připravovat pravidla, podle kterých zpracují fakulty „kariérní řád“, který fakultě bude 

vyhovovat a bude definovat transparentní a otevřené obsazování kariérních pozic.  
• Podpořit větší samostatnost jednotlivých fakult i v činnostech, které byly doposud převážně 

centralizované a kde tato samostatnost zvýší operativnost těchto činností a sníží 
administrativní náročnost pro zaměstnance. 

 

Dále bude potřebné zvýšit spolupráci jednotlivých kateder a ústavů. Tato spolupráce se dá zajistit 
sdílením jak personálních, tak infrastrukturních kapacit jednotlivých pracovišť se zachováním jejich 
autonomie. Některé procesy tohoto typu byly již nedávno zahájeny v rámci spolupráce např. PedF 
a PřF nebo FSS a LF, novela zákona o VŠ nám umožní tyto postupy nenásilně rozšířit, aniž budeme 
muset brát ohled na stávající mnohdy nevhodná pravidla akreditace. Současně bude nutné provázat 
systém rozdělování rozpočtu OU nejen na principy MŠMT, ale nastavit takový způsob rozpočtu, který 
i podporuje (neomezuje) spolupráci pracovišť fakult napříč univerzitou. 
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Každý pracovník na OU musí generovat spoustu různých dokumentů a materiálů od studijních až po 
ekonomicko-správní. Pro zefektivnění této mnohdy administrativní činnosti bude potřebné rozvinout 
automatizovanou tvorbu podkladů pro různé materiály (zprávy, hodnocení, …). Jedná se o odbourání 
papírových forem dokumentů tam, kde jen to je možné a kde to přinese úsporu času a námahy. 
S rozvojem mobilních prostředků (tabletů, chytrých telefonů) bude nutné vybudovat nové www 
prostředí a prostředí mobilních prostředků pro návaznost na elektronické dokumenty a podporovat 
masivnější zavedení elektronických aplikací na mobilních zařízeních jak pro studenty tak 
zaměstnance. Pro snížení provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti a ostrahy majetku OU a komfortu 
pro uživatele budov bude vhodné začít budovat moderní inteligentní systémy pro správu tzv. 
inteligentních budov.  
 

e) Třetí role univerzity 
 
Pro OU bude důležité, aby rozvíjela spolupráci s praxí, se státními a veřejnými institucemi, aby svoji 
„třetí roli“ pozvedla na vyšší úroveň. Měla by nabídnout společnosti intelektuální potenciál ve 
vzdělávání, ve výsledcích vědy a výzkumu a hlavně v uplatnitelnosti pro společenskou praxi. Proto 
považuji za důležité rozvinout třetí roli OU předně v uplatnitelnosti výsledků vědy v praxi, a to 
hledáním ve všech oborech s cílem získání dalších finančních prostředků a prohloubení spolupráce 
s praxí. K tomu je nutno: 

• Vytvářet podmínky pro realizaci stáží studentů a mladých akademických pracovníků 
v komerční, státní a neziskové sféře.  

• Umožnit vznik interdisciplinárních magisterských oborů se zaměřením na transfer.  
• Zapojit odborníky z aplikační sféry do vybraných studijních programů. 

 
f) Kvalita činností 

 
Důležitým atributem naší veškeré činnosti je její kvalita. V návaznosti na novelu zákona o VŠ bude 
nutné zavést systém hodnocení kvality, především pak vytvořit podmínky pro zabezpečení kvalitního 
vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Hlavním cílem pro 
nejbližší období musí být snaha získat institucionální akreditaci a s tím možnost akreditovat vybrané 
oblasti vzdělávání. Tím se univerzitě otevře prostor pro realizaci vlastních představ fakult o rozvoji 
studijní oblasti, a to bez nesmyslné administrativní náročnosti současného akreditačního řízení. 
Kritéria kvality se musí stále více objevovat i v metodách rozdělování rozpočtu a personálním řízení. 
Jen tak můžeme úspěšně konkurovat kvalitním univerzitám. 

 
g) Prezentace OU, absolventi 

 
Ostravská univerzita by se měla více zviditelnit v aktivitách, kde je dobrá či nejlepší. Bude nutné 
univerzitu ještě více otevřít svobodné komunikaci jak dovnitř, tak i směrem ven a podporovat různé 
komunikační a diskusní platformy od klasicky tištěných po moderní elektronické, jako jsou facebook, 
twitter, diskusní portály OU. Za velmi důležitou považuji průběžnou a oboustrannou komunikaci 
s absolventy, aby každý absolvent na OU mohl zanechat nějakou „stopu“ a aby diskuse s absolventy 
přispívala ke vzniku aktivní zpětné vazby o naší činnosti.  
 

„Závěrem“ 
 
Při budoucím rozpracování tohoto programu spoléhám na otevřenou diskusi v širším vedení 
univerzity, ve vědecké radě i v akademickém senátu a zejména na dialog se všemi zainteresovanými 
kolegy, jak studenty, tak také zaměstnanci, kteří mohou neformálně poskytnout další podněty pro 
řízení a vedení univerzity.  
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Zvýšený důraz chci klást na pravidelná aktivní setkání s kolegii děkanů jednotlivých fakult, abych měl 
přímou informaci o fakultním vnímání řídících, metodických a koordinačních zásahů vedení 
univerzity, jakož i o potřebách a citlivých místech na fakultách. 
 
Ostravská univerzita v Ostravě musí být moderní respektovanou univerzitou, jejímž základem jsou 
pilíře tvořené vzděláváním, výzkumem, internacionalizací, mobilitami a praxí. Tyto pilíře budou 
skutečnou oporou jen v případě, když nebudou stát izolované, špatně ukotvené a daleko od sebe. 
Bude-li pevný a stabilní každý z nich, bude stabilní i Ostravská univerzita.  
 
V zájmu stability celé univerzity je úkolem rektora v neposlední řadě sjednocovat mnohdy rozdílné 
zájmy fakult a ústavů a vést univerzitu jednotným směrem. V budoucnu na nás čeká hodně obtížných 
úkolů, ale věřím, že společně je úspěšně vyřešíme. 
 
 
Ostrava 7. 10. 2014 

 
 
        doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 


