
 

Ostravská univerzita a její budoucnost  

 

Chtěla bych pro budoucí období univerzity zdůraznit dvě myšlenky: 

Univerzita je tak silná, jak se s ní, s jejími rolemi identifikují její zaměstnanci. 

Univerzita vedle plnění svých rolí primárních musí nabízet i hodnoty mravní a setrvávat na nich.      

 

I. COPŘINESE ROK 2015 BEZODKLADNĚ 

Následující období bude předznamenáno okolnostmi, s nimiž se bude muset univerzita 

vyrovnat, přijmout jejich zvládnutí mezi strategické úkoly, ať bude v jejím čele stát kdokoli. 

Končí jedna etapa rozvoje univerzit a ministerstvo přichází se strategií pro období 2015-

2020, v němž předpokládá, že se univerzity zaměří na zabezpečení a hodnocení kvality, na spolupráci 

s praxí, na uplatnění absolventů na trhu práce, na znevýhodněné studenty, na propojení výzkumu a 

vzdělávání, na strategii řízení, internacionalizaci a třetí roli univerzity.   

Univerzita je zapojena do procesu, v němž ministerstvo v rámci operačního programu 

koordinuje přípravu koncepcí pro budoucí období, a v tuto chvíli vybrala pro budoucí cestu osm 

určujících priorit:  

- upevňování kvality a efektivity hlavních činností,  

- stabilizaci postavení kvalitního výzkumu, 

- nastavení systému vícezdrojového financování,  

- provázání výuky a vzdělávání,  

- posílení mezinárodního postavení univerzity,  

- upevnění třetí role univerzity,  

- optimalizaci podpůrné role univerzity,  

- posilování udržitelnosti projektů.  

Opakovaně připravovaná a mnohokráte modifikovaná novela vysokoškolského zákona je 

stále ve fázi připomínkování a vypořádání se s připomínkami, takže všechny nuance výkladu znění 

budoucích paragrafů nelze v tuto chvíli předvídat. Z dosavadních jednání je zřejmé, že nový právní 

předpis zasáhne zvláště do způsobu akreditací a do řízení a hodnocení kvality ve všech oblastech 

určujících poslání a vize jednotlivých univerzit. Univerzita bude muset na znění nového právního 

předpisu reagovat bezprostředně a všechny změny do dotčených oblastí zapracovat.  

Končí velké evropské projekty, které jsme na univerzitě úspěšně realizovali a dokončujeme 

v rámci Operačního programu (dále OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj 

pro inovace (2007-2013), OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Je zahájena realizace operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020. Jestliže univerzita v předcházejících 

letech získala na operačních projektech více jak jednu miliardu korun, bude nezbytné, abychom při 

klesající úrovni financí, které jsou určeny na hlavní činnosti, našli v realizaci tohoto programu 



prostředky pro saturaci dalších aktivit na univerzitě, pro udržení profilu fakult a škály osobností mezi 

zaměstnanci univerzity.  

To jsou úkoly, které bude muset univerzita zvládnout, aby si zachovala status regionálně ukotvené 

evropské instituce, které nelze uzpůsobovat individuálním prioritám toho kterého rektora / rektorky.  

 

II. CO NABÍZÍM PRO BUDOUCNOST OSOBNĚ 

Mé představy o směřování Ostravské univerzity jsou jasné a v jejich rámci zde předkládám tyto 

konkrétní podněty:  

 Využití situovanosti regionu – double / joint degree, společné studijní programy a výzkum 

se zahraničními univerzitami 

Potřebujeme lépe využít skutečnost, že se nacházíme v prostoru, kde se stýká Morava, české 

a polské Slezsko, Slovensko. Strategická poloha regionu skýtá možnost získat studenty z těchto 

oblastí (čelit hlubokému propadu v demografickém vývoji v České republice). Nabízí příležitost 

vstupovat do kontaktu s polskými a slovenskými školami, vytvářet společné studijní programy 

(double degree a Joint degree).  Umožňuje nacházet silná badatelská pole, kde bude docházet k 

setkávání výzkumných pracovníků a vzniku společných badatelských týmů, které pak následně budou 

usilovat o granty, výzkumné projekty jak v České republice, tak v Polsku a na Slovensku. V oblasti 

vzdělávání a výzkumu musí tedy nastat výrazná zahraniční orientace na úrovni univerzity i na úrovni 

jednotlivých fakult. Spolupráce se zahraničními školami nejen v geograficky blízkých zemích musí být 

postavena na následujícím: nikoli nahodilost, nikoli kampaňovitost, nikoli falešná exkluzivita, naopak 

perspektiva dlouhodobosti, kontinuálnosti v pedagogickém a výzkumném působení, zapojení 

několika generací do společných výzkumných projektů, do spolupráce ve výuce, do společných 

studijních programů.   (Spojení výzkumu a výuky, internacionalizace univerzity) 

 

 Úzká vazba mezi univerzitou – městem – krajem, finanční podpora, koordinace 

v uplatnitelnosti absolventů, stipendia pro studenty  

Ostrava je univerzitním městem. Ostravská univerzita je nepřehlédnutelnou vysokoškolskou 

institucí tohoto prostotu. Zkušenosti posledních let ukazují, že může fungovat velmi úzká a věcná 

spolupráce mezi univerzitou – městem – regionem – státem (Evropou). Změny ve vedení obvodu i 

města vytváří pro univerzitu novou situaci, ale budoucí rektor / rektorka, budoucí vedení univerzity 

musí aktivně a intenzivně požadovat efektivní, ale i afektivní spolupráci tak, abychom mohli po 

obvodech Moravská Ostrava Přívoz, Slezská Ostrava a městu Ostrava, Moravskoslezském kraji žádat 

finanční i materiální podporu v oblasti výzkumu. Tak, abychom mohli státní správě nabízet své 

intelektuální a výzkumné možnosti při realizaci projektů, potřebných pro obvod, město i kraj. Pro 

univerzitu je nezbytné, aby ze strany města a kraje probíhala analytická činnost, abychom mohli 

společně koordinovat přípravu absolventů také podle potřeb města a kraje, abychom společně i 

s dalšími externími subjekty připravili stipendia pro studenty, aby tito studenti našli uplatnění po 

absolutoriu, aby přicházeli na pozice a do míst, které se pozicemi vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

daří obsazovat jen složitě. (Řízení, tvůrčí a vzdělávací činnost, třetí role univerzity) 



 Aktivní propagace univerzity - jejich úspěchů, projektů i vizí, jejich pedagogů a vědců  

Prostoru Ostravy musíme prvotně využít pro propagaci výsledků, které jsou s univerzitou 

spojeny, projektů a aktivit, na které se univerzita chystá, za které byla univerzita a její osobnosti z řad 

učitelů a vědců oceněny. Získáme místo stálého / stálých (podle finančních podmínek) panelů, kde 

jednou za měsíc zveřejníme akce, které univerzita chystá pro veřejnost, absolventy, kterými chce 

ozřejmit svou roli v oblasti vzdělávání a vědy. Je potřeba neustále pracovat na odstraňování 

předsudků a stereotypů, které jsou mezi veřejností stále rozšířeny (jsme pouze pedagogickou 

fakultou, jsme fakultou patřící k vysoké škole báňské, nabízíme pouze učitelské obory, jsme pouze 

vzdělávací institucí). Prostory trvalé propagace (ať reálné, ať virtuální, ať domácí, ať zahraniční) 

bychom měli aktivně vyhledávat a dlouhodobě a systematicky provozovat. (Třetí role univerzity) 

 

 Rovnováha v podpoře a oceňování vzdělávací a badatelské činnosti 

V období, které končí, se univerzita soustředila na to, aby posílila svůj profil vědecký, podpora 

výuky nebyla tak zřetelná. Je nezbytné vrátit se k hledání rovnováhy vzdělávací a tvůrčí činnosti na 

jednotlivých pracovištích. Je potřeba vysoce oceňovat osobnosti, které jsou schopny na vysoké úrovni 

skloubit badatelskou, publikační a vzdělávací roli akademického pracovníka. Univerzita se musí 

zaměřit také na vytváření podmínek, aby k trvalému působení na univerzitě motivovala osobnosti 

určující kvalitu vzdělávacího procesu, aby ve výzkumných týmech působili mimořádné osobnosti 

domácí i mezinárodní vědy. Musíme najít prostředky pro ocenění vynikajících učitelů a vědců 

(morální i finanční), aby počet osobností profilujících katedry, fakulty, univerzitu byl dlouhodobě 

stabilní. (Vzdělávací a tvůrčí činnost) 

 

 Podpora učitelských oborů 

Univerzita se od svého založení soustředila na profilaci jednooborových studijních programů 

a do pozadí odsunula programy učitelské. Myslím, že nastává doba, abychom znovu (ve spolupráci 

s městem, krajem, ministerstvem) našli sílu k podpoře učitelských oborů. (Vzdělávací činnost) 

 

 Podpora mezifakultních a mezioborových studijních oborů 

Univerzita již několik let (celoplošně neúspěšně) usiluje o transformaci a efektivitu 

jednotlivých studijních programů. Bude nezbytné, aby univerzita koncentrovaně, kvalitně a bez 

vnitřní konkurence nabízela jednotlivé studijní programy a obory (oblasti vzdělávání) s důrazem na 

jejich vazbu k výzkumnému profilu univerzity / fakulty, s podporou (finanční) mezifakultních a 

mezioborových studijních oborů. (Vzdělávací činnost) 

 

 Kvalitní výstupy z učení, inovace výukových a hodnotících metod 

Ze všech programovacích materiálů a z navrhovaných právních změn je zřejmé, že výstupy 

z učení budou kritériem, na které bude soustředěna pozornost externích hodnotitelů v oblasti kvality 



vzdělávací činnosti na univerzitě. Bude tedy nezbytné zaměřit se na způsob, jak – zvláště jakými 

výukovými metodami - budeme znalosti, schopnosti a způsobilosti u studentů vytvářet, rozvíjet a 

ověřovat. Jde o to, abychom nikoli formálně, nikoli stereotypně přicházeli s novými formami výuky, 

ale abychom vědomě a systematicky začleňovali do výuky výsledky aktuálního výzkumu. (Vzdělávací 

činnost)   

 

 Podpora výzkumu také v oblasti humanitních, uměnovědných a společenských věd   

Univerzita v předcházejícím období prokázala, že je schopna napříč univerzitami najít 

konsensus k podpoře vědeckých týmů ve směrech přírodovědných a biomedicínských (zvláště na 

fakultách přírodovědecké a lékařské). Tyto týmy a univerzitu čeká nyní nelehké překlenovací období, 

aby se týmy staly součástí finančně podpořených domácích a zahraničních výzkumných aktivit, aby 

získaly prostředky pro svou další existenci a kvalitativní růst. Univerzita však v konkurenci českých i 

zahraničních výzkumných týmů dlouhodobě patří v oblasti humanitních, uměnovědných a 

společenských věd mezi excelentní. Myslím, že nastává doba, aby obory soustředěné na dalších 

fakultách a patřící mezi špičkové získaly nyní mimořádnou podporu ze strany univerzity. (Tvůrčí 

činnost)  

 

 Systematická podpora nastupující generace akademických pracovníků 

Univerzita by se měla systematicky zaměřit na výchovu budoucích jedinečných badatelských 

osobností a pedagogů i v období následujícím po ukončení doktorského studia a již vytvořila 

podmínky, aby zapojila studenty doktorských studijních oborů a magisterských studijních oborů do 

výzkumu. Nově (i ve spolupráci s obvodem a městem), pro zachování kontinuity v klíčových oblastech 

vzdělávání a výzkumu, musí univerzita vytvořit podmínky, aby absolventi doktorských studijních 

programů mohli nadále (s adekvátním finančním ohodnocením a se zařazením do struktury kateder / 

fakult) pracovat jako plnohodnotní akademičtí pracovníci. (Tvůrčí činnost) 

 

 Zefektivnění řídících norem  

Univerzita má za sebou období, kdy potřebovala zvládnout řadu nových požadavků a úkonů, 

které jsou měřeny a kontrolovány zvnějšku. Vzniklo mnoho řídících směrnic a administrativních 

požadavků při zajišťování určitých procesů. Ze zkušeností, které mám s oblastí vzdělávání, vím, že je 

nezbytné přehlédnout a znovu vyhodnotit všechny existující normy, koncentrovat je a popřípadě 

redukovat množství směrnic a řídících norem. (Řídící činnost) 

 

 Úspěšnost univerzity je dána úspěšností fakult 

Síla univerzity je dána silou a výlučností jednotlivých fakult. Profil a úspěšnost univerzity bude 

souviset s tím, jak se jednotlivým fakultám a vedení univerzity podaří vytvořit synergický efekt, 



zachovat jedinečnost fakult, a najít identifikační body, v nichž budou fakulty jednoznačně pracovat ve 

prospěch univerzity. (Řídící činnost) 

 Změna univerzitní kultury komunikací a otevřeností 

V souvislosti se dvěma výchozími premisami (identifikovat se s univerzitou a jejími činnostmi, 

začlenit mravnost do všech činností spojených s univerzitou) a konkrétními představami, kam 

univerzitu v oblastech vzdělávací, tvůrčí a třetí roli posunout, bych chtěla, aby každý krok provázely: 

transparentnost (vidět do věcí a nechat do nich nahlédnout druhé), komunikace (sdělovat si a 

dorozumět se), komplementarita (doplňovat se navzájem), prezentace (pracovat a ukazovat se, 

přesvědčovat o svém významu a roli).  (Řídící činnost)  

 

 Talentovaní, pracovití a zaujatí lidé – budoucnost univerzity 

 Co nechci slíbit je řízení univerzity v podobě paktů a separátních smluv uzavíraných 

neoficiálně. Pro mne je přijatelná diskuse, konflikt s čistou hlavou, střet názorů, které určuje jasnost a 

věcnost. Moje zkušenost říká, že týmová práce neznamená ani souhlasné a účelové přikyvování, ani 

spiklenecké, vlažně domlouvané komploty těch, co spolu mluví, ani těch, co na sebe něco vědí. 

Naopak budoucnost univerzity je nemyslitelná bez kritického, otevřeného, korektního spolubytí 

schopných, talentovaných, pracovitých, věci a problémům – a v tomto případě – univerzitě oddaných 

lidí.  (Řídící činnost)   

 

Vraťme se opět na počátek, ke dvěma výchozím tezím. Jsem přesvědčena, že budoucnost 

Ostravské univerzity tkví v pospolitosti a komunikaci. Složitý mechanismus koexistence 

administrativy, studentů, vědců, vyučujících bude tvořit obraz a význam této instituce. Záměrně jsem 

uvedla pořadí jednotlivých prvků univerzitního života (administrativa, studenti, vědci, vyučující) 

alfabeticky, protože jejich význam se přelévá podle úkolů, které před katedrami, fakultami a celou 

univerzitou stály, stojí a stát budou.    

Věřím, že se shodneme na tom, že by bylo pozitivní a pro budoucnost kontinuální, aby včele 

naší univerzity, stanul ten, kdo je s univerzitou, s její reprezentací, s prací pro ni spojen dlouhodobě. 

Kdo zastupoval univerzitu v nesčetných jednáních univerzit, v jednáních s ministerstvem, v komisích, 

kde bylo důležité obhájit pozici Ostravské univerzity. Nabízím akademické obci, senátorům a 

senátorkám, volitelům a volitelkám, ale hlavně univerzitě své zkušenosti, vůli, energii, pracovitost a 

oddanost.      

 

 

      Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,     

            akceptující návrhy zástupců akademické obce na funkci rektorky OU 

 



V Ostravě 14. 10. 2014 


