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Aktualizace dlouhodobého záměru činnosti univerzity na rok 2007 reflektuje současný stav
Ostravské univerzity v Ostravě (OU), reaguje na aktuální společenské požadavky kladené
na vysoké školy obecně a zároveň ve svých principech vychází ze základního programového
dokumentu univerzity, kterým zůstává Dlouhodobý záměr činnosti univerzity na období 20062010.
Zohledněnými aspekty při tvorbě předkládané aktualizace byly
•
•
•

•
•

očekávaný dopad nově zahajovaných operačních programů podporovaných
prostředky Evropské unie pro období 2007-2013,
očekávaná role univerzity v evropském vzdělávacím prostoru včetně posilování prvků
internacionalizace univerzitního studia v ČR,
posilování silných stránek OU a systematické odstraňování stránek slabých,
širší implementace prvků projektového řízení do spektra realizovaných univerzitních
aktivit,
vazba k předkládaným decentralizovaným rozvojovým projektům*.

Vlastní struktura dokumentu zahrnuje vedle čtyř základních klíčových oblastí univerzitních
aktivit (oblast organizace, rozvoje a vnějších vztahů, oblast studia a vzdělávání, oblast vědy,
umělecké činnosti, výzkumu a inovací a oblast internacionalizace) nově také seznam
předkládaných rozvojových projektů, které se k prioritám Aktualizace váží.
Aktualizace dlouhodobého záměru činnosti univerzity na rok 2007 byla vypracována
s ohledem na platnou právní úpravu v rámci ČR, odpovídá mezinárodním úmluvám v rámci
Boloňské smlouvy, je v souladu se vzdělávací politikou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, s aktuální Národní politikou výzkumu a vývoje ČR a zohledňuje strategické
priority rozvoje Moravskoslezského kraje.

Aktualizace dlouhodobého záměru činnosti univerzity na rok 2007 byla projednána Kolegiem
rektora OU a Vědeckou radou OU dne 2. října 2006, následně ji schválil Akademický senát
OU na svém zasedání dne 5. října 2006.

V Ostravě dne 6. října 2006

*

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rektor OU

v navazujícím textu je vazba k prioritě rozvojového projektu vyznačena jejím číslem ve formě horního indexu.
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1. Oblast organizace, rozvoje a vnějších vztahů
Ve vazbě na sedm základních priorit Dlouhodobého záměru činnosti univerzity na období
2006 – 2010 vyvineme úsilí k tomu, aby se v roce 2007 dále naplňovala očekávaná role OU
ve vazbě na její krátkodobý i dlouhodobě udržitelný rozvoj. V součinnosti
s Moravskoslezským krajem a se Statutárním městem Ostrava budeme reflektovat
požadavky přicházející z regionu; úlohu OU v rámci regionálního vzdělávacího systému
začleníme do strategických programových dokumentů ve vazbě na rozhodovací pravomoc
samospráv. Ve vztahu k dalším vysokým školám moravskoslezského regionu budeme
akcentovat prvek partnerství promítající se do bohaté projektové spolupráce; ve vazbě na
rozvojové a další projekty budeme věnovat tématu rozvoje lidských zdrojů i nadále
maximální pozornost s cílem dosáhnout co nejvýznamnějšího postavení univerzity v řešení
aktivní politiky zaměstnanosti v regionu.
1.1 V maximální možné míře budeme hledat podporu pro rozvoj univerzitních aktivit formou
tematicky zaměřených projektů financovaných v rámci aktuálně zahajovaných Operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
1.2 V rámci vytváření adekvátního prostorového a technicko - provozního zázemí pro své
činnosti univerzita zahájí investiční akci „OU – Rekonstrukce objektu Chittussiho 10, Slezská
Ostrava“ pro potřeby Přírodovědecké fakulty.
1.3 Na základě provedené analýzy kapacit a charakteru stávajícího portfolia univerzitních
budov rozpracujeme komplexní infrastrukturní projekt Ostravské univerzity v Ostravě, jehož
pozdější realizace vytvoří adekvátní zázemí pro vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity
všech fakult a institutů OU. Klíčovým parametrem projektu bude investiční přiměřenost
zohledňující očekávaný vývoj zájmu o perspektivní studijní programy OU a očekávaný vývoj
v oblasti vědecké a tvůrčí činnosti; tento se promítne do stanovení vhodného poměru
rekonstrukcí vybraných objektů univerzity a přiměřeného objemu novostaveb se zahrnutím
kapacity areálu v Ostravě – Zábřehu.
1.4 Vedení OU nalezne nejpozději do konce roku 2007 řešení tíživé prostorové situace
Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty tak, aby byl umožněn jejich další intenzívní rozvoj.
1.5 V oblasti řízení a rozvoje kvality specifikované v Dlouhodobém záměru zavedeme do
systému řízení univerzity a jejích fakult nové procesy a tyto budeme zveřejňovat
prostřednictvím univerzitního portálu 2).
1.6 V průběhu roku 2007 dokončíme organizační transformaci Institutu pro umělecká studia
OU, na základě kterého zřídíme Fakultu hudebních umění a Fakultu výtvarných umění a
vytvoříme tak vhodnější podmínky pro realizaci uměleckých studijních programů 11).
1.7 Centrum informačních technologií (CIT) OU bude pokračovat v implementaci nových a
integraci stávajících informačních systémů univerzity do podoby jednotného IS se
zapracováváním Document Management systému (DMS) 8d).
1.8 Univerzitní knihovna (UK) OU ve spolupráci s CIT implementuje modernější a
uživatelským potřebám lépe vyhovující knihovní informační systém, který umožní
elektronickou komunikaci s dodavateli literatury, novinkovou službu ve vazbě na profily
uživatelů a zpřístupňování dokumentů v elektronické plnotextové podobě 8b).
1.9 UK bude i nadále věnovat přednostní péči zajišťování přístupu do vhodně zvoleného
spektra elektronických informačních zdrojů (databází); dále se zapojí do přípravy Národního
registru vysokoškolských kvalifikačních prací studentů a vysokoškolských pracovníků, vytvoří
lokální digitální registr těchto dokumentů na OU.
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2. Oblast studia a vzdělávání
Vzdělávací činnost ve všech stupních akreditovaných studijních programů zůstává určující
činností univerzity. Strategické cíle Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2007 v této oblasti
činnosti jsou zaměřeny jednak na inovaci předpisů, které určují organizaci vzdělávacího
procesu, jednak na pilotní ověřování parametrů měření kvality a efektivity výukového
procesu, stejně tak na dokončení restrukturalizace studijních programů na OU a rozšíření
nabídky kombinovaných studijních programů a oborů a zavedení modulárního způsobu
studia na OU.
2.1 Zahájíme začlenění vytvořených modulů do výuky na OU a při utváření nových modulů,
s důrazem na tvorbu modulárních oborů bude určujícím hlediskem multidisciplinarita. 2) a 4)
2.2. Ověříme (pilotně) aplikaci procesu zaměřeného na kvalitu a efektivitu (vstup do procesů
úpravy kreditního systému, průběhu akreditace na OU, start pro utváření podmínek k zisku
ECTS Label). 1), 2) a 4)
2.3 Inovujeme Studijní a zkušební řádu a vytvoříme Pravidla modulárního studia na OU,
s hledisky prostupnosti a součinnosti s akreditovanými studijními programy i
s připravovanými dalšími moduly a modulárními studijními obory. 2), 4), 5) a 6)
2.4 Pilotně ověříme ukazatele kvality, směřující k vytvoření standardizované metodiky na
posuzování kvality jednotlivých studijních programů. (Ověření propojení všech informačních
systému univerzity.) 2)
2.5 U akreditovaných doktorských studijních programů v angličtině, němčině vytvoříme
podmínky pro přijetí maximálního množství posluchačů (mj. zabezpečení důstojného bydlení
na kolejích OU). 11)
2.6 Dokončíme vymezení parametrů a pilotně je ověříme v interní evaluaci studijních
programů, s důrazem na ověřování kvality a efektivity. 2)
2.7 Důsledně dokončíme restrukturalizaci studijních programů na OU (včetně rozšíření
nabídky učitelských oborů v podobě NMgr.) a zahájíme přípravu na akreditaci NMgr.
učitelských oborů také v kombinované formě. Základem nadále zůstane prostupnost a
vzájemná kombinovatelnost akreditovaných učitelských oborů v rámci OU. 5)
2.8 Rozšíříme studium zdravotně postižených studentů v akreditovaných studijních
programech. Ověříme připravené podmínky (organizační, materiální) pro studium
handicapovaných studentů a dále je budeme precizovat.
2.9 Opakovaně se pokusíme vytvořit organizační strukturu pro zlepšení organizace
celoživotního vzdělávání na OU.
2.10 Propracujeme metodiku, opory, popřípadě moduly směřující k rámcovým vzdělávacím
programům a prosadíme je v rámci postgraduálního studia učitelů MSK. 5)
2.11 Udržíme pestrou a kapacitně zajímavou nabídku studia jak v celoživotním vzdělávání,
v U3V (jak v rámci OU – FF, tak ve městech MSK). 6)
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3. Oblast vědy, umělecké činnosti, výzkumu a inovací
V průběhu roku 2007 budou nadále univerzitou podporovány vědeckovýzkumné činnosti
v souladu se zaměřením prioritních univerzitních vědeckovýzkumných oblastí, zvýšené úsilí
bude věnováno k dosažení výraznější účasti při řešení grantových projektů podporovaných
ze zdrojů ČR i ze zahraničí; bude vytvořena dostatečná podpora pro mladé a začínající
vědeckovýzkumné pracovníky a mladé umělce.
3.1 V roce 2007 budou dále rozvíjeny vědeckovýzkumné aktivity na řešeném výzkumném
záměru MSM6198898701 „Logické a algebraické metody pro zpracování informací
zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování“ včetně vytváření adekvátních
podmínek pro jejich realizaci.
3.2 OU se zapojí dle výsledku probíhajících soutěží do projektů dalších výzkumných záměrů
a formou spoluřešitelství do projektů výzkumných center; budeme nadále usilovat o zvýšení
počtu řešených vědeckovýzkumných projektů evidovaných v CEP.
3.3 Důraz budeme klást na vědeckovýzkumnou spolupráci s dalšími vysokými školami
a s průmyslem, zejména v oblasti malého a středního podnikaní, a v oblasti služeb.
Rozšíříme spolupráci se společností Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
3.4 Vyhodnotíme dopad restrukturalizace Interního grantového systému OU a budeme
hledat co nejefektivnější způsob podpory špičkového výzkumu mladých a začínajících
pracovníků ve vědě a výzkumu a tvůrčí činnosti vynikajících mladých umělců.
3.5 Budeme podporovat mobilitu vědeckovýzkumných pracovníků; u mladých a začínajících
pracovníků ve vědě a výzkumu využijeme příslušný program podpory organizovaný
Moravskoslezským krajem.
3.6 Výstupy interního systému hodnocení vědeckovýzkumných výsledků jednotlivých
univerzitních pracovišť ve vazbě na informační systémy PUBL a EVID promítneme formou
vhodně zvolených ukazatelů do hodnocení kvality těchto pracovišť 2).
3.7 Zkvalitníme zázemí procesu kvalifikačního růstu akademických pracovníků, zejména pro
úspěšné zahájení habilitačního řízení a pro ucházení se o jmenování profesorem 6a), budeme
i nadále podporovat rozvoj tvůrčí vědeckovýzkumné a umělecké činnosti na OU, vynikající
výstupy budou publikovány v rámci univerzitní Edice UNIVERSUM.
3.8 V roce 2007 bude univerzita usilovat o spolupráci se zahraničními institucemi s cílem
dosažení účasti v 7. rámcovém programu (7. RP); OU se bude podílet na vytvoření
regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji, v rámci Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace rozpracujeme projekty zaměřené na výstavbu nových
vědeckovýzkumných kapacit pro OU.
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4. Oblast internacionalizace

Zapojení akademických pracovníků naší univerzity do mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
se realizuje převážně prostřednictvím mezinárodních programů. OU v průběhu roku 2007
zvýší míru spolupráce s partnerskými zahraničními institucemi, stanoví v jednotlivých
zájmových teritoriích strategické partnery a intenzivněji se zapojí do programů mezinárodní
spolupráce především účastí v tematických projektech.

4.1 Rok 2007 povede na OU k navýšení objemu mobilit v rámci programů podporovaných
financováním z Evropské unie nejméně o 10%; dále budeme usilovat o výraznější zapojení
do programů realizace společných studijních programů se zahraničními univerzitami a
do programů zajišťujících zahraniční praxe.
4.2 Univerzita využije pro své akademické pracovníky a studenty možnosti realizovat
zahraniční studijní pobyty v rámci programu finančních mechanismů EHP/Norsko.
4.3 OU připraví semináře a informační setkání korespondující s mezinárodními projekty
a programy mobilit.
4.4 V roce 2007 v rámci rozvojových projektů podpoříme působení významných
akademických pracovníků ze zahraničí na OU 1a), stejně jako stáže studentů v zahraničí ve
vazbě na uzavřené smlouvy o spolupráci 1b).
4.5 OU se zaměří na zvyšování počtu zahraničních studentů v akreditovaných studijních
programech tak, aby jejich podíl dosáhl 2% z celkového počtu; budeme důsledně zavádět
ECTS a zahájíme proces přípravy k získání ECTS Label 1b).
4.6 Pro podporu studia zahraničních studentů na OU ve studijních programech v češtině
prostřednictvím Centra jazykové přípravy cizinců OU rozšíříme nabídku kurzů včetně jejího
přizpůsobení studentům dle země jejich původu.
4.7 Provedeme revizi všech smluv se zahraničními univerzitami s cílem stanovit klíčové
strategické partnery v jednotlivých zájmových teritoriích, vyhledáme další možné okruhy
spolupráce ve vědě a výzkumu s těmito partnery.
4.8 Posílíme spolupráci se zahraničními partnery na tematických projektech, a to v oblasti
studia a vzdělávání, v oblasti vědy, výzkumu a inovací a na projektech rozvojové pomoci.
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5. Seznam decentralizovaných rozvojových projektů předkládaných Ostravskou univerzitou
v Ostravě v souvislosti s Aktualizací dlouhodobého záměru činnosti univerzity na rok 2007
Název projektu
Přednášky zahraničních
odborníků na OU

Priorita
1a

Řešitel
Svatava
Urbanová

ECTS Label I. etapa

1b

Iva Málková

Realizace dlouhodobé
strategie Ostravské
univerzity v oblasti řízení
rozvoje a kvality vzdělávací a
výzkumné činnosti (II. etapa)

2

Jiří Močkoř

Podpora rozvoje a inovace
programů v oblasti studia na
OU

4

Jiří Močkoř

Podpora rozvoje učitelského
vzdělávání

5

Dana
Kričfaluši

Vytváření podmínek pro
úspěšné zahájení
habilitačního řízení a
ucházení se o jmenování
profesorem
Rozvíjení jazykových
kompetencí zaměstnanců na
OU

6a

Renata
Vávrová

6b

Renata
Vávrová

Získání a implementace
nového knihovního
informačního systému

8b

Matyáš
Bajger

Stručná charakteristika
Program na podporu internacionalizace,
v jehož rámci se uskuteční přednáškové
pobyty
významných
akademických
pracovníků ze zahraniční. V roce 2007
realizováno v oblasti literární vědy a sociální
geografie.
Program
na
podporu
rozvoje
internacionalizace. OU díky RP 2007 zahájí I.
fáze procesu přípravy k získání ECTS Label.
Program na zvýšení kvality a efektivity řízení
vysokých škol. Projekt navazuje na RP v roce
2006. Je zaměřen na implementaci
identifikovaných procesů do řídících aktů
univerzity a jednotlivých fakult. Součástí
programu
je
pokračování
Projektu
manažerské excelence vedoucích pracovníků
OU.
Program na podporu rozvoje a inovace studia
na OU. Projekt zaměřen na flexibilní
sestavování nových studijních programů a
efektivní využití kapacity jednotlivých fakult se
zamezením budování duplicit pro jednotlivé
obory. Je zaměřen na vytvoření modulární
struktury studia na OU, na inovaci stávajících
restrukturalizovaných studijních oborů.
Program na podporu rozvoje a inovace
studijních programů v oblasti vzdělávání
pedagogických pracovníků předpokládá
inovaci učitelských studijních programů
v cílech a obsahu vzdělávání dle tzv.
klíčových kompetencí, které RVP ZV a RVP
GV zavádí do vzdělávání na základních
školách i gymnáziích. Projekt obsahuje také
realizaci
dalšího
vzdělávání
učitelů
v Moravskoslezském
kraji
v modulech
souvisejících s rámcovými vzdělávacími
programy. .
Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů.
RP 2007 je zaměřený na zkvalitňování
zázemí
procesu kvalifikačního
růstu
akademických pracovníků OU.
Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů
– podpora dalšího vzděláván akademických a
administrativních pracovníků. Cílem projektu
je
zvýšení
jazykových
kompetencí
zaměstnanců, v oblast cizojazyčné (anglické,
německé event. další) komunikace.
Program na rozvoj moderních technologií –
Rozvoj informačních a komunikačních
technologií. Řešením projektu je získání a a
implementace
nového
knihovního
informačního sytému, který nahradí současný

7

Projekt rozvoje elektronické
správy klíčových dokumentů
v DMS (Document
Management System)

8d

Projekt na odstranění
slabých a posílení silných
stránek na OU

11

systém T – Series, který již kapacitou a
stabilitou
neodpovídá
současným
požadavkům kladeným knihovní služby na
OU.
Martin Malčík Program na rozvoj přístrojového vybavení a
moderních technologií – Plnění technických
požadavků stanovených závaznými právními
předpisy. Implementace systému řízení
informací, dokumentů a schvalovacích
procesů (workflow). Rozvoj elektronické
správy
klíčových
dokumentů
v DMS
(Document Managenent Systém).
Zdeněk
Program na podporu odstranění slabých a
Mrkva
posílení silných stránek vysoké školy. Projekt
je odrazem analýzy současné organizační
struktury a potřeb IpUS-Hudební umění OU.
Reaguje také na novou skutečnost v oblasti
kolejí a menz na OU dovybavením kapacity
kolejí.

Zásobník decentralizovaných rozvojových projektů
Operní studio

4

Studio staré hudby

4

Vzdělávání akademických a
administrativních
pracovníků – zvyšování
kompetence v oblasti
informačních a
komunikačních technologií a
informační bezpečnosti.
Stáž studentů oddělení
rusistiky katedry slavistiky
OU na základě smluv o
spolupráci mezi
Petrohradskou státní
univerzitou, Nižegorodskou
státní univerzitou N.I.
Lobačevského a FF OU

6b

1b

Drahomíra
Míčková

Operní studio je předmět speciálně odborné
přípravy IpUS, jehož hlavní důraz je položen
na praktickou činnost, studium částí
repertoáru a nakonec celých dramatických
úloh a ucelený operních děl. Cílem projektu je
realizace operního studia umožňující nabytí
praktických zkušeností při přípravě a realizaci
operního představení.
Jan Hališka Inovace studijních oborů v rámci studijního
programu Hudební umění dostane pevný
institucionální rámec realizací Studia staré
hudby jako prostoru k tvorbě výstupů z
předmětů Interpretace staré hudby a Praxe
staré hudby a k naplnění mimořádného zájmu
studentů IpUS OU o tuto oblast hudby.
Martin Malčík Cílem projektu je významně posílit klíčové
kompetence
v oblasti
informačních
a komunikačních technologií u akademických
a administrativních pracovníků Ostravské
univerzity v Ostravě.
Blažena
Rudincová

Projekt se zaměřuje na realizaci odborných
stáží studentů oddělení rusistiky katedry
slavistiky Filozofické fakulty OU na vybraných
univerzitách Ruské federace.
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