
 

DLOUHODOBÝ  
ZÁMĚR 2016-2020

Strategie rozvoje  
Ostravské univerzity

www.osu.cz / alive.osu.cz

http://www.osu.cz
http://alive.osu.cz


PREAMBULE
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Univerzita s posláním, otevřená světu,  
pracující pro region.

Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřu-
je v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědných 
a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném 
zejména s průmyslovou a technickou sférou.

Klade si za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů 
Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních, envi-
ronmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu 
jako skutečné univerzitní město. Také proto chce 
nadále využívat svůj potenciál k reflexi identity, kultury 
a historie regionu i k jeho kultivaci prostřednictvím 
uměleckých tvůrčích činností.

Ostravská univerzita je připravena vnášet do regio-
nálního prostředí progresivní tendence evropské vědy 
a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky 
pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí  
pro zahraniční akademiky a studenty.

Univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně 
podporuje kvalitní vědecké aktivity a zároveň syste-
maticky vyhledává nové výzkumné oblasti a týmy  
s potenciálem k dosažení excelentních výsledků. 

Ostravská univerzita se otevírá výzvám soudobé 
společnosti a rozvíjí zodpovědný a individuální přístup  
k širokému spektru studentů včetně specifických sku-
pin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění, studenti 
se specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístu-
pu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci s veřejností. 
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01 ÚVOD
Tento strategický plán rozvíjí univerzitu jako jednotnou komunitu, která je propojena kulturou spolupráce a vyznává  
následující společné hodnoty: 

§ otevřenost,
§ profesionalitu,
§ osobní přístup,
§ společenskou zodpovědnost a angažovanost,
§ inkluzi,
§ rozmanitost.

Důraz na prosazování společných cílů a hodnot je pro Ostravskou univerzitu zcela zásadní. Prostorová roztříštěnost, 
s níž se naše univerzita musela naučit žít, může svádět k decentralizaci i v oblastech, kde to není nezbytně nutné. 
Hendikep prostorové roztříštěnosti by měl být kompenzován nástroji moderního řízení, rozvojem univerzitní pospoli-
tosti a spolupráce a důsledným využíváním moderních trendů z oblasti informačních technologií. Stěžejním posláním 
vedení univerzity je služba univerzitní komunitě, poskytování profesionálních služeb pro hlavní činnosti univerzity, 
koordinace aktivit jejích součástí a podpora nových nápadů a inovací. Vedení musí také usilovat o budování pozitiv-
ního obrazu univerzity navenek i dovnitř. Tento strategický záměr rozpracovává cíle, kterých chceme jako Ostravská 
univerzita dosáhnout v příštích pěti letech v následujících prioritách: 

Priorita 1: Kvalitním studiem ke vzdělanosti
Priorita 2: Excelentní vědou k rozvoji poznání 
Priorita 3: Univerzita PRO společnost
Priorita 4: SMART univerzita
Priorita 5: Komunikace jako základ spolupráce

Napříč těmito prioritami se prolíná internacionalizace jako jeden ze základních nástrojů zvyšování kvality všech uni-
verzitních aktivit. Naším cílem je dosáhnout mezinárodního rozměru vzdělávací i výzkumné činnosti. Zahraničními 
zkušenostmi se budeme inspirovat také v oblastech spolupráce s praxí, absolventy či efektivního řízení univerzity  
a její vnější prezentace.

Pro sledování naplňování tohoto strategického plánu budeme využívat hodnoticí rámec, který zdůrazňuje jednak 
nutnost a) využití kombinace kvalitativních a kvantitativních indikátorů, ale také b) přesvědčení, že samotné měření 
rozvoje by nemělo zvyšovat byrokracii a zatěžovat kohokoli na univerzitě víc, než bude nezbytné. Rozvojové aktivity 
uvedené v tomto strategickém záměru budou financovány zejména z prostředků určených na institucionální rozvoj 
Ostravské univerzity (IRP), z Centrálních rozvojových projektů MŠMT (CRP), ze strukturálních fondů EU (zejména OP 
VVV), z programového financování MŠMT a z dotací města a kraje.

Předkládaný strategický záměr je třeba chápat jako „živý dokument“, který bude procházet pravidelnou diskusí  
o smysluplnosti opatření v něm stanovených a podle potřeby bude minimálně jednou ročně aktualizován a doplněn. 
Při jeho zpracování jsme vycházeli z následujících strategických materiálů a dokumentů:

§ Dlouhodobý záměr OU 2011–2015
§ Výroční zprávy o činnosti OU 2011–2015
§ Dlouhodobý záměr MŠMT 2016–2020
§ Strategie vzdělávací politiky 2020
§ Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020
§ Strategie RIS3
§ Strategické dokumenty operačních programů, zejména OP VVV
§ Dlouhodobý záměr vzdělávání Moravskoslezského kraje
§ Platná legislativa (zejména zákon o VŠ)
§ Připravovaná novela VŠ zákona
§ SWOT analýza rozvoje Ostravské univerzity vypracovaná v rámci IPN KREDO
§ Strategie 1. a 2. řádu vypracovaná v rámci IPN KREDO

Na vypracování tohoto strategického záměru se podíleli akademičtí pracovníci a další zaměstnanci napříč všemi  
fakultami a součástmi Ostravské univerzity. 

V Ostravě dne 3. listopadu 2015

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU
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02 PRIORITA 1 
KVALITNÍM STUDIEM  
KE VZDĚLANOSTI

Dílčí cíl 1: Implementace podmínek  
k získání institucionální akreditace  
v klíčových oblastech vzdělávaní

SOUČASNÝ STAV

Ostravská univerzita měla v roce 2014 akreditováno  
136 studijních programů a 362 studijních oborů nabízejí-
cích studium ve všech stupních vzdělávání – bakalářském, 
navazujícím magisterském, magisterském a doktorském. 
Z hlediska vzdělávacího charakteru patří OU k mladým, 
středně velkým univerzitám založeným na humboldtov-
ském modelu se specifickým spektrem studijních oborů 
od humanitních přes přírodovědné, umělecké, společen-
skovědní až k lékařským. Další rozvoj tohoto univerzitního 
modelu bude ohrožen zejména demografickým poklesem 
 
 

 
 
 

zájemců o studium, pokračujícím snižováním počtu 
financovaných studentů ze strany MŠMT a zvyšováním 
počtu zájemců o studium s nižšími studijními předpo-
klady. Ostravská univerzita však díky svému specific-
kému vzdělávacímu charakteru hraje významnou roli  
v širším regionu, a musí si jej proto i nadále udržet. Jedním  
ze způsobů, jak se s výše uvedenými vnějšími ohrožení-
mi vypořádat, je klást větší důraz na kvalitu vzdělávacího 
procesu a dokončit podmínky k získání institucionální 
akreditace v profilujících oblastech vzdělávání. 



OPATŘENÍ:

1. 1. 1: Vytvoření potřebných orgánů pro institucionální akreditaci včetně odpovídajícího zázemí v souladu s poža- 
 davky platné legislativy ČR.

1. 1. 2: Analýza stávajících studijních programů OU s ohledem na modifikované i nové požadavky akreditačního  
 procesu (v souladu s novelou VŠ zákona a podzákonných předpisů) a následná systematická podpora:

    1. 1. 2a: kvalitních akademických studijních programů zejména dalším posílením provázanosti výzkumu a tvůrčí  
 činnosti se vzděláním, především na úrovni navazujícího magisterského a doktorského studia, která 
 bude profilovat jednotlivé fakulty a celou univerzitu jako akademickou instituci rozvíjející vymezené   
 hlavní směry výzkumu, 
 
    1. 1. 2b: kvalitních profesních studijních programů reflektujících požadavky regionu a potřeby trhu práce  
 a v případě potřeby vytváření nových (např. Stomatologie).

1. 1. 3: Inovace informačních systémů pro potřeby sledování kvality vzdělávací činnosti.

INDIKÁTORY:

§ Systém zajištění kvality vzdělávací činnosti.
§ Počet akreditací v profilujících oblastech vzdělávání.
§ Kvalifikační struktura garantů studijních programů.
§ Kvalifikační struktura akademických pracovníků.
§ Počet akreditovaných studijních programů.

Dílčí cíl 2:  
Internacionalizací studia k vyšší kvalitě

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita usiluje o zajištění srovnatelné evrop-
ské úrovně kvality svých studijních programů, o čemž 
svědčí skutečnost, že je držitelkou certifikátu DS Label 
a ECTS Label. V roce 2014 došlo k rozšíření programů  
a předmětů v cizím (především anglickém) jazyce. Přesto 
se Ostravská univerzita vyznačuje nízkým podílem 
vyjíždějících a přijíždějících studentů na celkovém počtu 
studujících na univerzitě, stejně tak i nízkým počtem  

 
zahraničních akademických, výzkumných a tvůrčích 
pracovníků podílejících se na výukovém procesu. 
Překonání tohoto stavu je nutnou podmínkou k posílení 
kvality studia. 

Cílem Ostravské univerzity je vytvořit mezinárodní aka-
demické prostředí a zvýšit počet mobilitních studentů  
a akademických pracovníků. 

OPATŘENÍ:

1. 2. 1: Rozšíření nabídky oborových předmětů vyučovaných v cizích jazycích.

1. 2. 2: Zavedení období ve studijním plánu vyhrazeného zahraničním mobilitám studentů.

1. 2. 3: Zavedení povinnosti absolvovat jednu zahraniční mobilitu nebo absolvovat jeden profilující předmět  
 vyučovaný v cizím jazyce v doktorském stupni studia a v případě vhodnosti také v navazujícím magister- 
 ském/magisterském stupni.

1. 2. 4: Zavedení povinných předmětů vyučovaných v cizím jazyce (především v Aj).

1. 2. 5: Akreditace a realizace joint/multiple degree programů.

1. 2. 6: Podpora zapojení odborníků ze zahraničí do vzdělávacího procesu.
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1. 2. 7: Vytvoření zázemí pro zahraniční studenty.

1. 2. 8:  Rozpracovávání mezinárodní marketingové strategie pro definované zahraniční cílové skupiny v prioritních 
 teritoriích.

1. 2. 9:  Rozšíření nabídky vybraných studijních programů realizovaných v jazykových mutacích, a to zejména  
 na Lékařské fakultě a rovněž v doktorských studijních programech.

1. 2. 10: Vytvoření organizační, administrativní a personální infrastruktury k zajištění těchto studijních programů  
 určených především samoplátcům.

1. 2. 11: Vypracování a implementace koncepce rozvíjení jazykových dovedností v cizím jazyce u studentů  
 a pracovníků OU (zejména s důrazem na angličtinu).

1. 2. 12: Vypracování a implementace systému pravidelného monitoringu spokojenosti zahraničních studentů  
 s poskytovanými službami a vzdělávacími aktivitami.

INDIKÁTORY:

§ Podíl slovenských a ostatních zahraničních studentů na celkovém počtu studentů OU.
§ Podíl studentů účastnících se zahraničního studijního pobytu/stáže v délce alespoň 28 dnů a kratší nežli 28 dnů  
 na celkovém počtu studentů OU.
§ Počet akademických pracovníků ze zahraničí působících na OU (plný úvazek, jiný smluvní vztah, přijíždějících  
 přes mobilitní program při zajištění studia atd.).
§ Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce.
§ Počet oborových předmětů vyučovaných v cizím jazyce.
§ Počet realizovaných joint/multiple degree programů.
§ Objem financí za placené studium ze strany samoplátců.
§ Podíl zahraničních odborníků a odborníků z praxe zapojených do vzdělávací činnosti. 
§ Mezinárodní marketingová strategie.
§ Koncepce rozvíjení jazykových dovedností studentů a pracovníků OU.
§ Systém monitoringu spokojenosti zahraničních studentů s poskytovanými službami a vzdělávacími aktivitami.

Dílčí cíl 3:  
Uplatnitelný absolvent = flexibilní absolvent

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita nabízí rozmanitou škálu akademic-
kých i profesně zaměřených studijních programů. Míra 
nezaměstnanosti jejích absolventů je dána především 
nezaměstnaností v regionu, v němž se nachází. Právě 
dramatické proměny zaměstnanostní struktury toho-
to regionu v posledních 25 letech vedly Ostravskou 
univerzitu k systematickému budování širokého spek-
tra studijních oborů s vyšším důrazem na flexibilitu.  
Za tímto rozhodnutím stojí zejména přesvědčení, že větši-
na nyní nabízených pracovních pozic za několik let nemu-
sí existovat. Zároveň můžeme jen těžko předvídat, jakou 
ekonomickou aktivitu budou lidé vykonávat. Univerzita  
by měla své absolventy na takový pracovní trh připravit. 

V budoucnu proto bude cílem Ostravské univerzity klást 
důraz na rozvíjení měkkých kompetencí a vysokou flexibili-
tu jejích studentů/absolventů. Univerzita se zaměří hlavně  
na následující měkké kompetence: kreativita, kritické  

 
myšlení, týmová spolupráce, podpora kultury celoživot-
ního učení, ovládání moderních technologií, schopnost 
řešit problémy, schopnost sebeprezentace na trhu práce.  
V případě profesně zaměřených studijních programů 
si je Ostravská univerzita vědoma potřeby spolupráce  
s potenciálními zaměstnavateli absolventů těchto studij-
ních programů. Doposud však tato spolupráce neměla 
institucionalizovanou podobu. 

Cílem univerzity proto bude vytvořit a implemento-
vat strategii zapojení relevantních aktérů do procesu 
vytváření, inovace a evaluace profesně zaměře-
ných studijních programů. U profesně zaměřených 
studijních programů musí být kladen větší důraz  
na moderní formy výuky s důrazem na simulaci a nácvik  
odborných dovedností. Cílem Ostravské univerzity je 
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro odbornou pří-
pravu s ohledem na výše uvedené moderní formy výuky.
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OPATŘENÍ:

1. 3. 1: Rozšíření nabídky vzdělávacích modulů rozvíjejících vybrané měkké kompetence.

1. 3. 2:  Systematická podpora akademických pracovníků obohacující jejich pedagogické schopnosti  
 o způsobilost k předávání vybraných měkkých kompetencí (například formou sdílení best practice). 

1. 3. 3:  Vytvoření systému zapojení relevantních partnerů do procesu inovace a evaluace studijních programů 
 (pravidelné výzkumy uplatnění absolventů, zapojení absolventů do hodnocení studijních programů, zapo- 
 jení relevantních zaměstnavatelů, definování kompetencí u typových pracovních pozic atd.). 

1. 3. 4:  Vytvoření systému „specializací“ v rámci studijního programu s možností vyznačení v „Dodatku k diplomu“  
 (Diploma Supplement).

1. 3. 5:  Systematická podpora zahraničních stáží studentů za účelem získání praxe v zahraničních firmách,  
 institucích a na zahraničních univerzitních pracovištích.

1. 3. 6: Realizace vybraných profesních programů prostřednictvím CŽV a kombinovaných a distančních forem   
 výuky.

1. 3. 7:  Posílení infrastruktury zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu zejména budováním simulačních   
 center.

INDIKÁTORY: 

§ Míra nezaměstnanosti absolventů OU.
§ Pravidelné výzkumy uplatnitelnosti absolventů formou dotazníkových šetření.
§ Zavedení pravidelné evaluace studijních programů ze strany absolventů OU.
§ Systém zapojení relevantních partnerů do inovace studijních programů.
§ Počet vzdělávacích modulů rozvíjejících vybrané měkké kompetence jejich absolventů.
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1. 4. 3:  Vytvoření systému pravidelného monitorovaní a analýzy studijní neúspěšnosti včetně návrhu opatření   
 zaměřených na její prevenci (včetně doktorského studia).

1. 4. 4:  Podpora pedagogických přístupů zaměřených na studenta (Student centred learning).

1. 4. 5:  Zkvalitnění a další rozvoj komplexního systému podpory studia, a s tím spojených podpůrných činností, 
 reflektujícího individuální potřeby studentů (motivační stipendia, spolupráce na výzkumu, spolupráce  
 s institucemi praxe, pedagogické poradenství, kariérní poradenství, psychologické poradenství, servisní   
 opatření zajišťující kompenzaci specifických omezení apod.). Implementace „Supporting system“ – pomoc 
 starších studentů nastupujícím studentům – za účelem zvýšení úspěšnosti studia na jeho počátku. 

1. 4. 6:  Metodická podpora on-line vzdělávání v kombinované a prezenční formě studia a podpora on-line výuky  
 jako doplňku k prezenční formě studia.

1. 4. 7:  Vytvoření a modernizace technické, organizační a administrativní struktury poradenských, kariérních  
 a informačních služeb se zaměřením zejména na studenty ze socioekonomicky a kulturně    
 znevýhodněných skupin a na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

1. 4. 8:  Rozvíjení mezinárodního prostředí na OU za účelem zvýšení atraktivity studia pro zahraniční studenty pro- 
 střednictvím aktivit Centra mezinárodních vztahů OU.

1. 4. 9:  Metodická podpora při vytváření stipendijních programů pro studenty s vyššími studijními předpoklady  
 a s mezinárodně uznatelnými výsledky tvůrčí činnosti.

1. 4. 10: Rozšíření spolupráce se studentskými spolky: Stavovská unie studentů, International Student Club, 
  IFMSA aj.

Dílčí cíl 4: Posílení kvality studia  
zaměřením na studenta

SOUČASNÝ STAV:

Na demografický pokles mladé populace, konku-
renční chování vysokoškolských institucí, rozmanitost 
vzdělávacích a sociokulturních potřeb, zájmů a mož-
ností uchazečů (potenciálních studentů) Ostravská 
univerzita reaguje širokou nabídkou studijních programů  
(v oblastech humanitních a společenských nauk, příro-
dovědných oborů, lékařských a zdravotnických oborů, 
v oborech sociálních, pedagogicko-psychologických, 
učitelských, ve vědách a naukách o umění), které  
otevírají příležitosti diverzifikované škále zájemců  
o studium. V posledním období se univerzita potýká  
s vyšší studijní neúspěšností zejména v prvním ročníku 
studia. Tato skutečnost může být způsobena nevy- 
hovující připraveností uchazečů o studium ve vybraných 
oblastech studia, nedostatečnými poradenskými  služ- 

 
bami ze strany univerzity, absencí systému získávání  
a podpory studentů s vyššími studijními předpoklady  
a nízkou atraktivitou studia v regionu.

Cílem univerzity je zajistit kvalitu výběru uchazečů  
a jejich následujícího studia respektující princip rovných 
příležitosti ve vzdělávání a reflektující potřeby a zájmy 
jak nadaných studentů a posluchačů, tak i studentů 
se specifickými vzdělávacími potřebami, a to včetně 
studentů z nepříznivých socioekonomických poměrů. 
Dalším cílem v této oblasti je nabídnout kvalitní interní 
studijní prostředí včetně podpůrných činností, které 
ovlivní rozhodnutí absolventů pokračovat ve studiu  
na OU ve vyšších stupních studia a které přiláká zájemce  
z jiných vysokých škol (včetně zahraničních).

OPATŘENÍ:

1. 4. 1: Revize široké nabídky a výstupní profilace studijních programů na všech stupních studia s dodržením opti- 
 málního poměru studentů pro univerzitu našeho typu: 60 % (Bc.) : 36 % (Mgr. a NMgr.) : 4 % (Ph.D.).

1. 4. 2: Systematický rozvoj spolupráce se středními školami (navázat na stávající spolupráci na vybraných   
 pracovištích).
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OPATŘENÍ:

1. 5. 1:  Dopracování a implementace personální strategie univerzity vycházející z pravidelného komplexního   
 hodnocení akademických pracovníků.

1. 5. 2:  Vypracování a implementace strategie v oblasti celoživotního vzdělávání akademických pracovníků OU.

1. 5. 3:  Podpora rozvoje pedagogicko-psychologicko-didaktických, jazykových aj. dovedností a kompetencí  
 akademických pracovníků.

1. 5. 4:  Podpora odborného růstu akademických pracovníků. 

1. 5. 5:  Zavedení pravidelné evaluace hlavních činností pracoviště akademickými pracovníky a implementace   
 jejích výsledků do koncipování dalšího rozvoje. 

INDIKÁTORY:

§ Kvalifikační struktura akademických a neakademických pracovníků.
§ Průměrné mzdy akademických a neakademických pracovníků.
§ Výsledky interních evaluací výuky studenty OU. 
§ Výsledky autoevaluace hlavních činností pracovišť univerzity.
§ Kariérní a pracovní řád.

INDIKÁTORY:

§ Počet studentů a absolventů se specifickými vzdělávacími potřebami.
§ Podíl studentů z jiných VŠ na vyšších stupních studia.
§ Počet podpořených studentů ze stipendijních programů OU.
§ Studijní neúspěšnost studentů.
§ Počet spolupracujících středních škol.
§ Poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých studentů.
§ Počet přijatých studentů navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vyso- 
 ké škole v České republice nebo v zahraniční.

Dílčí cíl 5: Posílení kvality studia  
zaměřením na pedagoga
 
SOUČASNÝ STAV:

Současné univerzitní prostředí čelí tlaku ze dvou stran. 
Na jedné straně stát klade čím dál větší důraz na kvali-
tu a profesionalitu univerzitního vzdělávání a výzkumu, 
na straně druhé neustále snižuje rozpočtové dotace  
v této oblasti. Důraz na kvalitu univerzitního vzdělávání 
a výzkumu je navíc spojen s čím dál větší byrokratic-
kou zátěží způsobenou vykazováním této kvality. Tlak  

na efektivitu zase vede ke zvyšování počtu studentů při-
padajících na akademického pracovníka. 
Ostravská univerzita proto musí najít takový model moti-
vujícího pracovního prostředí a profesního rozvoje, který 
bude vyrovnávat tlaky obou a zároveň prostřednictvím 
svých zástupců v Radě vysokých škol usilovat o stabili-
zaci zásahů státu do akademického prostředí. 
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03 PRIORITA 2 
EXCELENTNÍ VĚDOU  
K ROZVOJI POZNÁNÍ
Kvalitní univerzita musí reflektovat současnou dynamiku 
vývoje v oblasti vědy a výzkumu. Tato reflexe je nutná 
nejen z důvodu udržení trendu kvality vlastní vědecké 
činnosti (základního výzkumu), ale souvisí také s mož-
ností transferu aplikovatelných výsledků do ekonomic-
ké sféry (aplikovaného výzkumu). V neposlední řadě má 
zásadní význam pro vzdělávací činnost. Zvyšuje totiž 
uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventů všech 
stupňů vysokoškolského studia, přičemž naprosto klí-
čovou roli hraje v doktorském studiu. Analýza trendů  
ve VaV ukazuje rostoucí podíl větších výzkumných týmů 
na špičkových výstupech, které mají mezinárodní do-
pad, včetně nárůstu citovanosti. Vytváření a zajištění 
udržitelnosti takových týmů (ať už v rámci univerzity, 
nebo ve spolupráci s dalšími institucemi) musí být i na-
dále pro univerzitu prioritou, protože na základě před-
chozích zkušeností (ÚVAFM, LSRC, Vivarium atd.) lze 
konstatovat, že stávající týmy přinášejí univerzitě nemalé 
finanční prostředky z národních, ale především meziná-
rodních grantů i z institucionálního financování. Zároveň 
by však bylo velice riskantní zaměřit se pouze na několik 
dílčích oblastí, které jsou aktuálně trendem, a nerozvíjet 

nové oblasti výzkumu, jež mohou být potenciálními tren-
dy v budoucnosti, či oblasti, které zjevně kvalitně řeší 
společenské problémy našeho regionu s přesahem  
do zahraničí. Je tedy nutné mít takové nástroje hodno-
cení kvality, jež umožní identifikovat a rozvíjet strategic-
ké oblasti, ve kterých je možné dosáhnout excelence, 
tedy výsledků s vysokým společenským přínosem. Tato 
představa je zcela ve shodě s koncepcí Dlouhodobého 
záměru MŠMT (a odráží také nově připravovanou meto-
diku IPN), která zohledňuje efektivitu vynakládání pro-
středků na VaV se zřetelem ke kvalitě, užitku a relevanci 
aktivit. Uvedená kritéria se s největší pravděpodobností 
budou stále více odrážet ve financování vysokého škol-
ství i v akreditacích studijních oborů. Předpokládá se na-
víc, že priority podpory excelentního výzkumu se budou 
z velké části opírat o strategie vycházející z klíčových 
mezinárodních, národních i regionálních dokumentů.

Hlavním cílem univerzity v následujících obdobích tedy 
musí být aktivní vytváření podmínek a příležitostí k inten-
zivnímu rozvoji a udržitelnosti perspektivních vědeckých 
týmů s výsledky na mezinárodní úrovni. Takto vytvořené 



podmínky mohou Ostravské univerzitě pomoci zís-
kat stálé zahraniční výzkumné pracovníky a zapojit je  
do mezinárodních sítí a projektů výzkumu a vývoje 
(prioritou jsou v nejbližší době například výzvy Horizont 
2020). Dalším strategickým cílem je připravit systémové 
řešení umožňující transfer kvalitních vědeckých výsledků 
do vzdělávací činnosti (zejména v oblasti doktorského 
studia) a do aplikační sféry. Naší snahou je cíleně vytvá-
řet ve společnosti obraz Ostravské univerzity jako aka-
demického pracoviště se špičkovými vědeckými výsled-
ky. OU se musí stát rovnocenným partnerem kvalitních 

univerzit a dalších vědeckých pracovišť nejen v ČR,  
ale také v zahraničí. Ostravská univerzita bude proto 
podporovat spolupráci s dalšími vysokými školami  
a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí, a to za úče-
lem výměny zkušeností a sdílení výukových, výzkumných  
a rozvojových kapacit. Přestože je důležité orientovat 
se především na oblasti hlavních směrů výzkumu,  
ve kterých univerzita dosahuje vynikajících výsledků  
v mezinárodním kontextu, je nezbytné podporovat také 
ty tvůrčí oblasti, jež kvalitně řeší důležité celospolečen-
ské problémy. 

specifikována podpora těchto hlavních směrů ze strany 
univerzity. Týmy zařazené do hlavních směrů výzkumu 
se zásadně podílejí na získávání financí, a proto je nutné 
také vytvářet podmínky pro jejich rozvoj a udržitelnost. 
Zároveň je v případě mnohých z těchto týmů prozatím 
málo využitý potenciál k vytvoření mezioborové spolu-
práce, která může vést ke vzniku nových týmů (například 

spolupráce týmů matematicko-informatických s přírodo-
vědnými, ale i humanitními obory).

Cílem univerzity je vytvořit objektivní nástroje kontroly 
kvality a na jejich základě vybudovat systém podpory 
týmů s excelentními vědeckými výsledky tak, aby byly 
zajištěny jejich udržitelnost a rozvoj.

OPATŘENÍ:

2. 1. 1:  Modifikace stávajícího systému a tvorba komplexních analytických nástrojů pro hodnocení trendu VaV 
 na jednotlivých fakultách zohledňující specifika oborů.

2. 1. 2:  Vytvoření kritérií pro zařazení výzkumných týmů do hlavních směrů výzkumu OU s jasným akcentem  
 na kvalitu výsledků vědecké a tvůrčí činnosti a jejich mezinárodní dopad.

2. 1. 3:  Rozšíření, případně modernizace infrastruktury pro špičkové vědecké týmy, které se podílejí na řešení 
 aktuálních výzev v rámci operačních programů OU (zejména ÚVAFM, Environmentální centrum, 
 Life Science centrum, Centrum výzkumu obezity) tak, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost.

2. 1. 4:  Podpora rozvoje excelentních týmů s důrazem na mobility kvalitních zahraničních odborníků, mezioboro-
 vou a meziinstitucionální spolupráci a případně mezinárodní spolupráci se špičkovými institucemi. 

2. 1. 5:  Podpora udržitelnosti špičkových týmů – formou projektů zajistit překlenutí krátkodobých fluktuací 
 ve financování excelentních týmů (UVAFM, LSRC, Vivarium aj.).

2. 1. 6:  Podpora budování interdisciplinárních výzkumných struktur zejména v oblasti komplexního výzkumu 
 kvality života (z pohledu lékařského, environmentálního, sociálního, historického), zvyšování počtu 
 a variability týmů, které dosahují excelentních výsledků, včetně podpory tematického rozšiřování 
 stávajících týmů a využití potenciálu stávajících týmů pro nastartování nových interdisciplinárních týmů.

2. 1. 7:  Navázání a rozvíjení strategických partnerství perspektivních vědeckých pracovníků se světově prestižními  
 vědeckými pracovišti.

Dílčí cíl 1: Udržitelná excelence – analýza, 
stabilizace a podpora kvalitního výzkumu

SOUČASNÝ STAV:

Dosavadní výsledky ukazují, že cílená podpora rozvo-
je výzkumných týmů vede k navýšení množství exce-
lentních výsledků i objemu financí za VaV. Zároveň je 
však zřejmé, že financování formou projektů nemusí 
nutně zajistit stabilitu takových týmů, z čehož vyplývá,  
že za předpokladu dlouhodobého rozvoje excelence 
na OU bude nutné vytvořit systémové nástroje udržitel-
nosti. Pro tyto účely však musí mít univerzita mnohem 
exaktnější nástroje kontroly kvality, které spolehlivě vy-
hodnotí trendy vývoje a potenciální rizika. Zároveň musí 
být v tomto systému jasně deklarována některá specifika 

jednotlivých oborů. V předchozím období byl zahájen 
vývoj systému kontroly kvality činnosti, který navazuje 
na informační databáze univerzity. Stávající hodnoce-
ní podle tohoto systému však naráží na řadu problémů 
souvisejících s provázaností databázových systémů  
s interními i externími zdroji a také na skutečnost, že je 
připravována nová metodika hodnocení MŠMT, kterou 
bude nutné reflektovat. V současné době byly na zákla-
dě předem zvolených kritérií definovány hlavní směry 
výzkumu OU. Není v nich však jasně akcentován dů-
raz na mezinárodní dopad tvůrčích výsledků a není ani 
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INDIKÁTORY:

§ Modifikovaný systém hodnocení kvality.
§ Excelentní výsledky (s důrazem na publikační výstupy v prestižních oborových databázích a nakladatelstvích).
§ Objem financí pro excelentní týmy v rámci OP VVV.
§ Počet nových výzkumných týmů.
§ Počet vědeckých pracovníků ze zahraničí působících na OU (na plný úvazek, jiný smluvní vztah).
§ Podíl mezinárodních strategických partnerství týmů hlavních směrů výzkumu na celkovém počtu týmů hlavních  
 směrů výzkumu.
§ Podíl společných vědeckých výsledků se zahraničními spoluautory na celkovém počtu publikací.

Dílčí cíl 2:  
Věda ve vzdělávání – vzdělávání ve vědě 
(provázání výzkumu se vzděláváním)

SOUČASNÝ STAV:

Hodnotné vzdělání mohou vysokoškolským studen-
tům poskytnout pouze kvalitní vědecko-pedagogičtí 
pracovníci, kteří mají přehled o současných trendech  
v oboru a dokážou metodicky vést dobré závěrečné  
práce, a to ve všech stupních vysokoškolského studia. 
Relativně nízký počet produktivních vědeckých i akade-
mických pracovníků vede k nedostatečnému přenosu 
kompetencí akademika a výzkumného pracovníka, 
přičemž důležitou roli hrají pracovníci se zkušenostmi  

z kvalitních zahraničních univerzit. Tato skutečnost je 
navíc umocňována místy nedostatečnou kompetencí 
akademických pracovníků podílet se na internaciona-
lizaci tvůrčí a vzdělávací činnosti Ostravské univerzity.  
V současné době byla na OU akreditována řada nových 
doktorských studijních programů. S nárůstem počtu 
studentů doktorského studia by bylo možné očekávat  
i nárůst publikačních výstupů a objemu financí získa-
ných z vědeckých projektů. Požadavky na závěrečné 

práce v jednotlivých oborech se výrazně liší, stejně jako 
informovanost studentů o potenciálních možnostech 
získávání finančních prostředků, o publikačních příleži-
tostech a mezioborové spolupráci. Informovanost stu-
dentů v oblastech vědy a výzkumu je klíčovým faktorem 
jejich kvality a efektivity práce. Studenti musí být vedeni 
kompetentními školiteli a zároveň formou workshopů 
vzděláváni ve vědě a výzkumu. Jedná se zejména  
o pravidelný styk se špičkovými vědci a pedagogy,  
dalšími výzkumnými týmy z OU i jiných institucí. 
Studenti i jejich školitelé musí být motivováni k tomu, 
aby za smysl studia nepovažovali pouhé plnění základ-
ních požadavků doktorského studia. Formou stipen-
dií, ale také dalších benefitů musí být mezi studenty 

udržována zdravá soutěživost a podporována snaha  
o dosažení špičkových výsledků. 

Cílem Ostravské univerzity je posílit práci se studenty  
i akademickými pracovníky v oblasti obecných trendů  
ve vědě, vedení vědeckých týmů i projektového manage-
mentu; zvýšit motivaci studentů vedoucí ke zkvalitnění 
závěrečných prací a nárůstu objemu kvalitních vědec-
kých výsledků; zvýšit celkový objem mobilit studentů 
doktorského studia souvisejících s jejich výzkumem; 
zajistit vyšší počet vysoce kvalifikovaných garantů 
studijních předmětů, oborů a programů tak, aby byly 
splněny požadavky pro akreditace.

OPATŘENÍ:

2. 2. 1:  Vytvoření a realizace systému školení akademických pracovníků a studentů (zejména doktorského studia)  
 v metodice vědy, prezentace výsledků, práce s vědeckými informacemi. Rozvoj měkkých dovedností dok- 
 torských studentů, zejména pedagogických.

2. 2. 2:  Zjednodušení univerzitní administrativy pro realizaci internacionalizace vědy a výzkumu, a to na všech  
 systémových úrovních.

2. 2. 3:  Podpora infrastruktur zajišťujících informační oporu vědeckým týmům i studentům (získání dalších  
 elektronických zdrojů pro podporu VaV – fulltextové databáze, citační software).

2. 2. 4:  Modifikace stávajícího systému studentské grantové soutěže s důrazem na kontrolu výstupů.

2. 2. 5:  Zavedení elektronického systému vedení doktorského studia umožňujícího lepší kontrolu průběžných   
 výsledků.
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2. 2. 6:  Podpora mezioborových workshopů a konferencí prezentujících špičkový výzkum na OU.

2. 2. 7:  Identifikace kvalitních doktorských studijních programů zaměřených na produkci výsledků ve vědecké  
 a tvůrčí činnosti a jejich systematická podpora.

2. 2. 8:  Vypracování minimálních standardů pro práci se studenty doktorského studia dle oborových specifik  
 za účelem zvýšení úspěšnosti studia.

2. 2. 9:  Modifikace systému financování doktorského studia s důrazem na získávání kvalitních odborníků  
 s perspektivou kvalifikačního růstu.

2. 2. 10: Vytváření pracovních pozic mladých vědeckých pracovníků se zkušenostmi z jiné (zejména zahraniční)   
 univerzity.

2. 2. 11: Finanční podpora mobilit přijíždějících i vyjíždějících doktorských studentů s důrazem na rozvoj kvalitní   
 mezinárodní spolupráce.

INDIKÁTORY:

§ Podíl studentů na publikačních výstupech registrovaných v renomovaných databázích (WOS, Scopus, 
 Erih plus).
§ Podíl studentů na výsledcích dle RIV.
§ Návrh systému bonifikace úspěšných studentů navazujícího, magisterského a doktorského studia  
 na Ostravské univerzitě.
§ Modifikovaný systém SGS.
§ Minimální standardy pro práci se studenty doktorského studia.
§ Metodické pokyny pro administrativní i vedoucí pracovníky v oblasti zaměstnávání zahraničních vědců a studia  
 zahraničních studentů.
§ Podíl zahraničních doktorských studentů na celkovém počtu doktorských studentů.
§ Podíl doktorských studentů, kteří absolvovali dlouhodobé a střednědobé mezinárodní mobility, na celkovém   
 počtu doktorských studentů.
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Dílčí cíl 3: Věda pro společnost  
(transfer poznatků do aplikační sféry)

SOUČASNÝ STAV:

Na základě vyhodnocení objemu prostředků získaných 
z regionálních zdrojů je možné konstatovat, že posta-
vení univerzity je silnější než v předchozích obdobích. 
Univerzita intenzivně spolupracuje s orgány státní sprá-
vy a dalšími vzdělávacími institucemi v regionu, nicméně 
objem prostředků získaný z komerční sféry je stále vel-
mi nízký v porovnání s univerzitami srovnatelné velikosti 
a zaměření. Přestože univerzita intenzivně připravovala 
podmínky pro transfer výsledků do praxe, nepodařilo se 
vytvořit systém, který by zvýšil podíl smluvního výzkumu 
a dalších komerčních aktivit. Současná analýza značky 

OU navíc naznačuje, že obecné povědomí o výsledcích 
Ostravské univerzity v oblasti VaV je z celosvětového 
hlediska zanedbatelné, a je dokonce velmi nízké také  
v rámci našeho regionu. 

Cílem univerzity je výrazně posílit atraktivitu univerzity 
jakožto odpovědného partnera v oblasti výzkumu a ino-
vací pro subjekty aplikované sféry a zvýšit objem financí 
získaných ze smluvního výzkumu a dalších komerčních 
aktivit.

OPATŘENÍ:

2. 3. 1:  Aktivní diseminace a propagace možností spolupráce kvalitních týmů prostřednictvím nové PR strategie  
 včetně nového komunikačního nástroje implementovaného do struktury nových webových stránek  
 univerzity (burza nabídky a poptávky ke spolupráci in/out, prezentace týmů).

2. 3. 2:  Vytvoření centra inovací a transferu vědeckých poznatků do praxe (v rámci stávajícího útvaru pro vědu  
 a tvůrčí činnost) zajišťujícího a aktivně vyhledávajícího příležitosti.

2. 3. 3:  Úzká spolupráce s institucemi a aktéry, kteří se podílejí na formulování veřejných politik.

2. 3. 4:  Organizace workshopů, kulatých stolů a diskusních fór se zástupci aplikované sféry.

2. 3. 5:  Systematická podpora výzkumných aktivit studentů orientovaných na praxi a potřeby místního regionu.

INDIKÁTORY:

§ Objem smluvního výzkumu.
§ Nový komunikační nástroj pro prezentaci možností transferu VaV do aplikované sféry a informací o kvalitních  
 vědeckých výstupech na OU.
§ Počet projektů aplikovaného výzkumu.
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04 PRIORITA 3 
UNIVERZITA  
PRO SPOLEČNOST
Název třetí priority zdůrazňuje, že jedním z hlavních 
poslání každé univerzity je působení směrem do spo-
lečnosti a poskytování služeb „pro“ společnost. Velkými 
písmeny v tomto případě symbolicky zdůrazňujeme, 
že tato aktivita doplňuje standardní činnosti univerzi-
ty, kterými jsou vzdělávání a tvůrčí činnost. Ostravská 
univerzita je významnou vědecko-vzdělávací institucí  
v regionu Moravskoslezského kraje s přesahem činnosti 
také do jiných regionů. OU aspiruje na pozici jedno-
ho z významných aktérů v oblasti aktivit přispívajících  
k ekonomickému, environmentálnímu a sociálnímu  
rozvoji regionu. V rámci třetí role se podílí na humani-
zaci a restrukturalizaci regionu s původně dominantní 
průmyslovou socioekonomickou strukturou. Iniciací  
a organizací řady aktivit a projektů, jakož i kritickým hod-
nocením společenských jevů univerzita přispívá k vytvá-
ření nových hodnot a postojů, které vznikají při vzájemné  
 

interakci lidí různých věkových skupin, národností, soci-
álních statusů, různého vědeckého a pedagogického 
zaměření. Tato diverzita z univerzity vytváří platformu 
střetu a tříbení odlišných názorů na společensky žádoucí 
rozvoj s pozitivním dopadem na širší společnost. 

Ostravská univerzita považuje za žádoucí další rozvoj  
a dynamizaci svých aktivit pro společnost v rámci široce 
chápaného regionálního, nadregionálního a mezinárod-
ního angažmá od popularizace výsledků vědy a výzku-
mu směrem k občanské společnosti přes poskytování 
služeb veřejnému, soukromému i neziskovému sekto-
ru až po organizační zabezpečení aktivit posilujících  
žádoucí sociální kohezi a konkurenceschopnost regionu 
v českém a mezinárodním měřítku. Za účelem zvýšení 
efektivity aktivit Ostravské univerzity v rámci třetí role 
byly definovány čtyři dílčí cíle. 



Dílčí cíl 1: Zefektivnění řízení aktivit  
Ostravské univerzity PRO společnost

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita dnes realizuje celou šíři aktivit 
(smluvní výzkum, popularizační aktivity, aktivity v rámci 
CŽV, poradenství, spolupráce se SŠ a ZŠ či spoluprá-
ce se zahraničními univerzitami a partnery). Přes jejich  
vysoký počet však nejsou dostatečně sladěny (často 
jsou realizovány nekoordinovaně na fakultách, katedrách 
či odděleních), nejsou zřízeny adekvátní pracovní pozi-
ce a definovány kapacity, které tuto oblast koordinují  
a metodicky řídí, a proto je do nich zapojen relativně 
omezený počet pracovníků a studentů. Na OU nedochází  
k systematickému monitoringu a evaluaci kvality aktivit  
pro společnost. V oblasti prezentace nabídky služeb 
čelí OU dekoncentraci, a tudíž i nepřehlednosti nabídky 
určené konkrétním cílovým skupinám. Forma prezen-
tace nabídky služeb pro společnost není dostatečně  
atraktivní ani proaktivní. OU navíc často plně nevyu-
žívá vysokou přidanou hodnotu těchto služeb k pro-
pagaci své značky, motivování studentů SŠ ke studiu  

na Ostravské univerzitě, přilákání zahraničních studentů 
a k zajištění dalších finančních zdrojů. 

Cílem Ostravské univerzity je zvýšit efektivitu poskyto-
vaných služeb v rámci třetí role, a to jejich koordinací 
a metodickou podporou. OU bude dále rozvíjet pozici 
jednoho z iniciátorů a leaderů aktivit pro znalostní spo-
lečnost v regionu Moravskoslezského kraje a zejména 
v krajském městě Ostrava, a to v oblasti dalšího vzdě-
lávání, smluvního výzkumu, poradenství, popularizace, 
společenské angažovanosti formou dobrovolnictví  
a pořádání akcí. Pro naplnění těchto cílů Ostravská  
univerzita vytvoří ucelený systém nabídky služeb  
(formou webových či portálových nástrojů), zabezpe-
čí potřebné personální zajištění na úrovni Rektorátu  
a fakult a rozšíří i počet akademických a neakademic-
kých pracovníků a studentů podílejících se na aktivitách 
v této oblasti.

OPATŘENÍ:

3. 1. 1:  Analýza nabídky CŽV a dalších aktivit veřejnému, soukromému, neziskovému a občanskému sektoru  
 a následné systematické monitorování a evaluace kvality činností v této oblasti.

3. 1. 2:  Efektivní a ucelená prezentace nabídky služeb v rámci třetí role.

3. 1. 3:  Systematická podpora zapojení zaměstnanců a studentů do aktivit třetí role.

3. 1. 4:  Zmapování personálních kapacit s cílem vytvoření databáze zaměstnanců s potenciálem zapojení  
 do aktivit třetí role.

3. 1. 5:  Vyčlenění pracovních pozic na fakultách či katedrách pro koordinaci a řízení aktivit OU v oblasti třetí role.

3. 1. 6:  Vytvoření flexibilní struktury řízení CŽV s metodickou a koordinační úlohou rektorátu a aplikační  
 a organizační úlohou fakult (s možností sdílení kapacit na úrovni rektorát/fakulta a fakulta/fakulta).

3. 1. 7:  Centralizace nabídky poskytovaných služeb na Portálu a webu OU formou katalogu služeb.

3. 1. 8:  Vytvoření metodiky tvorby cen služeb a zveřejňování nabídky služeb za úplatu v katalogu služeb OU.

3. 1. 9:  Personální posílení o obchodnické pozice s cílem oslovování potenciálních zákazníků s nabídkou služeb.

INDIKÁTORY:

§ Katalog služeb.
§ Počet realizovaných služeb objednaných přes katalog služeb.
§ Systém evaluace služeb v rámci třetí role.
§ Výše prostředků, které OU, respektive její fakulty získají za poskytnuté služby.
§ Počet zástupců jednotlivých cílových skupin, kteří se aktivit zúčastní.
§ Výsledky evaluace realizovaných služeb.
§ Počet pracovníků OU zapojených do realizovaných aktivit.
§ Počet studentů zapojených do realizovaných aktivit.
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Dílčí cíl 2: Networkingem a kooperacemi 
ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti 

SOUČASNÝ STAV:

Naše univerzita pokrývá na šesti fakultách široké  
spektrum oborů, které vytvářejí významný poten- 
ciál ke spolupráci s externími subjekty ve městě, regi-
onu, ale i v zahraničí. Třetí role univerzity v našem  
případě zahrnuje spolupráci s externími subjekty, kte-
ré lze rozdělit do těchto následujících cílových skupin:  
1) kulturní instituce, 2) vzdělávací instituce, 3) média  
a široká veřejnost, 4) podnikatelský sektor, 5) veřejný 
sektor a správa, 6) neziskový a občanský sektor, 7) zdra-
votnická zařízení, 8) tělovýchovné a sportovní organiza-
ce. V současé době se spolupráce s výše uvedenými 

institucemi často odehrává na individuální bázi, někdy 
dokonce bez uvedení univerzitní afiliace. Není vytvořen 
institucionální rámec pro koordinaci a podporu koope-
račních aktivit. Cílem je, aby se naše univerzita aktivně 
zapojovala do života regionu, a nabídla tak svůj poten- 
ciál k jeho rozvoji a k řešení různorodých problémů.  

Cílem Ostravské univerzity je zaujmout aktivnější roli  
v životě regionu prostřednictvím dalšího rozvoje spolu-
práce se subjekty z podnikatelského, veřejného, nezisko-
vého, kulturního, zdravotnického a vzdělávacího sektoru. 

OPATŘENÍ:

3. 2. 1:  Rozvíjení různých forem vzájemně výhodné spolupráce s externími subjekty.

3. 2. 2:  Formalizace již existujících vazeb s externími subjekty a vytvoření systému benefitů pro tyto subjekty.

3. 2. 3:  Systematické zapojení absolventů jako prostředníků k navázání spolupráce. 

INDIKÁTORY:

§ Počet uzavřených smluv a dohod s externími subjekty.
§ Počet projektů realizovaných v součinnosti s externími subjekty. 

OPATŘENÍ:

3. 3. 1:  Vytvoření databáze činnosti zaměstnanců OU v rámci třetí role (po vzoru databáze publikační činnosti).

3. 3. 2:  Vytvoření systému hodnocení činnosti akademických pracovníků v rámci třetí role a jeho navázání na   
 hodnocení zaměstnanců (vytvoření pracovní skupiny pro hodnocení třetí role).

3. 3. 3:  Zavedení systému finanční podpory organizace kulturních, společenských či sportovních akcí (koncerty,
 výstavy, kurátorská činnost, podíl na dramaturgii) přispívajících k posílení třetí role univerzity.

§ Počet zaměstnanců zapojených do aktivit, které naplňují třetí roli univerzity. 
§ Počet studentů zapojených do aktivit, které naplňují třetí roli univerzity. 
§ Počet smluv a dohod uzavřených s externími subjekty, v nichž působí absolventi OU.  

Dílčí cíl 3: Společenskou angažovaností  
k rozvoji regionu a sociální kohezi

SOUČASNÝ STAV:

Akademici a studenti OU společenskou angažovaností 
a prostřednictvím sociálních inovací přispívají k rozvo-
ji, inkluzi a sociální kohezi v Ostravě a celém regionu. 
OU je jedním z významných leaderů v oblasti široce 
chápaného rozvoje regionu, a to zejména díky dobrovol-
nické a neziskové činnosti akademiků a studentů, jakož  
i jejich komerčním aktivitám. Stále se však objevují nové 
společenské výzvy a potřeby cílových skupin a existu-
je významný prostor pro další zvyšování kvality a roz-
sahu těchto aktivit. OU a její fakulty si uvědomují svou 

zodpovědnost při naplňování třetí role a adekvátně rea-
gují na nové potřeby a objevující se společenské výzvy.

Cílem Ostravské univerzity je posílit pozici významného 
partnera zejména v oblasti sociálních inovací a inkluze, 
a to prostřednictvím silné společenské angažovanosti  
a dobrovolnické i komerční aktivity akademiků a studen-
tů. Společenská angažovanost akademiků a studentů 
v široce chápaném rozvoji regionu je nezaměnitelným 
charakteristickým znakem OU.
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3. 3. 4:  Zavedení organizační struktury pro aktivní vyhledávání příležitostí k participaci na činnostech ve význam- 
 ných institucích (neziskové organizace, komise, výbory zřizované veřejným sektorem – městem Ostrava  
 a Moravskoslezským krajem i jinými kraji či ústředními orgány státní správy).

3. 3. 5:  Rozšíření systému podpory dobrovolnických a neziskových aktivit studentů.

3. 3. 6:  Systematická podpora zapojování studentů do mezinárodních aktivit v rámci „Budování kapacit“ a realiza- 
 ce klíčových aktivit KA3 a Jean Monnet (vše v rámci Erasmus+).

INDIKÁTORY:

§ Počet akcí organizovaných pro veřejnost.
§ Systém evidence aktivit zaměstnanců/studentů v rámci třetí role.
§ Počet studentů, kteří realizovali dobrovolnické aktivity s podporou OU.
§ Počet konferencí a pracovních seminářů ke společensky relevantním tématům. 

Dílčí cíl 4: OU jako významná instituce  
celoživotního vzdělávání v regionu

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita realizuje několik programů urče- 
ných širokému spektru posluchačů v rámci celoživotní-
ho vzdělávání. Z hlediska struktury převažují kurzy dlou-
hodobé, orientované na výkon povolání. V oblasti CŽV 
se univerzita potýká především s roztříštěnou nabídkou 
decentralizovaných aktivit na jednotlivých fakultách  

a absencí strategie dalšího rozvoje CŽV ve vztahu k regio-
nu a aktuálním potřebám trhu práce a veřejného sektoru. 

Cílem Ostravské univerzity je stát se jedním z význam-
ných regionálních aktérů CŽV v oblastech profilujících 
vzdělávací aktivity fakult.

OPATŘENÍ:

3. 4. 1:  Koordinace a metodická podpora aktivit celoživotního vzdělávání.

3. 4. 2:  Vypracování strategie dalšího rozvoje CŽV ve vztahu k regionu.

3. 4. 3:  Příprava odborného i didaktického dlouhodobého dalšího vzdělávání učitelů v kontextu chystaného  
 kariérního řádu učitelů středních a základních škol.

3. 4. 4:  Rozšíření nabídky kombinovaného studia a studia za úplatu (§ 60).

3. 4. 5:  Příprava nabídky rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřady práce a významnými zaměstnavateli  
 v regionu.

3. 4. 6:  Rozvoj dalšího postgraduálního vzdělávání v oblasti nelékařských a lékařských studijních programů  
 ve smyslu specializačního vzdělávání, akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů  
 s důrazem na zvyšování teoretických znalostí a praktických dovedností, a tedy i kompetencí v souvislosti ¨ 
 s danou profesí. 

3. 4. 7:  Rozvoj dalšího postgraduálního vzdělávání v oblasti sociálních studijních programů.

3. 4. 8:  Příprava a realizace strategie zvyšování kompetencí akademických pracovníků k výuce v kombinovaných  
 a CŽV programech. 

INDIKÁTORY:

§ Počet programů CŽV.
§ Počet účastníků CŽV.
§ Strategie zvyšování kompetencí akademických pracovníků k výuce v kombinovaných a CŽV programech.
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05 PRIORITA 4 
SMART UNIVERZITA
Název čtvrté priority symbolicky označuje záměr 
Ostravské univerzity řešit stávající problémy a budoucí 
výzvy prostřednictvím chytrých, moderních, inovativních 
a netradičních přístupů s důrazem na kvalitu strategic-
kého rozhodování a řízení univerzity, s větším zapojením 
informačních a komunikačních technologií a akcentem 
na kvalitní a moderní infrastrukturu. Jako jedna ze sla-
bých stránek univerzity byla identifikována prostorová 
roztříštěnost jejích součástí (fakult, ústavů, servisních pra-
covišť), která zvyšuje administrativní náklady a mnohdy 

brání vyšší míře spolupráce mezi odloučenými pracoviš-
ti. Tento prostorový hendikep můžeme eliminovat vyso-
kou mírou elektronizace správních agend a zkvalitněním 
administrativního zázemí, metodického řízení univerzity, 
pravidelnou aktualizací Generelu Ostravské univerzity 
a pečlivým plánováním dalšího rozvoje infrastruktury. 
Rozhodovací procesy na univerzitě lze zlepšit systema-
tickým využíváním dat k hodnocení předchozí činnosti 
univerzity a ke strategickému plánování.

Dílčí cíl 1: Informační technologie  
jako nástroj efektivního řízení

SOUČASNÝ STAV:

Univerzita spravuje celou řadu vzájemně propojených 
informačních systémů, internímu uživateli primárně 
dostupných prostřednictvím intranetu – Portálu. Sou- 
časně provozuje rozsáhlou telekomunikační infrastruk-
turu, včetně aplikací tuto infrastrukturu řídících (firewall, 

zálohování aj.). Kvalita hlavních činností je do značné míry 
závislá na kvalitě informačně technologického zázemí. 

Cílem univerzity je maximálně využít a rozvíjet informač-
ní infrastrukturu ke zlepšení efektivity administrativních 



procesů v kontextu rozvoje informačních a komunikač-
ních technologií a zajistit všem uživatelům integrované, 
bezpečné a intuitivní informační zázemí pro realiza-
ci všech činností. Moderní komunikační a informační 

technologie budou systematicky využívány ke snížení 
administrativní zátěže zaměstnanců i studentů univerzity 
a zejména k překonání hendikepu prostorové roztříště-
nosti jejích součástí.

OPATŘENÍ:

4. 1. 1:  Identifikace oblastí pro další elektronizaci správních agend. 

4. 1. 2:  Implementace elektronizace vybraných agend včetně úpravy vnitřní legislativy.

4. 1. 3:  Pravidelná evaluace spokojenosti s elektronickým vedením agendy.

4. 1. 4:  Zavedení a realizace systému on-line kurzů pro práci s informačními systémy univerzity.

4. 1. 5:  Přijetí standardizované metodiky řízení CIT pro zajištění jeho objektivního vedení včetně možnosti  
 objektivního měření výkonu a kvality poskytovaných služeb.

4. 1. 6:  Zvýšení efektivity provozu stávající infrastruktury a souvisejících služeb včetně jejího rozvoje a obnovy. 

4. 1. 7:  Zajištění investičních a neinvestičních prostředků FRIM nebo IRP pro realizaci obnovy prvků infrastruktury.

INDIKÁTORY:

§ Stav informačně technologické infrastruktury.
§ Metodika řízení CIT (Centra informačních technologií) v podobě řídicí normy univerzity.
§ Výsledky evaluace služeb CIT.
§ Struktura personálního zabezpečení CIT.

OPATŘENÍ:

4. 2. 1:  Personální posílení Oddělení strategických analýz a zajištění pravidelného vzdělávání pracovníků tohoto   
 oddělení v oblasti nejnovějších způsobů analýzy a prezentace dat (ve spolupráci s odbornými pracovišti   
 Ostravské univerzity).

4. 2. 2:  Evaluace stávajících zdrojů dat o činnosti univerzity.

4. 2. 3:  Vytvoření elektronických nástrojů pro evaluaci hlavních činností univerzity na základě dotazníkového   
 šetření.

4. 2. 4:  Vytvoření popisu stávajících informačních systémů (UMAP, Systemizace atd.) a metodiky sběru, analýzy  
 a vyhodnocování dat v jednotlivých oblastech činnosti univerzity.

4. 2. 5:  Vyhodnocení Dlouhodobého záměru OU 2011–2015.

Dílčí cíl 2: Strategické rozhodování  
založené na relevantních datech

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita disponuje velkým množstvím dat, 
které produkuje v souvislosti se svou hlavní i doplňko-
vou činností. Tato data začala systematičtěji využívat  
až v nedávné době společně se zaváděním systému 
vnitřního hodnocení kvality. 

Cílem univerzity pro další období bude vyhodnotit stá-
vající datové zdroje, navrhnout jejich úpravu a rozšíření  

pro budoucí potřeby hodnocení kvality hlavních i doplň-
kových činností a implementovat Manažerský informač-
ní systém (MIS). 

Ostravská univerzita dále usiluje o doplnění datové 
základny o data kvalitativního charakteru a zavede-
ní systému jejich pravidelného sběru a vyhodnocování  
pro potřeby strategického rozhodování univerzity/fakult.
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4. 2. 6:  Vytvoření jednotného Manažerského informačního systému.

4. 2. 7:  Koordinace sběru dat se strategií MŠMT a spolupráce s ostatními univerzitami v otázkách formy a metody  
 jejich sběru.

4. 2. 8:  Vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality ve spolupráci s Oddělením strategických analýz.

INDIKÁTORY:

§ Metodika sběru a analýzy dat pro hodnocení kvality činností univerzity.
§ Manažerský informační systém (MIS).
§ Počet rozhodovacích procesů podložených relevantními daty (počet odkazů na relevantní data  
 ve strategic kých a koncepčních materiálech univerzity).
§ Zpráva o vnitřním hodnocení kvality.

Dílčí cíl 3: Profesionalizací administrativy  
k větší kvalitě poskytovaných služeb

SOUČASNÝ STAV:

Na zvyšující se požadavky na kvalitu hlavních činností 
univerzity reagovala univerzita zavedením systemizace 
pracovních míst akademických a vědeckých pracovní-
ků, což se stalo základem hodnocení kvality a efektivity 
jejich činnosti. Podobný systém však doposud neexistu-
je ve vztahu k zaměstnancům administrativních složek. 

Cílem Ostravské univerzity je zvýšit kvalitu a efekti-
vitu administrativního zázemí a metodického řízení. 
Ostravská univerzita bude podporovat kulturu profe-
sionální, proaktivní, na hledání řešení založené admini- 
strativy, jež bude rovnocenným partnerem akademickým  
a vědeckým pracovníkům.

OPATŘENÍ:

4. 3. 1:  Systemizace pracovních míst administrativního aparátu včetně kvalifikačních a dovednostních požadavků  
 na jednotlivé pozice.

4. 3. 2:  Zavedení systému pravidelného hodnocení služeb poskytovaných administrativními složkami – tj. napří-  
 klad stanovit výkonnostní standardy (kvantitativní hodnocení) a hodnocení služeb na základě spokojenosti  
 jejich uživatelů s nimi (kvalitativní hodnocení).

4. 3. 3:  Zavedení pravidelného mzdového a personálního auditu administrativních složek.

4. 3. 4:  Zavedení systému pravidelného školení administrativních pracovníků.

4. 3. 5:  Na základě zhodnocení zkušeností s organizací a potřebami součástí OU provést revizi rozdělení admini- 
 strativních činností mezi celouniverzitními složkami, fakultami a vysokoškolskými ústavy a následnou  
 aktualizaci organizačních řádů.

INDIKÁTORY:

§ Systém hodnocení činnosti administrativních zaměstnanců.
§ Hodnocení služeb administrativních složek v nově zavedeném systému hodnocení.
§ Mzdový a personální audit.
§ Aktualizace organizačních řádů.
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Dílčí cíl 4: Zvýšení kvality hlavních  
činností univerzity prostřednictvím 
internacionalizace

SOUČASNÝ STAV:

Sekce mezinárodních vztahů na OU pracuje převážně 
na zajištění běžného chodu mobilit v rámci programu 
Erasmus+. V současné době není možné z kapacitních 
důvodů iniciovat nové procesy, reagovat na projektové 
výzvy v ČR a zahraničí, poskytovat poradenství a mar-
ketingovou podporu v oblasti internacionalizace, účinně 
spolupracovat s institucemi v Moravskoslezském kraji. 

OU v tuto chvíli neudržuje intenzivní kontakty a nesyn-
chronizuje a neharmonizuje své řídicí procesy s žádnou 
skupinou univerzit, což jí znesnadňuje hledání potenciál-
ních partnerů a realizaci společných projektů. 

Cílem Ostravské univerzity je systematická podpora 
internacionalizace hlavních činností univerzity.

OPATŘENÍ:

4. 4. 1:  Vytvoření Centra mezinárodních vztahů Ostravské univerzity (Centre for International Affairs), které umožní  
 iniciovat a spoluvytvářet vize Ostravské univerzity v oblasti mezinárodních aktivit.

4. 4. 2:  Vytvoření metodiky hodnocení výsledků mezinárodní spolupráce a mezinárodního postavení OU a její   
 implementace.

4. 4. 3:  Vytvoření pravidel pro přijetí zahraničních odborníků a odborníků z praxe na systémová místa mimořád-  
 ných profesorů.

4. 4. 4:  Zapojení OU do mezinárodních univerzitních sítí.

4. 4. 5:  Vytvoření kvalitní webové prezentace OU v angličtině.

4. 4. 6:  Navázání spolupráce s náborovými organizacemi za účelem zisku většího počtu zahraničních studentů.

4. 4. 7:  Pravidelná účast OU na mezinárodních veletrzích vzdělávání (EAIE, NAFSA apod.).

4. 4. 8:  Vytvoření centrálního registru mezinárodních smluv OU a jejích součástí.

4. 4. 9:  Vytvoření poradního orgánu s mezinárodní účastí – International Advisory Board, ve kterém budou  
 zastoupeni zaměstnanci zahraničních univerzit z odborů zahraniční spolupráce a zahraniční experti  
 na internacionalizaci. 

4. 4. 10: Nastavení motivačního rozdělení finančních zdrojů z internacionalizace.

INDIKÁTORY:

§ Pravidla pro přijetí zahraničních odborníků a odborníků z praxe na systémová místa mimořádných profesorů.
§ Centrum mezinárodních vztahů Ostravské univerzity.
§ International Advisory Board.
§ Centrální registr mezinárodních smluv.
§ Podíl centrálně evidovaných smluv.
§ Webová prezentace OU v angličtině.
§ Počet navštívených mezinárodních veletrhů.
§ Podíl aktivních mezinárodních smluv.
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Dílčí cíl 5: Kvalitní a moderní  
infrastrukturou k dalšímu rozvoji univerzity

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita v současné době provozuje  
svoji činnost ve 37 objektech v různých částech měs-
ta Ostravy. V uplynulém období se Ostravská univerzi-
ta systematicky snažila o modernizaci svého zázemí  
a jeho alespoň částečnou koncentraci v rámci jednot-
livých fakult. Z prostředků programového financování 
a operačního programu VaVpI byly v posledním obdo-
bí zrekonstruovány, respektive vybudovány prostory 

Pedagogické, Přírodovědecké a také Lékařské fakulty.  

Cílem Ostravské univerzity pro další období je na zákla-
dě zhodnocení potřeb a možností financování v rámci 
operačních programů EU a programového financování 
MŠMT pokračovat v koncentraci, modernizaci a zvyšo-
vání efektivity využívání prostorového zázemí univerzity 
a jejích součástí, aby byl zajištěn její další rozvoj.

OPATŘENÍ:

4. 5. 1:  Analýza, vyhodnocení a aktualizace Generelu Ostravské univerzity (s cílem zvyšování efektivity využívání  
 objektů Ostravské univerzity).

4. 5. 2:  Elektronizace pasportizace budov OU a využití softwarových aplikací pro Facility management (správu   
 budov).

4. 5. 3:  Rekonstrukce budovy B (Českobratrská) pro potřeby FSS.

4. 5. 4:  Modernizace budovy A a C (30. dubna) pro potřeby inovace informatických, matematických a učitelských  
 oborů (výstavba cvičného centra a výukového modelu inteligentního domu, modernizace výukových  
 prostor pro učitelství fyziky).

4. 5. 5:  Rekonstrukce prostor LF pro potřeby vybudování cvičné nemocnice.
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Dílčí cíl 6: Hodnocením kvality k vyšší  
efektivitě v kontextu akademického prostředí

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita v předchozím období začala budo-
vat jednotlivé prvky systému vnitřního hodnocení kva-
lity hlavních činností. Byla ustavena vnitřní akreditační 
komise, zavedena systemizace míst akademických  

a vědeckých pracovníků, systém hodnocení jejich vzdě-
lávací a tvůrčí činnosti a systém sledování strategického 
směřování fakult Ostravské univerzity (U-map). 

Cílem Ostravské univerzity pro další období bude tento 
systém dobudovat, plně implementovat do strategické-
ho řízení univerzity a doplnit o prvky vnějšího hodnocení. 

Systém hodnocení kvality bude přispívat k vyšší efektivi-
tě hlavních činností univerzity a bude respektovat speci-
fika akademického prostředí. 

4. 5. 6:  Rekonstrukce prostor FF pro potřeby zkvalitnění jazykové výuky na univerzitě.

4. 5. 7:  Rekonstrukce a modernizace prostor pro potřeby FU (cvičné centrum pro výuku hudebních a výtvarných  
 oborů typu galerie, koncertní prostory, cvičné ateliéry).

4. 5. 8:  Pokračování v modernizaci prostor univerzity k zajištění bezbariérovosti.

4. 5. 9:  Pokračování v modernizaci zázemí pro studenty a zaměstnance univerzity (koleje, menza, poradenské  
 centrum, knihovna).

4. 5. 10: Modernizace přístrojového a dalšího vybavení pro potřeby zkvalitnění vzdělávání, tvůrčí činnosti i třetí role  
 Ostravské univerzity.

INDIKÁTORY:

§ Aktualizovaný Generel Ostravské univerzity.
§ Softwarová podpora správy budov.
§ Dokončená výstavba, rekonstrukce a modernizace univerzity a jejích součástí.

OPATŘENÍ:

4. 6. 1:  Aktualizovat analýzu rizik a výsledky analýzy implementovat do vnitřního kontrolního systému univerzity. 

4. 6. 2:  Posílit vnitřní kontrolní systém univerzity jako součást systému vnitřního hodnocení kvality.

4. 6. 3:  Evaluovat stávající prvky hodnocení kvality, modifikovat je a doplnit v souladu s požadavky novely  
 VŠ zákona.

4. 6. 4:  Navázat prvky hodnocení kvality na kariérní a pracovní řád zaměstnanců univerzity.

4. 6. 5:  Navázat prvky hodnocení kvality na mzdový předpis univerzity.

4. 6. 6:  Vyhodnotit stávající systém strategického směřování fakult (U-map) a inovovat jej.

4. 6. 7:  Do hodnocení kvality hlavních činností zavést prvky vnějšího hodnocení.

INDIKÁTORY:

§ Aktualizace analýzy rizik.
§ Kariérní a pracovní řád.
§ Aktualizace mzdového předpisu.
§ Komplexní systém vnitřního hodnocení kvality podle platné legislativy.
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06 PRIORITA 5 
KOMUNIKACE JAKO ZÁKLAD 
SPOLUPRÁCE

Dílčí cíl 1: Vnitřní komunikací k posílení  
univerzitní pospolitosti 

SOUČASNÝ STAV

V rámci dotazníkového šetření byla jako jedna ze slabých 
stránek univerzity identifikována nedostatečná mezifa-
kultní spolupráce a nízká míra identifikace s univerzi-
tou jako celkem. Jednou z příčin tohoto stavu je malá 
informovanost o vědecké a vzdělávací činnosti napříč 
fakultami/katedrami. Univerzita doposud nerealizovala 
audit vnitřní komunikace ani v této oblasti nepodnikala 
významnější kroky. Širší akademická obec také doposud 
nebyla zapojována do procesu strategického směřování 
univerzity formou sběru podnětů tzv. zezdola.

Cílem Ostravské univerzity je posílení mezifakultní spo-
lupráce, vytváření kultury sounáležitosti a upevňová-
ní stavovské cti. V dalším období proto bude zaveden  
systém vnitřní komunikace a budou nastartovány 
aktivity vedoucí k větší informovanosti zaměstnanců  
a studentů o fakultních/katedrových aktivitách napříč  
univerzitou. Nově vytvořené komunikační kanály by měly 
být systematicky využívány také ke sběru informací  
o kvalitě hlavních činností univerzity a efektivitě zavádě-
ných opatření. 



OPATŘENÍ:

5. 1. 1:  Pravidelná analýza vnitřní komunikace.

5. 1. 2:  Vytvoření koncepce vnitřní komunikace včetně její následné implementace.

5. 1. 3:  Pravidelné pořádání mezifakultních společenských aktivit.

5. 1. 4:  Vytvoření interního univerzitního časopisu.

5. 1. 5:  Zavedení integrovaného vnitřního komunikačního systému za využití moderních komunikačních technolo- 
 gií (např. nástrojů Office 365).

5. 1. 6:  Vytvoření jednotného prostředí pro sdílení interních univerzitních aktivit (kalendář akcí, úprava Portálu  
 pro potřeby komunikace na katedrové, fakultní, univerzitní úrovni).

INDIKÁTORY:

§ Analýza vnitřní komunikace univerzity.
§ Počet nových interních univerzitních komunikačních kanálů a mezifakultních společenských aktivit.
§ Integrovaný vnitřní komunikační systém.
§ Upravený Portál pro sdílení interních univerzitních aktivit. OPATŘENÍ:

5. 2. 1:  Vytvoření databáze akademických pracovníků pro potřeby odborných vyjádření v masmédiích a její  
 moderní prezentace na webových stránkách OU.

5. 2. 2:  Zvyšování kompetencí akademických pracovníků v oblasti vystupování v masmédiích (zavedení pravidel- 
 ných školení).

5. 2. 3:  Vytvoření sítě odborných redaktorů napříč fakultami za účelem pravidelné populárně naučné prezentace  
 univerzitních vzdělávacích a vědeckých aktivit.

Dílčí cíl 2: Vnější komunikace  
jako brána do společnosti

SOUČASNÝ STAV:

Slabou stránkou univerzity stále zůstává její vnější pre-
zentace. Ostravská univerzita vznikla transformací  
z Pedagogické fakulty v roce 1991 a za téměř 25 let své 
existence se jí podařilo vyrůst v plnohodnotnou univerzi-
tu se širokou škálou studijních oborů a kvalitním výzku-
mem. Ostravská univerzita se nicméně stále potýká  
s nedostatky ve způsobu vnější prezentace, které se 
projevují například malou informovaností o její existenci  
a aktivitách, a to dokonce i v nejbližším regionu. Tato sku-
tečnost komplikuje naplňování hlavních strategických 

cílů univerzity nejen z hlediska obtížněji navazovaných 
mezinárodních a regionálních partnerství, ale i nábo-
ru kvalitních zaměstnanců (domácích i zahraničních)  
a studentů či dopadu aktivit univerzity na širší veřejnost. 

Cílem univerzity pro následující období proto bude zkva-
litnit vnější komunikaci a prezentaci zejména ve vztahu  
k masovým médiím jako jednomu z nejdůležitějších 
komunikačních kanálů dnešní doby.
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5. 2. 4:  Vytvoření sítě strategických partnerství univerzity a vybraných masmédií (například exkluzivní přístup  
 k informacím, systematická spolupráce na výrobě nových formátů pořadů, poskytování odborného   
 poradenství).

5. 2. 5:  Systematické využívání celé škály sociálních sítí ke komunikaci s odpovídajícími cílovými skupinami.

5. 2. 6:  Vytvoření funkčního systému přenosu informací a koordinace aktivit v PR oblasti mezi katedrami/fakultami  
 a rektorátním PR útvarem.

INDIKÁTORY:

§ Počet záznamů o Ostravské univerzitě v mediálních databázích.
§ Počet nově vytvořených pořadů ve spolupráci s masmédii.
§ Pravidelné výzkumy znalosti značky Ostravské univerzity u různých cílových skupin.
§ Počet proškolených pracovníků v mediální prezentaci.
§ Počet akademických pracovníků poskytujících odborné konzultace médiím.
§ Aktivita na sociálních sítích.

OPATŘENÍ:

5. 3. 1:  Vytvoření sekce marketingu v rámci PR oddělení rektorátu.

5. 3. 2:  Vytvoření marketingové strategie univerzity pro její jednotlivé hlavní oblasti činnosti (včetně mezinárodního  
 rozměru těchto činností – ve spolupráci s Centrem mezinárodních aktivit).

5. 3. 3:  Pravidelná inovace webové prezentace univerzity.

5. 3. 4:  Aplikace moderních marketingových forem (virtuální Dny otevřených dveří, univerzitní Linkedin stránka   
 atp.).

5. 3. 5:  Realizace pravidelných marketingových průzkumů.

5. 3. 6:  Vytvoření a aktualizace marketingových profilů hlavních směrů výzkumu univerzity.

5. 3. 7:  Vytvoření koncepce fundraisingu univerzity.

INDIKÁTORY:

§ Marketingová strategie univerzity.
§ Inovovaná webová prezentace univerzity.
§ Výstupy z Google Analytics pro hlavní webové prezentace univerzity.
§ Hodnocení na základně marketingových průzkumů značky univerzity.
§ Dotazníková šetření mezi uchazeči o studium.

Dílčí cíl 3: Marketing jako nástroj  
prosazení kvalitní vědy a studia

SOUČASNÝ STAV:

Ostravská univerzita je ze strany stávajících studen-
tů, absolventů a zaměstnanců vnímána jako přátelská, 
dynamicky se rozvíjející univerzita s individuálním pří-
stupem ke studentům, s rozmanitou nabídkou studijních 

oborů, excelentním výzkumem v jedinečných oborech  
v kontextu České republiky a se silným posláním v oblas-
ti humanizace původně průmyslově zaměřeného regionu 
na pomezí tří států. Tento pohled „zevnitř“ představuje 

jednu z největších doposud nevyužitých příležitostí, 
protože jej prozatím nesdílí širší veřejnost, ať už laická,  
či odborná. Jednou z příčin tohoto stavu je absence mar-
ketingové strategie univerzity. Vytvoření této strategie  

a její mutace pro oblast vzdělávání, vědy a třetí role  
(včetně zahraničního rozměru těchto aktivit) posílí jedi-
nečné postavení univerzity nejen v rámci českého vyso-
kého školství, ale také celého středoevropského regionu. 
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