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Preambule – mise a vize
Univerzita s posláním, otevřená světu, pracující pro region.

Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřuje 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, 
environmentálních 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 regionálního prostředí progresivní tendence evropské 
vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé 
prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.

Ostravská univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně podporuje kvalitní vědecké aktivity 
a zároveň systematicky 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 skupin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění, studenti se 
specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístupu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci s veřejností. 
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Úvod
Předkládaný strategický záměr pro období následujících pěti let je důležité vnímat jako plynulé 
pokračování toho předchozího. Stále je naším hlavním cílem rozvíjet univerzitu jako integrovanou 
komunitu, která je propojena kulturou spolupráce a vyznává následující společné hodnoty: 

 � otevřenost;
 � profesionalita;
 � osobní přístup;
 � společenská zodpovědnost (zejména k životnímu prostředí) a angažovanost;
 � inkluze;
 � rozmanitost;
 � flexibilita;
 � přívětivá komunikace.

Nově byly mezi společné hodnoty doplněny flexibilita a přívětivá komunikace a byl zvýšen důraz na 
společenskou zodpovědnost zejména vůči životnímu prostředí. Důraz na prosazování společných 
cílů a hodnot je pro Ostravskou univerzitu zcela zásadní. Jsme univerzita střední velikosti, prostorově 
roztříštěná, s unikátním, velmi širokým portfoliem studijních programů. Nemůžeme si dovolit být 
pouhým konglomerátem svých fakult. To, co nás posiluje a bude posilovat a rozvíjet do budoucna, 
je vzájemná spolupráce, jednotná komunikace navenek a naše silné regionální zakotvení.

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 univerzity musí také usilovat o budování pozitivního obrazu Ostravské univerzity navenek i dovnitř. 

Tento strategický záměr rozpracovává cíle, kterých chceme jako univerzita dosáhnout v příštích pěti 
letech v následujících prioritách: 

Priorita 1: Kvalitní výukou ke vzdělanosti
Priorita 2: Excelentní vědou k rozvoji poznání 
Priorita 3: Univerzita PRO společnost
Priorita 4: Internacionalizace
Priorita 5: Lidé, zázemí a technologie
Priorita 6: Komunikace jako základ spolupráce
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Oproti předchozímu pětiletému strategickému záměru, ve kterém se internacionalizace prolínala všemi 
vytyčenými prioritami, jsme se nově rozhodli internacionalizaci vyčlenit jako samostatnou prioritu. 
Toto vyčlenění neznamená, že by internacionalizace měla být vnímána odděleně od dalších důležitých 
aktivit, ale naopak zdůraznění její důležitosti pro náš další rozvoj. Naším cílem je pokračovat 
ve velmi dobře nastartovaných internacionalizačních aktivitách z předchozího období a upevňovat 
mezinárodní rozměr naší vzdělávací i tvůrčí činnosti. Zahraničními zkušenostmi se budeme inspirovat 
také v oblastech spolupráce s praxí a s absolventy či efektivního řízení univerzity a její vnější prezentace.

Rozvojové aktivity uvedené v tomto strategickém záměru budou financovány zejména z prostředků MŠMT 
určených na institucionální rozvoj Ostravské univerzity (IP 2021), z Programu na podporu strategického 
řízení (PPSŘ), z Centrálních rozvojových projektů MŠMT (CRP), ze strukturálních fondů EU (zejména 
z dobíhajícího OP VVV a nově připravovaného OP JAK a OP ST – dále souhrnně označovány jako OP), 
z programu na obnovu materiálně technické základny vysokých škol (ProgFin MŠMT), z dotací města 
a kraje a z vlastních zdrojů (zejména příspěvku na vzdělávací činnost z MŠMT a dotace na DKRVO). 

Specifický komentář k nově (ze strany MŠMT) vytvořenému Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ), 
který od roku 2022 nahradí tzv. Institucionální program na rozvoj vysokých škol: Naprostá většina uvedených 
aktivit bude spolufinancována nebo zcela financována z tohoto specifického programu. Ostravská univerzita 
dlouhodobě využívá finance určené na podporu strategického rozvoje (předchozí IP, nově bude tímto 
způsobem využívat také PPSŘ) na podporu rozvojových aktivit, které mají celouniverzitní charakter (nedochází 
tedy ke specifické alokaci těchto finančních prostředků přímo na jednotlivé fakulty). Aby bylo jasné, která 
opatření budou podpořena z PPSŘ, je každé takovéto opatření označeno **** (čtyřmi hvězdičkami). 

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

 � Dlouhodobý záměr – Strategie rozvoje Ostravské univerzity 2015–2020
 � Výroční zprávy o činnosti OU 2015–2019
 � Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021
 � Strategie vzdělávací politiky 2030+
 � Strategické dokumenty operačních programů, zejména OP JAK a Just Transition Fund
 � Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023
 � Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020
 � Platná legislativa (zejména zákon o vysokých školách a jeho připravovaná novela)
 � Evropská charta pro výzkumné pracovníky (včetně Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků)

Projednáno Vědeckou radou OU dne 24. února 2021.

Schváleno Akademickým senátem OU dne 15. března 2021.

Schváleno Správní radou OU dne 29. března 2021.

K projednání na MŠMT předkládá:

V Ostravě dne 31. března 2021

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU
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Priorita 1:
Kvalitní výukou
ke vzdělanosti



Ostravská univerzita je od svého vzniku v roce 1991 bytostně spjata se svým regionem a jeho 
transformací. Nedílnou součást mise univerzity představovala a představuje vedle nabídky kvalitního 
vysokoškolského studia úloha humanizace silně industrializovaného regionu. Ostravská univerzita 
proto strukturou realizovaných studijních programů propojuje aktuální trendy vysokoškolského vzdělávání 
s rozvojovými a transformačními potřebami specifického a současně druhého nejlidnatějšího regi-
onu v České republice. V průběhu třiceti let své existence se Ostravská univerzita etablovala jako stabi-
lizované vysokoškolské pracoviště, které nabízí rozmanitou škálu klasických „diplomových“ akademických 
i profesně zaměřených studijních programů, s velkým množstvím specializací a kombinací v rámci tzv. 
sdruženého studia, širokou nabídkou kombinovaných a distančních forem, možností studentů zapsat si 
kterýkoli předmět na kterékoli fakultě a samostatně tak ovlivňovat svůj studijní profil a stabilní podporou 
studentů se specifickými potřebami. Spolu s tím byla velká pozornost věnována vybudování celouni-
verzitních poradenských a podpůrných služeb pro uchazeče a studenty, včetně uchazečů a studentů 
se specifickými potřebami, a na zpřehlednění informací o nabídce možností studia.

Přes dosažení standardní úrovně srovnatelné s podobnými pracovišti v ČR v oblasti vzdělávání poci-
ťujeme v rámci systému a forem vzdělávání na Ostravské univerzitě několik slabých stránek. Jedná se 
zejména o nižší prostupnost mezi studijními programy a specializacemi, slabou orientaci na tzv. 
kompetenční model studia, vyšší propadovost zejména v prvním ročníku studia, nedostatečnou 
celouniverzitní podporu pedagogických kompetencí u vyučujících, nedostatek sociálně integračních 
aktivit pro studenty, nedostatečnou celouniverzitní podporu praxí a stáží a nezakotvení standardů 
poskytované péče pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cílem Ostravské univerzity v oblasti vzdělávání je proto v následujícím období vedle udržení a navý-
šení kvality realizovaných studijních programů a podpůrných služeb poskytovaných studentům zejména 
adaptace nabídky studijních programů vzhledem k jejich relevanci pro život a praxi v 21. století, výrazné 
posílení implementace metod a zásad kompetenční výuky do stávajících i plánovaných studijních pro-
gramů zejména pomocí systému podpory rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracov-
níků, zvrácení celorepublikově vnímaného problému propadovosti a studijní neúspěšnosti prostřed-
nictvím posílení flexibility, diverzity a inkluzivnosti vzdělávání a rozvoje motivačního prostředí pro 
uchazeče a studenty, se specifickým zřetelem k podpoře sociálních integračních aktivit, revizí stávajícího 
způsobu přijímacího řízení a celkového zkvalitňování vnitřní komunikace v duchu zásad moderní univer-
zitní kultury definované respektem k principu rovných příležitostí 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. Součástí je i snaha nabídnout kvalitní motivační 
prostředí, včetně podpůrných služeb, které ovlivní rozhodnutí absolventů pokračovat ve studiu na naší uni-
verzitě také ve vyšších stupních studia a které přiláká zájemce z jiných vysokých škol (včetně zahraničních). 

—— P R I O R I TA 1 :  KVA L I T N Í  VÝU KOU  K E  VZD Ě LANO ST I ——
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S ohledem na výše uvedené definujeme následující čtyři dílčí cíle v oblasti vzdělávání:

Dílčí cíl 1:  Adaptace portfolia aktuálních i připravovaných studijních programů vzhledem k jejich 
relevanci pro život a praxi ve 21. století

Dílčí cíl 2:  Implementace metod kompetenční výuky 
Dílčí cíl 3:  Posílení flexibility a inkluze studia
Dílčí cíl 4: Podpora motivačního prostředí pro studenty a prevence studijní neúspěšnosti

Naplnění všech cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � Snížení propadovosti v prvním ročníku o 5 %.
 � Minimálně 20 % rozvrhovaných studijních předmětů bude obsahovat prvek „blended learningu“, 

který bude odpovídat standardům nově vytvořené koncepce „blended learningu“ na OU.
 � Minimálně 50 % rozvrhovaných studijních předmětů bude mít ve výsledcích učení zahrnuty také 

přenositelné dovednosti (kompetence).
 � 100 % nově nastupujících vyučujících absolvuje alespoň jeden z kurzů rozvoje pedagogických 

kompetencí.
 � Minimálně 30 % všech akademických zaměstnanců absolvuje alespoň jeden z kurzů rozvoje 

pedagogických nebo IT kompetencí.
 � Minimálně 50 % studentů prvního ročníku absolvuje sociálně integrační aktivitu.
 � Minimálně 25 % studentů bude studovat v profesních studijních programech.
 � Minimálně 30 % akademických studijních programů bude obsahovat povinně volitelnou  

pracovní stáž / praxi.
 � Vytvoření speciální nabídky pracovních míst zaměstnavatelů pro studenty se specifickými potřebami.
 � 100 % studijních programů projde analýzou přístupnosti pro studenty se specifickými potřebami.
 � Všechny fakulty budou nabízet alespoň jeden studijní program systematicky přizpůsobený pro 

studenty se specifickými potřebami.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání

Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, vlastní zdroje
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DÍLČÍ CÍL 1: Adaptace portfolia aktuálních i připravovaných studijních 
programů vzhledem k jejich relevanci pro život a praxi ve 21. století

Opatření:

1. 1. 1: Rozvoj profilu absolventa Ostravské univerzity s důrazem na přenositelné dovednosti pro 
život a praxi v 21. stolení v souladu s koncepcí kompetencí globálního občanství (kritické 
myšlení a otevřená mysl, zacházení s rozmanitostí, respekt k odlišnosti, porozumění vzájemné 
propojenosti světa, nakládání s konflikty, etická odpovědnost a angažovanost, udržitelný 
život, jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti) – zahrnutí do výsledků učení, metodická, 
finanční a koordinační podpora rozvoje kompetencí globálního občanství napříč studijními 
programy univerzity. **** /SZ MŠMT 1.C/

1. 1. 2: Revize stávající nabídky studijních programů na základě průběžného hodnocení Radou pro 
vnitřní hodnocení se zohledněním poptávky, propadovosti, uplatnitelnosti, míry internaciona-
lizace, kvality personálního zabezpečení a kvality tvůrčí činnosti se snahou o dosažení opti-
málního poměru studentů pro univerzitu našeho typu: 60 % (Bc.) : 32 % (Mgr. a NMgr.) : 8 % 
(Ph.D.), popř. navýšení zastoupení studentů v Mgr., NMgr. a Ph.D. studiu při navýšení počtu 
studentů na 10 tisíc (v případě zajištění dostatečného financování ze strany MŠMT). **** /SZ 
MŠMT 1.C/

1. 1. 3: Ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení úprava koncepce kombinovaného a distanč-
ního vzdělávání s ohledem na vývoj na celonárodní úrovni (revize standardů pro akreditaci 
a schvalování studijních programů). **** /SZ MŠMT 1.B; 2.C/

1. 1. 4: Ve spolupráci s garanty studijních programů provedení revize podoby a obsahu státních 
závěrečných zkoušek v závislosti na profilu absolventa a v návaznosti na profesní či aka-
demický profil studia (včetně revize nutnosti zpracovávat vysokoškolskou kvalifikační práci či 
modifikace její formy). **** /SZ MŠMT 1.C; 1.D/

1. 1. 5: Ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení a zástupci budoucích potenciálních zaměstna-
vatelů provedení revize koncepce učitelských studijních programů směrem k možnosti rozvoje 
dlouhých magisterských studijních programů, posílení kvality učitelských praxí a rozvoj profes-
ního profilu absolventa těchto studijních programů. **** /SZ MŠMT 1.D/

1. 1. 6: Ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení provedení revize koncepce profesních a akade-
mických studijních programů (revize standardů pro schvalování a vznik studijních programů) 
s cílem jasnějšího rozlišení z hlediska profilu absolventa a obsahu studia (včetně požadavků 
přijímacího řízení s ohledem na rozdílné cílové skupiny uchazečů – čerství maturanti versus 
uchazeči z praxe). **** /SZ MŠMT 1.D/



1. 1. 7: Finanční podpora vzniku interdisciplinárních studijních programů, předmětů a modulů a stu-
dijních programů s vysokou společenskou poptávkou. **** /SZ MŠMT 1.C/

1. 1. 8: Podpora profesních studijních programů s významným podílem pracovních stáží a praxí 
a účastí zástupců praxe (zaměstnavatelů) přímo na výuce (zejména finanční podpora reali-
zace praxí a stáží u zaměstnavatelů). **** /SZ MŠMT 1.C/

1. 1. 9: Systematická celouniverzitní podpora pracovních stáží studentů v profesních i akademických 
studijních programech (personální zajištění v rámci Poradenského centra OU, metodická 
a legislativní podpora, začlenění do monitorování kvality studijních programů). **** /SZ 
MŠMT 1.C/

1. 1. 10: Zapojení relevantních partnerů do procesu inovace a evaluace studijních programů (pravi-
delné výzkumy uplatnění absolventů, zapojení absolventů a zaměstnavatelů do hodnocení 
studijních programů např. prostřednictvím focus groups, definování kompetencí u typových 
pracovních pozic atd.). **** /SZ MŠMT 1.B/

1. 1. 11: Identifikace unikátních a vysoce kvalitních studijních programů a jejich specifická propagace 
mimo region. **** /SZ MŠMT II.4/

DÍLČÍ CÍL 2: Implementace metod kompetenční výuky 

Opatření:

1. 2. 1: Úprava společného základu učitelských studijních programů s důrazem zejména na rozvoj 
komunikačních dovedností, motivačních dovedností, zvládání krizových situací, identifikaci 
potenciálu, rozvoj týmové spolupráce. **** /SZ MŠMT 1.C/

1. 2. 2: Celouniverzitní podpora rozvoje pedagogických kompetencí (projektová výuka, diskuse, 
metody kritického myšlení, badatelské a výzkumné metody, situační, simulační a inscenační 
metody, metody pro zapojování studujících do samotné výuky, praktické workshopy, reflek-
tované praxe a stáže) a IT kompetencí vyučujících prostřednictvím celouniverzitně zajišťo-
vané nabídky vzdělávacích kurzů a zohlednění rozvoje těchto kompetencí při hodnocení 
a kariérním rozvoji vyučujících (vytvoření centra pro podporu výuky). **** /SZ MŠMT 1.A/

1. 2. 3: Systematická motivace a podpora vyučujících pro začlenění výuky měkkých kompetencí 
a přenositelných dovedností (zejm. kreativita, prezentační dovednosti, vstřícná komunikace) 
včetně kompetencí interkulturních do výuky stávajících studijních předmětů. **** /SZ MŠMT 
1.C/
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1. 2. 4: Zvýšení spolupráce mezi garanty studijních programů a Radou pro vnitřní hodnocení na 
zajišťování rozvoje a kvality (zejména výuky) studijních programů (např. zavedení pravidel-
ných setkání Rady pro vnitřní hodnocení a garantů studijních programů). **** /SZ MŠMT 1.B/

1. 2. 5: Vytvoření platformy pro sdílení a výměnu zkušeností s výukou pro vyučující, studenty 
a vedoucí praxí a stáží (např. příklady dobré praxe, neobvyklé výukové metody a strategie). 
**** /SZ MŠMT 1.A/

1. 2. 6: Vytvoření podmínek pro vzdělávání studentů v oblasti rozvoje podnikatelských kompetencí 
a inovativního myšlení (design vzdělávacího programu, online kurzy). **** /SZ MŠMT II.7/

1. 2. 7: Zvyšování prestiže kvalitní výukové činnosti v rámci práce akademického pracovníka (kromě 
pravidelného oceňování zajímavých inovací a dlouhodobé kvalitní výuky, zahájení celouniver-
zitní diskuse o dalších formálních i neformálních formách podpory moderované Radou pro 
vnitřní hodnocení, důraz na hodnocení kvality výuky v rámci hodnocení zaměstnanců apod.). 
**** /SZ MŠMT 1.A; 1.B/

1. 2. 8: Podpora realizace anket a šetření mezi různými cílovými skupinami (uchazeči, studenty, 
absolventy, zaměstnavateli) k nabídce studijních programů, ke struktuře a obsahu studijních 
programů a k poskytovaným službám a systematická implementace relevantních výsledků 
z anket do rozvoje studijních programů a podpůrných služeb. **** /SZ MŠMT 1.B/

1. 2. 9: Podpora rozvoje dalších forem hodnocení kvality výuky vedle stávajících studentských anket 
(například focus groups, hospitace apod.). Systematické využívání výsledků hodnocení kvality 
výuky při hodnocení studijních programů a hodnocení vyučujících. **** /SZ MŠMT 1.B/

DÍLČÍ CÍL 3: Posílení flexibility a inkluze studia

Opatření:

1. 3. 1: Podpora flexibilních forem vzdělávání, zejména podpora začlenění online a distančních 
forem vzdělávání („blended learning“) jako plnohodnotného doplnění prezenčních forem 
výuky tam, kde to je relevantní (včetně podpory výukového zázemí a vybavení vyučujících 
pro tento typ výuky) – vytvoření a realizace koncepce blended learningu na Ostravslé uni-
verzitě včetně technické, metodické a personální podpory. **** /SZ MŠMT 1.A; 2.A; 2.B; 2.D/

1. 3. 2: Zvýšení flexibility průchodu studiem (například umožněním přestupu mezi studijními pro-
gramy, odloženou volbou specializace, rozšířením nabídky sdružených studijních programů, 
uznáváním výsledků předchozího, i neformálního vzdělávání). **** /SZ MŠMT 2.E; III.A/ 



1. 3. 3: Zajištění celouniverzitní koordinace celoživotního vzdělávání (propagace, koncepce rozvoje, 
koordinace) a vytvoření systému a podpora vlastní realizace mikrokvalifikací – kratších vzdě-
lávacích programů (zejména v online formě), které budou vhodným doplněním klasických 
„diplomových“ studijních programů a umožní doplnění nebo rozšíření kvalifikace stávajícím 
studentům nebo absolventům a externím zájemcům v průběhu již aktivního profesního života. 
**** /SZ MŠMT 2.F; 2.G/

1. 3. 4: Systematická podpora snižování bariér a začlenění studentů se specifickými potřebami do 
standardního studia (rozvoj poradenských služeb pro tyto uchazeče a studenty, profesiona-
lizace personálního zajištění těchto služeb, přijetí standardů poradenských služeb pro ucha-
zeče a studenty). **** /SZ MŠMT II.2/

1. 3. 5: Rozvoj nabídky studijních programů systematicky přizpůsobených pro studium studentů se 
specifickými potřebami (celouniverzitní metodická, finanční a personální podpora pro garanty 
studijních programů a vyučující). **** /SZ MŠMT II.2/

DÍLČÍ CÍL 4: Podpora motivačního prostředí

Opatření:

1. 4. 1: Rozšiřování a zkvalitňování nabídky poradenských služeb s ohledem na proměňující se 
potřeby uchazečů a studentů (posílení zejména kariérního a psychologického poradenství 
především pro studenty se specifickými potřebami). **** /SZ MŠMT II.1/

1. 4. 2: Systematická podpora přívětivé komunikace s uchazeči a studenty (například vzděláváním 
zaměstnanců studijních a dalších servisních oddělení, kteří přicházejí do styku se studenty, 
a akademických pedagogických poradců v přívětivé komunikaci, v mediačních technikách, 
ve specifikách komunikace se studenty se specifickými potřebami, v odpovědném a odpo-
vídajícím přístupu k řešení problémů ve studiu a při studiu, vzdělávání samotných vyučujících 
v metodách rozvoje potenciálu studentů). **** /SZ MŠMT II.1; II.2/

1. 4. 3: Včasná identifikace studentů ohrožených potenciálním předčasným neúspěšným ukončením 
studia (např. prostřednictvím dat v informačních systémech) a systematická práce s nimi posky-
továním individualizovaného poradenství včetně vyššího zapojení garantů studijních programů 
do řešení studijní neúspěšnosti v rámci jimi garantovaných studijních programů. **** /SZ MŠMT II.6/

1. 4. 4: Revize stávající podoby přijímacího řízení a zvážení většího využití forem identifikace konkrét-
ního talentu a předpokladů pro studium daného studijního programu (vedle znalostních testů), 
úprava podmínek přijímacího řízení. **** /SZ MŠMT 2.E/
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1. 4. 5: Systematický rozvoj spolupráce se středními školami (například s pedagogickými poradci 
z hlediska odborného poradenství při výběru studijního programu, aktivní prezentace nabídky 
studia na středních školách, identifikace a spolupráce s motivovanými středoškolskými stu-
denty prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů – např. univerzita na zkoušku, větší 
otevření a prezentace možností zapojení se do stávající výuky vybraných odborných před-
mětů ze strany středoškolských studentů). **** /SZ MŠMT II.1/

1. 4. 6: Vytváření specifických stipendijních programů k podpoře výjimečných talentů, výjimečných 
výsledků, k posílení motivace, ke snižování bariér a znevýhodnění. **** /SZ MŠMT II.1; II.4)

1. 4. 7: Podpora mentoringu studentům nižších ročníků poskytovaného studenty z vyšších ročníků 
(zavedení institutu studentského poradce); podpora předcházení konfliktům mezi studenty 
a mezi studenty a vyučujícími a řešení těchto konfliktů (zavedení institutu studentského 
ombudsmana); podpora prevence nevhodného chování vyučujících vůči studentům a stu-
dentů vůči vyučujícím (například sexuální obtěžování, arogantní chování apod.) zejména 
formou metodické podpory, školení, osvětové činnosti.  **** /SZ MŠMT II. 1; II. 6/

1. 4. 8: Podpora začleňování studentů do univerzitního života zejména formou podpory sociál-
ních integračních aktivit u studentů prvního ročníku; podpora činnosti studentských spolků 
(poskytnutí zázemí, finanční podpora prostřednictvím stipendijních programů a grantového 
schématu).  **** /SZ 1.E; II.3/

1. 4. 9: Podpora zdravého životního stylu studentů včetně podpory pohybových aktivit (například 
poradenské služby nutriční poradny, poradny pohybových aktivit, systém nabídky pohybo-
vých aktivit, zkvalitňování sportovního zázemí univerzity). **** /SZ MŠMT II.8/

1. 4. 10: Podpora systematické nabídky pracovních příležitostí na univerzitě pro studenty univerzity 
(systematické shromažďování nabídky volných pracovních míst na univerzitě vhodných pro 
studenty, využití nového institutu sdíleného pracovního místa apod.). /SZ MŠMT II.2/
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Priorita 2: 
Excelentní vědou 
a uměním k rozvoji poznání



Ostravská univerzita prošla v předchozím období dynamickým vývojem v oblasti tvůrčí činnosti, který lze 
charakterizovat jako přechod od kvantity ke kvalitě. V rámci tohoto vývoje došlo k:

 � vymezení a upevnění hlavních směrů výzkumu;
 � příchodu nových zaměstnanců (postdoktorandů, zahraničních zaměstnanců);
 � vzniku, finanční podpoře a rozvoji nových perspektivních směrů výzkumu;
 � oficiálnímu přihlášení se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu cho-

vání pro přijímání výzkumných pracovníků a zahájení realizace z toho vyplývajících opatření;
 � vytvoření celouniverzitního pracoviště pro podporu transferu poznatků a technologií, které koor-

dinuje poradenskou, vzdělávací, analytickou a administrativní činnost v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví a komercializace;

 � zisku několika prestižních ocenění zaměstnanci OU (mj. dvě prestižní ceny Neuron);
 � výraznému navýšené množství získaných financí z projektů GA ČR, TA ČR a zejména OP VVV, 

kde byla OU zvláště úspěšná ve výzvě Excelentní věda (2 projekty) a Dlouhodobá mezisekto-
rová spolupráce (4 projekty). 

Přes výrazný kvalitativní posun ve výše naznačených oblastech si uvědomujeme slabé stránky Ostravské 
univerzity v oblasti vědy a výzkumu, které byly identifikovány jak v rámci procesu vnitřní evaluace, tak 
v připomínkách Mezinárodního evaluačního panelu. Mezi tyto slabé stránky náleží nízká míra interdiscipli-
narity a zejména internacionalizace ve vědě a výzkumu, a to především na úrovni personálního obsazení 
a struktury vědeckých (i uměleckých) týmů, a s tím propojená nízká úspěšnost při získávání mezinárodních 
typů projektů (např. Horizon 2020 apod.), nedokončené komplexní hodnocení tvůrčí činnosti zaměst-
nanců a dosud ne zcela efektivní podoba řízení doktorského studia.

Hlavním cílem OU pro následující období je překonání výše uvedených slabých stránek spojené s vybu-
dováním atraktivního a motivačního prostředí pro talentované vědce a umělce, špičkové týmy 
i spolupracující instituce. Chceme společnosti nabídnout excelentní, zodpovědný, etický a společensky 
relevantní výzkum v národním i mezinárodním srovnání, včetně rozvoje špičkových uměleckých oborů 
a umělecké činnosti s vazbou na aplikační sféru. Ke splnění tohoto cíle chceme směřovat jednak postupným 
systematickým rozvojem vybraných směrů výzkumu v oblasti přírodních, medicínských, společenských 
i humanitních věd, současně však bude OU usilovat o kvalitativní skok ve vědě a výzkumu prostřednic-
tvím přípravy strategických projektů typu REFRESH1 a LERCO2 s ambicí uspět v žádostech o podporu 
ze strukturálních fondů EU v období 2021–2027. Důležitým úkolem pro nadcházející období bude dobudo-
vání strategie řízení lidských zdrojů v oblasti tvůrčí činnosti a obhájení ocenění HR Excellence in Research. 

1 REFRESH představuje projekt založený na propojení technického (VŠB-TU) a sociálně-vědního výzkumu zaměřeného na analýzu vlivu technologické transformace na 
transformaci společnosti a naopak. Výzkum je formátován v širokém historickém kontextu, nepomíjí však ani problematiku patologických jevů v současné společnosti a klade 
základ pro predikci společenského vývoje ve vztahu k přechodu na novou energetickou koncepci.
2 LERCO představuje projekt založený na propojení biomedicínského, epidemiologického, environmentálního, genomického výzkumu a výzkumu pohybu s vytvořením nového 
mezinárodního vědecko-výzkumného centra na Ostravské univerzitě s mezinárodním aplikačním přesahem.
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S ohledem na výše uvedené definujeme následující čtyři dílčí cíle v oblasti rozvoje tvůrčí činnosti 
a doktorského studia:

Dílčí cíl 1:  Posílení výzkumných infrastruktur spojených s reálnou internacionalizací a mezioborovostí 
tvůrčí činnosti

Dílčí cíl 2:  Dopracování komplexního hodnocení tvůrčí činnosti zaměstnanců a prohlubování 
univerzitní kultury v oblasti tvůrčí činnosti

Dílčí cíl 3:  Reforma doktorského studia s důrazem na kvalitu a efektivitu
Dílčí cíl 4:  Navýšení efektivity transferu poznatků do veřejné a aplikační sféry

Naplnění cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � Zisk alespoň 3 mezinárodních grantů financovaných z fondů pro výzkum a inovace EU.
 � Úspěšné obhájení ocenění HR Excelence in Research v následujících hodnoceních.
 � Zvýšení úspěšnosti doktorských studií na všech fakultách alespoň na 40 %.
 � Alespoň 5 nových strategických partnerů (smluv o strategickém partnerství) z neveřejného 

sektoru.
 � Posun v parametrech zaměřených na hodnocení vědy žebříčku THE a QS minimálně o 25 %.
 � Zvýšení publikačních výstupů v impaktovaných časopisech nad hranici 300 ročně, při zachování 

proporce výstupů v prvním a druhém kvartilu kolem 60 %.
 � Nárůst publikačních výstupů B a C v oblastech FORD Social Sciences a Humanities and Arts 

v prestižních nakladatelstvích na 10 ročně.
 � Alespoň 2 publikační výstupy ročně v nejprestižnějších multioborových časopisech (v prvních 5 

%) a alespoň 3 výstupy typu B a C v oblastech FORD Social Sciences a Humanities and Arts 
hodnocených jako excelentní v Modulu 1 M17+.

 � Realizace alespoň 5 společných aktivit s partnery z aplikační sféry (workshopy, vzdělávací 
a popularizační akce, kulaté stoly aj.).

 � Zvýšení počtu realizovaných stáží a twinningových aktivit zaměstnanců a studentů alespoň o 10 %.
 � Iniciace alespoň 5 kolaborativních projektů s partnery z aplikační sféry.
 � Posílení účasti akademických a vědeckých pracovníků na veletrzích, konferencích a akcích

 zaměřených na posílení spolupráce veřejné a aplikační sféry alespoň o 15 %.
 � Publikování alespoň 5 společných publikačních výstupů se subjekty aplikační sféry.
 � Zvýšení zapojení subjektů aplikační sféry (resp. zaměstnanců z aplikační sféry) do výuky o 10 %.
 � Alespoň 3 zadané závěrečné práce ročně ve spolupráci se subjekty aplikační sféry.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � prorektor pro vědu a uměleckou činnost 



Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, vlastní zdroje

DÍLČÍ CÍL 1: Posílení výzkumných infrastruktur spojených s reálnou 
internacionalizací a mezioborovostí tvůrčí činnosti

Pro naplnění tohoto dílčího cíle je důležitá cílená finanční a metodická podpora vybraných směrů 
výzkumu etablovaných v předchozím období doplněná o budování efektivní strategie řízení lidských 
zdrojů a postupné naplňování principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků (cesta evoluce) a úsilí o výraznou skokovou akceleraci procesů 
pomocí využití strukturálních fondů EU v rámci řešení strategických projektů LERCO a REFRESH. 
Potenciální řešení projektů LERCO (biomedicínský výzkum, epidemiologický výzkum v propojení s výzku-
mem zdravého životního stylu a výzkumem životního prostředí) a REFRESH (sociálně-vědní výzkum 
a výzkum v oblasti humanitních věd sledující aktuální problémy moderní globální společnosti) před-
pokládá dobudování potřebných výzkumných infrastruktur propojené s tvorbou výzkumných týmů 
na mezinárodním půdorysu. Tyto kroky povedou k reálné internacionalizaci našich výzkumných týmů, 
posílení jejich tvůrčí činnosti v mezinárodním prostředí, prohloubení mezinárodního zasíťování a napo-
jení na mezinárodní výzkumná schémata a k návazným aktivitám zaměřeným na zisk mezinárodních 
vědeckých grantů. Případný úspěch univerzity při získávání zmíněných strategických projektů bude mít 
pozitivní dopad na všechny oblasti tvůrčích i vzdělávacích aktivit, včetně výrazného zkvalitnění dok-
torského studia. 

Opatření:

2. 1. 1: Provedení komplexní analýzy vývoje hlavních a perspektivních směrů výzkumu a zpracování 
koncepce strategické podpory vedoucí k získávání mezinárodních projektů, dále ke 
spolupráci s kvalitními zahraničními pracovišti a posílení o špičkové výzkumné pracovníky. /
SZ MŠMT 4.A/

2. 1. 2: Systematická podpora týmů při přípravě žádostí o národní a zejména mezinárodní projekty 
VVI a posílení podpůrného a administrativního zázemí pro vědu a výzkum na centrální úrovni 
i na úrovních univerzitních součástí o odborníky na mezinárodní výzkumná schémata. /SZ 
MŠMT 4.D; 6.C/
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2. 1. 3. Cílená (finanční) podpora mezinárodních mobilit akademických pracovníků, neakademických 
pracovníků i doktorandů za účelem síťování v oblasti tvůrčí činnosti. **** /SZ MŠMT 4.D; I.B/

2. 1. 4: Příprava strategických projektů (zejména LERCO a REFRESH) s potenciálem kvalitativního 
skoku ve vědě a výzkumu ve smyslu získání prostředků na rozvoj výzkumných infrastruktur 
i internacionalizaci výzkumných týmů a posílení interdisciplinarity tvůrčí činnosti. /SZ MŠMT 
4.B; 4.C/

DÍLČÍ CÍL 2: Dopracování komplexního hodnocení tvůrčí činnosti 
zaměstnanců a prohlubování univerzitní kultury v oblasti tvůrčí činnosti  

Ostravská univerzita bude usilovat o dostatečnou kvalitu ve všech vědních oblastech, které jsou zařa-
zeny do hodnocení M17+. Proto je naprosto nezbytné, aby současně s vývojem celostátní metodiky vznikl 
efektivní systém přerozdělení financí a hodnocení výkonu ve vědě na OU, který by umožnil detailnější 
multikriteriální hodnocení kvality, a spolu s tím i dlouhodobý monitoring kvality součástí univerzity, týmů 
i jednotlivců. Ačkoliv byl takový systém plánován již v předchozím záměru, jeho realizace byla značně 
problematická z důvodu postupných úprav celonárodního systému hodnocení M17+. Podobný systém 
musí být vytvořen a implementován také v oblasti umělecké činnosti. Spolu s tím budou přijata opatření 
k posílení univerzitní kultury v oblasti tvůrčí činnosti. 

Opatření:

2. 2. 1: Aktualizace koncepce celouniverzitního rozdělení institucionálního financování (DKRVO) 
s ohledem na specificitu vědních oblastí, podporu transferu a vysoké společenské relevance 
a aktivit v oblasti inovací a podnikání. /SZ MŠMT 5.B/

2. 2. 2: V návaznosti na rozdělení DKRVO a RUV přizpůsobení systému hodnocení výsledků VVI 
a umělecké činnosti na všech úrovních (zaměstnanci, pracoviště) včetně úpravy nástrojů pro 
dlouhodobý monitoring a roční zprávy VVI a umělecké činnosti ve vztahu k celonárodní 
metodice hodnocení. /SZ MŠMT 5.D/

2. 2. 3: Zahájení realizace aktivit v oblasti sdílení dobré praxe ve výzkumu a otevřeném přístupu 
k výzkumu s důrazem na politiku Open Science a principy Evropské charty pro výzkumné 
pracovníky, např. provedení analýzy vydavatelské činnosti na OU a příprava další strategie 
jejího rozvoje včetně podpory publikací v režimu otevřeného přístupu. Příprava podmínek pro 
sdílená datová úložiště výsledků VVI umožňující bezpečnější a efektivnější data management 
a analýzy. /SZ MŠMT 5.B; 6.A; 6.C/



2. 2. 4: Zavedení systematického mentoringu pro začínající akademické a vědecké pracovníky 
(rozlišení mentoringu v akademických a neakademických / administrativních činnostech, 
centrální poskytování mentoringu v neakademických činnostech pro snížení byrokratické 
zátěže akademických vedoucích zaměstnanců). **** /SZ MŠMT 5.D/

2. 2. 5: Zavedení systému pravidelných školení studentů i akademiků v oblasti plagiátorství 
a akademické integrity a podpora využívání nástrojů na odhalování plagiátorství. **** /SZ 
MŠMT 3.C/

 

DÍLČÍ CÍL 3: Reforma doktorského studia s důrazem na kvalitu a efektivitu

Doktorské studijní programy jsou klíčovým prvkem výzkumu na univerzitách. Studenti těchto programů 
zásadně posilují výzkumné týmy a úspěšní absolventi vytvářejí sítě vědecké spolupráce mezi institucemi. 
Cílem Ostravské univerzity je vytvořit efektivní a komplexní systém výchovy kvalitních doktorandů reflek-
tující strategický plán MŠMT, s důrazem na zvyšování kompetencí studentů, příznivé sociální prostředí, 
internacionalizaci, kvalitní profesní vzdělávání a vazbu na profesní sítě. V tomto ohledu předpokládáme 
synergický efekt v případě získání financí na strategické projekty LERCO a REFRESH (internacionalizace 
lidských zdrojů, příklady dobré mezinárodní praxe, zkvalitnění výzkumných infrastruktur).

Opatření:

2. 3. 1: Dobudování doktorské školy jako komplexního nástroje zvyšování kompetencí studentů 
doktorských studijních programů v oblasti tvůrčí činnosti i měkkých dovedností, tzn. zave-
dení společného základu pro doktorské studijní programy, návrh systému dlouhodobého 
monitoringu doktorského studia, realizace pilotní komplexní analýzy a příprava akčního 
plánu rozvoje doktorských studijních programů, elektronizace doktorského studia. **** /SZ 
MŠMT 3.C/

2. 3. 2: Zajištění nástrojů pro efektivnější přípravu a zvyšování kvality závěrečných prací (nástroje pro 
korektury odborných textů, kontroly plagiátorství a usnadňující zpětnou vazbu mezi studen-
tem a školitelem). **** /SZ MŠMT 3.C; 6.A/

2. 3. 3: Navržení systému opatření umožňujícího studentům intenzivnější zapojení do profesních sítí, 
např. zavedení institutu externího mentora (s důrazem na zapojení zahraničních mentorů). **** 
/SZ MŠMT 3.C; 3.D/

2. 3. 4: Navržení oborových standardů pro výběr školitele s akcentem na kvalitu publikační a gran-
tové činnosti. **** /SZ MŠMT 3.C/
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2. 3. 5: Příprava nástrojů pro zlepšování finančního ohodnocení talentovaných studentů zapojených 
do výzkumu včetně systému podpory grantových aktivit doktorandů a absolventů doktorského 
studia (speciální stipendijní program, interní grantová soutěž). **** /SZ MŠMT 3. B; 3.C; 3.D/

2. 3. 6: Rozvoj systému podpory krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů 
a postdoktorandů. **** /SZ MŠMT 3.C; I.B/

DÍLČÍ CÍL 4: Zvýšení efektivity transferu poznatků do veřejné  
a aplikační sféry

Naším cílem je dále posilovat atraktivitu univerzity jakožto odpovědného partnera, a to nejen v oblasti 
aplikovaného výzkumu, ale také ve vybraných aplikačních oblastech umělecké činnosti. Chceme navázat 
na spolupráci s našimi dosavadními významnými partnery z aplikační sféry (Fakultní nemocnice Ostrava, 
komerční subjekty, státní samospráva, galerie, divadla) a pokračovat v intenzivním vyhledávání nových 
partnerů pro specifické oblasti vědy a aplikovaného umění. Budeme také dále rozvíjet zázemí pro vzdě-
lávání, poradenskou činnost v oblasti transferu poznatků a technologií a komercializace se zaměřením 
nejen na akademické pracovníky, ale také na naše studenty.

Opatření:

2. 4. 1: Rozšíření konceptu popularizace vědy a umělecké činnosti o cílovou skupinu odbornou 
veřejnost a partnerské instituce. **** /SZ MŠMT II.11/

2. 4. 2: Cílený rozvoj administrativní i metodické podpory zaměstnanců v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, vyhledávání příležitostí pro transfer tvůrčí činnosti do aplikované sféry pomocí 
nově vybudovaného Centra pro transfer poznatků a technologií OU. **** /SZ MŠMT II.10; 6.C/

2. 4. 3: Rozvoj spolupráce se subjekty aplikační sféry, a to nejen v oblasti aplikovaného výzkumu 
(DMS projekty, kolaborativní projekty, licencování aj.), ale také v oblasti aplikovaného umění, 
a ve spolupráci s nimi vytvoření cílené strategie vedoucí k získávání financí zejména z neve-
řejného sektoru. **** /SZ MŠMT II.10/

2. 4. 4: Realizace připravené Marketingové strategie OU v oblasti transferu. **** /SZ MŠMT II.10/
2. 4. 5: Cílená (finanční) podpora aktivit v oblasti Proof of Concept projektů zaměřených na iden-

tifikaci nových služeb a produktů s aplikačním potenciálem a aktivity vedoucí k budování 
spin-off společností. **** /SZ MŠMT II.8/
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Priorita 3: 
Univerzita spojená se společností — 
univerzita pro společnost



Ostravská univerzita si je vědoma své odpovědnosti za rozvoj společnosti a zejména regionu, ve 
kterém se nachází a ve kterém jsou dopady její činnosti nejintenzivnější. Již nyní je aktivním subjektem 
účastnícím se veřejné diskuze v řadě společensky relevantních témat. Veškerá navrhovaná opatření proto 
mají jak podporovat již existující aktivity realizované jednotlivci či dílčími pracovišti, tak napomáhat vzniku 
nových aktivit v oblasti třetí role a směřovat k systematickému hodnocení a odměňování pracovníků 
a pracovišť, kteří posilují pozici univerzity v této oblasti. Ostravská univerzita silně reflektuje dění ve spo-
lečnosti, přetrvávající či nastupující trendy a posuzuje strategie dalších významných aktérů na regionální, 
státní a evropské úrovni. Ostravská univerzita vnímá třetí roli jako široce koncipovanou aktivitu „PRO 
společnost“, mezi jejíž cíle patří podíl na zvyšování celospolečenské vzdělanosti, účast v debatách 
o celospolečenských trendech a problémech, příspěvek k celkové socioekonomické transformaci 
našeho regionu a internacionalizaci svého vnitřního a vnějšího prostředí. Globální ambicí naší 
univerzity v této oblasti je stát se důležitým aktérem celospolečenských a regionálních diskusí a mít tím 
dopad na směřování společnosti a Moravskoslezského kraje. Zároveň naše univerzita reflektuje omezené 
možnosti a nástroje, kterými disponuje, a proto její snahou bude vystupovat ve spolupráci s mnoha dal-
šími aktéry společenského, ekonomického, kulturního, sportovního i politického dění i s ohledem na men-
šinové skupiny. Ostravská univerzita chce svými kroky prohlubovat ideály, na kterých je založena – ideály 
svobody, etiky, humanismu, demokracie, tolerance, zdravého životního stylu a občanské společnosti.

Pro naplnění těchto vizí v oblasti své společenské odpovědnosti se Ostravská univerzita hodlá zaměřovat 
zejména na svou angažovanost při řešení naléhavých společenských a zejména regionálních problémů, 
u kterých vnímá svůj nemalý potenciál pro nalezení řešení. 

S ohledem na výše uvedené definujeme následující dva dílčí cíle v oblasti třetí role:

Dílčí cíl 1:  Stát se respektovanou a vyhledávanou institucí, která prostřednictvím svých zaměstnanců 
a studentů aktivně přispívá ke všeobecné vzdělanosti a humanitě společnosti

Dílčí cíl 2:  Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitelném a společensky smírném 
směřování společnosti

Naplnění cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � Vytvoření databáze činností zaměstnanců univerzity v rámci třetí role.
 � 80 % zaměstnanců bude považovat hodnocení svých aktivit v rámci třetí role za dostatečné 

(nárůst o 15 %).
 � Vytvoření přehledné struktury řízení činností pro oblast třetí role.
 � Vytvoření komunikační platformy na OU umožňující formulaci odborných stanovisek vůči 

—— P R I O R I TA 3 :  U N I V E R Z I TA S PO J E NÁ S E  S PO L E ČNO ST Í  —  UN I V E R Z I TA P RO  S PO L E ČNO ST ——

28 ——— 29

veřejnosti (stream) a organizování minimálně 4 akcí na společensky relevantní témata 
(s významným vlivem na region) ročně.

 � 10 % zaměstnanců projde školením / odborným poradenstvím na zvýšení a zkvalitnění aktivit 
v oblasti třetí role.

 � Zřízení Dobrovolnického centra OU.
 � 10 % studentů bude zapojeno do dobrovolnických aktivit organizovaných OU.
 � Členství univerzity v Platformě zainteresovaných stran Corporate Social Responsibility, popř. 

v jiné obdobné platformě.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � rektor, kancléř

Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, dotace města a kraje, vlastní zdroje

DÍLČÍ CÍL 1: Stát se respektovanou a vyhledávanou institucí, která 
prostřednictvím svých zaměstnanců a studentů aktivně přispívá ke všeobecné 
vzdělanosti a humanitě společnosti

Univerzita ze svého principu má přispívat k rozvoji myšlenkového potenciálu lidstva, rozvoji principů 
humanity, tolerance, rovnosti či společenské inkluze. Univerzita jako významná veřejná instituce v těchto 
činnostech musí jednak sledovat rozvoj ideálů vzdělanosti a demokratických hodnot, ale také má tímto 
prostřednictvím přitahovat pozornost ze strany veřejnosti ke svým hlavním činnostem – vzdělání a vědě, 
a to zejména v oblastech svého bádání. OU vnímá důležitost svého poslání především v posilování vzdě-
lanosti společnosti, a to ne výhradně vůči svým studentům. V Moravskoslezském kraji, který dlouhodobě 
vykazuje nižší vzdělanostní úroveň a na jehož území dochází k negativním sociálním jevům, má univerzita 
nezastupitelné místo instituce s posláním zvyšovat vzdělanost a mírnit negativní jevy. Jejím dalším úkolem 
je také spolupracovat s dalšími zejména regionálními vzdělávacími subjekty a společným úsilím zvýšit 
regionální vzdělanost, přispět tak k „humanizaci“ regionu a zvýšit kvalitu života v regionu. Univerzita má 
potenciál ve spolupráci s klíčovými aktéry v oblasti vzdělání a kultury urychlit a iniciovat takové procesy, 
které přispějí k urychlení transformačních snah, omezí jejich negativní dopady a zajistí kontinuální zvyšo-
vání kvality života v kraji. V rámci snahy o dosažení výše uvedeného postavení jsme však identifikovali 



několik slabých míst, na které je potřeba se v příštím období zaměřit. Jedná se zejména o nízkou motivaci 
zapojení zaměstnanců a studentů do aktivit v oblasti třetí role a nedostatečnou míru systematičnosti 
a institucionalizace ve spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi.

Opatření:

3. 1. 1: Rozvoj institucionální a stipendijní podpory pro aktivity v rámci třetí role, podpora v rámci 
praxí a recipročních aktivit. **** /SZ MŠMT 1.C; II.12/

3. 1. 2: Vytvoření koncepce spolupráce studentů a zaměstnanců OU se sítí kulturních institucí 
(knihovny, galerie, muzea, neziskové organizace), zejména na území Moravskoslezského 
kraje. **** /SZ MŠMT II.12/

3. 1. 3: Vytvoření koncepce kontaktů a zintenzivňování spolupráce se sítí školských zařízení 
a spolupráce na realizaci školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit (se školami 
průřezově). **** /SZ MŠMT II.12/

3. 1. 4: Vytvoření databáze činností zaměstnanců univerzity v rámci třetí role. **** /SZ MŠMT 5.D/
3. 1. 5: Vytvoření systému hodnocení aktivit akademických pracovníků v rámci třetí role a jeho 

navázání na hodnocení zaměstnanců. **** /SZ MŠMT 5.B; 5.D/

DÍLČÍ CÍL 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitelném 
a společensky smírném směřování společnosti

V nadcházejících desetiletích budou státy a regiony řešit dopady významných procesů globálního cha-
rakteru, jako jsou klimatická a energetická změna, proměna globální ekonomiky a světového politic-
kého uspořádání, oslabování demokratických a liberálních hodnot, na nichž je založena Evropská unie 
a polistopadová Česká republika, příjmová, vzdělanostní, sociální a hodnotová polarizace společnosti, 
nové výzvy v oblasti veřejného zdraví a proměny v oblasti kultury a umění. Tyto změny budou mít v ČR 
i v Moravskoslezském kraji dopad na vznik tisíců až desetitisíců nových pracovních míst v nových odvět-
vích a transformaci podoby pracovní činnosti ve stávajících profesích. Tento trend bude mít významný 
vliv jednak na poptávku po kompetencích absolventů ze strany ekonomických subjektů, ale také bude 
mít významný dopad na společenskou soudržnost. OU proto bude sehrávat důležitou roli tím, že bude 
své studenty profilovat rozvojem obecných kompetencí pro potřeby života a práce budoucnosti a bude 
je připravovat na přicházející celospolečenské výzvy. Sama se také stane iniciátorem celospolečenské 
debaty o výše uvedených tématech, a to včetně implementace klíčových opatření do chodu univerzity 
a jejího řízení. V rámci snahy o dosažení výše uvedeného postavení jsme však identifikovali několik slabých 
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míst, na které je potřeba se v příštím období zaměřit. Jedná se zejména o nedostatečné zázemí pro 
dobrovolnickou a spolkovou činnost, nedostatečnou průpravu / podporu zaměstnanců v oblasti veřejné 
a mediální angažovanosti, nedostatečné používání marketingových nástrojů pro sledování dopadů aktivit 
univerzity na vnější prostředí (včetně výzkumu značky OU), nedostatečné vnímání společenské odpověd-
nosti jako důležité součásti činností univerzity a nedostatečně propracovanou strukturu řízení činností 
v oblasti třetí role.

Opatření:

3. 2. 1: Vytvoření dobrovolnického centra na podporu zapojení studentů do života univerzity, dob-
rovolnických aktivit, studentských organizací a iniciativ. **** /SZ MŠMT II.3/

3. 2. 2: Podpora přenosu vědeckých poznatků směrem k širší veřejnosti a jejich šíření prostřednictvím 
veřejné a mediální angažovanosti. Nastavení podpůrných mechanismů zvyšujících kvalitu akti-
vit třetí role pro zaměstnance a případně i studenty – školení, trénink, expertní poradenství. 
**** /SZ MŠMT 5.D; II.12/

3. 2. 3: Systematická spolupráce s veřejnou správou, nevládním sektorem a ekonomickými subjekty 
v klíčových oblastech (sociální, environmentální, kulturní, sportovní a zdravotnická). Zapojení 
zaměstnanců do rozhodovacích či poradních orgánů ČR, kraje, municipalit. Zřízení univerzitní 
databáze pro podporu vyhledávání příležitostí k participaci na činnostech ve významných 
institucích. **** /SZ MŠMT II.12; II.14/

3. 2. 4: Nastavení procesů umožňujících definovat a formulovat stanoviska univerzity / fakult vůči 
celospolečenským tématům, která se budou opírat o hodnoty a vědecké poznatky, na nichž 
je univerzita založena. **** /SZ MŠMT II.11; II.12/

3. 2. 5: Zintenzivnění a zkvalitnění prezentace aktivit OU „PRO společnost“ prostřednictvím vhodných 
komunikačních nástrojů, zejména elektronických. Nastavení a vyhodnocování marketingových 
metrik pro další rozvoj prezentace výsledků tvůrčí činnosti pro širší veřejnost. **** /SZ MŠMT 
II.11; II.12; II.14/

3. 2. 6: Soustředění doposud roztříštěného řízení oblasti třetí role tak, aby na příslušné hierarchické 
úrovni (univerzita, fakulta) existoval řídící pracovník s jasně danými kompetencemi a odpověd-
nostmi. V kontextu realizovaných opatření adekvátní posílení personálního zajištění na úrovni 
referentů. **** /SZ MŠMT 5.B; 5.D; 6.C/
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Priorita 4: 
Internacionalizace



Cílem strategického záměru naší univerzity v oblasti internacionalizace je dosáhnout následujícího stavu: 
internacionalizace Ostravské univerzity je pevnou součástí jejího strategického řízení a má oporu ve 
standardech pro kvalitu studijních programů, které reflektují širokou škálu prvků internacionalizace 
kurikula. Mezinárodní zkušenosti jsou v různých podobách dostupné všem studentům i zaměstnan-
cům a související znalosti a dovednosti jsou součástí profilu absolventa univerzity a výsledků učení. 
Všechny fakulty nabízejí studijní programy v cizích jazycích a bohatý výběr odborných kurzů vyučova-
ných v cizích jazycích a mezinárodní studenti, vyučující i výzkumní pracovníci jsou plně integrováni do 
života akademické komunity. Rozvinutý systém péče o zahraniční studenty a zaměstnance nejen 
posiluje atraktivitu Ostravské univerzity a poskytuje potřebný komfort pro jejich pobyt, ale otevírá jim 
také cestu za brány Ostravské univerzity k obohacení života města a regionu. Ostravská univerzita je 
klíčovým aktérem internacionalizace regionu a jako místo vzdělávání i setkávání mezinárodní komunity 
rozvíjí jeho soudržnost a toleranci a otevřenost jeho obyvatel. Ostravská univerzita je součástí kon-
sorcia Evropské univerzity, aktivním členem mezinárodních univerzitních sítí a přispívá k rozvoji evrop-
ského prostoru vyššího vzdělávání svým podílem ve strategických partnerstvích. Ostravská univerzita je 
společensky zodpovědnou institucí, která pružně reaguje na aktuální globální trendy a výzvy v mezi-
národním vzdělávání a v mezinárodním prostředí obecně a aktivně podporuje studenty i akademiky 
v účasti na rozvojové spolupráci. Intenzivní rozvoj univerzity je reflektován stoupajícím postavením 
Ostravské univerzity v respektovaných mezinárodních žebříčcích.

Tohoto stavu chceme dosáhnout prostřednictvím následujících 3 dílčích cílů:

Dílčí cíl 1: Rozvoj strategického řízení internacionalizace a jejího profesionálního institucionálního zázemí
Dílčí cíl 2: Zvýšení internacionalizace výuky a rozvoj globálních kompetencí zaměstnanců
Dílčí cíl 3: Rozvoj mezinárodního prostředí a přitažlivosti univerzity pro zahraniční studenty, akademiky
 a výzkumné pracovníky

Naplnění cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � Minimálně 10 studijních programů akreditovaných se semestrem umožňujícím zahraniční mobilitu 
studentů (tzv. mobility window).

 � Minimálně 20 kurzů realizovaných v systému virtuálních mobilit.
 � Minimálně 3 akreditované a realizované společně uskutečňované studijní programy  

( joint / double / multiple degree).
 � Nárůst podílu studentů vyjíždějících na zahraniční mobilitu na celkovém počtu studentů na 5 %.
 � Nárůst počtu mezinárodních studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na 10.
 � Minimálně 20 % administrativních zaměstnanců absolvuje kurz anglického jazyka.
 � Minimálně 20 podpořených akademiků školením pro odbornou výuku v anglickém jazyce.
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 � Minimálně 3 aktivity, které OU realizuje v rámci členství v českých a mezinárodních univerzitních sítích.
 � Minimálně 3 aktivity univerzitních sítí, kterých se OU zúčastní.
 � Minimálně 10 projektů podaných ve výzvách pro mezinárodní strategická partnerství.
 � 100 % vnitřních předpisů a opatření relevantních pro mezinárodní zaměstnance a studenty bude 

přeloženo do anglického jazyka.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � prorektorka pro mezinárodní vztahy 

Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, vlastní zdroje

DÍLČÍ CÍL 1: Rozvoj strategického řízení internacionalizace a jejího 
profesionálního institucionálního zázemí

Internacionalizace je jednou z priorit strategického řízení univerzity, za niž je zodpovědný prorektor pro 
mezinárodní vztahy. Je vybudováno Centrum mezinárodní spolupráce OU (dále CMS OU), jehož členové 
jsou k zajišťování potřebných procesů odborně vybaveni a sledují aktuální trendy mezinárodního vzdě-
lávání. CMS OU soustavně spolupracuje se zahraničními odděleními všech fakult. V roce 2019 absolvo-
vala univerzita externí audit strategického řízení internacionalizace i realizace svých procesů: podrobná 
zpětná vazba nezávislých zahraničních odborníků doporučila pro další období především otevření mezi-
národní zkušenosti širší obci studentů i zaměstnanců a rozvoj strategického řízení internacionalizace 
založeného na datech. V roce 2016 založila OU Alianci center mezinárodní spolupráce českých univerzit 
a o vzájemné sdílení zkušeností a spolupráci v rámci Aliance soustavně pečuje. Aktivní účastí na jed-
náních k mezinárodnímu vzdělávání, členstvím v prestižních univerzitních sítích a ustavením Mezinárodní 
rady jako poradního orgánu rektora si univerzita upevnila své postavení v univerzitním prostředí v Evropě 
i mimo ni a zaměřuje se na rozvoj partnerství a sdílené budování kapacit. Ostravská univerzita je součástí 
aliance evropských univerzit a připravuje projekt pro další výzvu iniciativy Evropských univerzit. 

Cílem univerzity v dalším období je využít současného zázemí a zkušeností k přípravě a implementaci 
takových koncepcí a podpůrných opatření, které otevřou cestu k mezinárodní zkušenosti a souvisejí-
cím poznatkům a dovednostem všem studentům OU a které přispějí ke zvýšení kvality všech činností 



univerzity. Zároveň se musí jednat o koncepce a opatření udržitelné a robustní, s odolností vůči globál-
ním rizikům. Klíčovou součástí jejich naplnění je proto ukotvení ve strategických dokumentech univerzity, 
péče o profesionální personální zabezpečení a bezpečné digitální zpracování dat. Oporou internaciona-
lizace univerzity je další rozvoj efektivní spolupráce v univerzitních sítích a v alianci evropských univerzit.

Opatření:

4. 1. 1: Příprava a implementace koncepce internacionalizace studijních programů a spolupráce 
s Radou pro vnitřní hodnocení na jejím zakotvení ve standardech kvality studijních programů 
OU, včetně zajištění kontroly kvality. **** /SZ MŠMT 1.B; I.A/

4. 1. 2: Zvýšení zapojení členů Mezinárodní rady do strategického řízení univerzity, například jako 
recenzentů a poradců klíčových aktivit a procesů na univerzitě. **** /SZ MŠMT 5.B; V.A/

4. 1. 3: Příprava projektu aliance evropských univerzit pro další programovou výzvu. **** /SZ MŠMT 
V. A; V.B/

4. 1. 4: Zajištění profesionální podpory přípravy projektů strategických partnerství: organizace pro-
aktivních kampaní, které fakultám představí perspektivní zahraniční partnerské instituce, 
a workshopů ke sdílení zkušeností Centra mezinárodní spolupráce OU, fakult a zahraničních 
partnerů. **** /SZ MŠMT 6.C; V. A; V.B/ 

4. 1. 5: Rozvíjení aktivního členství univerzity v Alianci center mezinárodní spolupráce českých univer-
zit a v mezinárodních univerzitních sítích; iniciace vzniku aliance center mezinárodní spolupráce 
univerzit Baltského univerzitního programu v rámci českého předsednictví v zimním semestru 
2021/2022 a rozvoj sdílení dobré praxe a spolupráce v jejím rámci. **** /SZ MŠMT V.B/

4. 1. 6: Podpora a rozvoj digitalizace v internacionalizaci, implementace evropské iniciativy Erasmus 
Without Paper a využití informačního systému STAG pro správu mobilit a interinstitucionál-
ních smluv s pravidelným školením a metodickou podporou relevantních pracovníků. Využití 
dat pro sledování stavu a kvality internacionalizace, včetně vyhodnocení kvality spolupráce 
s partnerskými univerzitami. **** /SZ MŠMT 6.A; V.A/

4. 1. 7: Zajištění kvalitního personálního zabezpečení pro koordinaci, operativu a metodické vedení 
internacionalizace a profesního růstu pracovníků podporou jejich dalšího vzdělávání.  **** /
SZ MŠMT I.C; IV.B; 6.C/

4. 1. 8: Zajištění profesionálního zázemí pro rovný přístup k mobilitám a jiným aktivitám k získání 
mezinárodních zkušeností pro studenty se specifickými potřebami a sociálním znevýhodně-
ním. **** /SZ MŠMT I.B; II.2/

4. 1. 9: Nastavení spolupráce Centra mezinárodní spolupráce, oddělení pro vědu a uměleckou čin-
nost a Centra pro kvalitu na podpůrných opatřeních pro zvyšování postavení univerzity 
v respektovaných světových žebříčcích. **** /SZ MŠMT 5.B; V.A/
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DÍLČÍ CÍL 2: Zvýšení internacionalizace výuky a rozvoj globálních 
kompetencí zaměstnanců

Ostravská univerzita rozšířila v posledních pěti letech výrazně nabídku zahraničních studijních i výzkumných 
pobytů pro studenty: v roce 2017 byl spuštěn nový program VIA se speciální variantou VIA PhD, jenž 
otevřel studentům svět univerzit za hranicemi programu Erasmus+ a umožnil studentům doktorského studia 
výzkumné pobyty na prestižních mimoevropských pracovištích. V roce 2019 byl otevřen program pro 
podporu rozvojové spolupráce studentů i akademiků OU Aid: Make a Difference, který staví na spolupráci 
OU se státními i neziskovými organizacemi v ČR a v zemích třetího světa. Efektivní spoluprací fakult a CMS 
OU roste počet úspěšných projektů Mezinárodní kreditové mobility. Spoluprací s fakultami i akademiky na 
katedrách v Centrálním univerzitním projektu „Jsme Ostravská!“ a prostřednictvím vlastního programu naší 
univerzity To Be In (Towards Better Internationalisation) se podařilo významně zapojit do internacionalizace 
akademické pracovníky a uvítat díky nim na OU více nejen zahraničních studentů, ale také odborníků 
a umělců. I přes rozšíření nabídky se nepodařilo při poklesu počtu studentů na univerzitě navýšit počty 
studentů vyjíždějících na zahraniční mobilitu – počet vyjíždějících studentů stagnuje; mobilita studentů 
i akademiků je navíc snadno ohrozitelná krizovými situacemi, jako je například pandemie a její následky. 

V příštím období se zaměříme na všestranný rozvoj a zkvalitnění podmínek, které jsou podstatné 
pro prosperitu mezinárodního složení akademické obce univerzity a pro akceleraci internacionalizace 
studijních programů a procesu výuky. Cílem internacionalizace studijních programů je zajistit studentům 
mezinárodní zkušenost a interkulturní kompetence jak snadným přístupem k různorodým zahraničním 
mobilitám vysoké kvality a jejich organickým zapojením do studia, tak i širokou paletou příležitostí, jak 
získat mezinárodní zkušenost přímo na Ostravské univerzitě – aktivitami tzv. internacionalizace doma 
a jejich integrací do studijních programů.

Opatření:

4. 2. 1: Příprava a implementace jazykové a metodologické podpory pro vyučující, kteří připravují 
nebo již vedou výuku odborných předmětů v cizím jazyce (specializované kurzy a tutoriály 
pro EMI – English Medium Instruction). **** /SZ MŠMT I.A; I.C/

4. 2. 2: Zvyšování komunikativní kompetence v cizím jazyce u administrativních zaměstnanců (kurzy 
anglického jazyka pro profesní potřeby pracovníků v administrativě). **** /SZ MŠMT I.C; V.A/

4. 2. 3: Proškolení akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců v interkulturních kom-
petencích a speciálních dovednostech pro práci s multikulturními skupinami studentů a jejich 
výuku a v možnostech internacionalizace studijních programů. **** /SZ MŠMT 1.A; V.A/
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4. 2. 4: Inovování sylabů předmětů a metod výuky v českých studijních programech tak, aby 
výsledky učení obsahovaly i přenositelné dovednosti v souladu s koncepcí internacionali-
zace studijních programů, včetně kompetencí interkulturních. **** /SZ MŠMT II.B/

4. 2. 5: Podpora akademických pracovníků (formou poradenství a finanční odměny) při úpravě 
studijních plánů jednotlivých programů tak, aby obsahovaly semestr určený k rozvoji mezi-
národních kompetencí studentů: semestr se zahraničním studijním pobytem nebo zahraniční 
pracovní stáží (tzv. mobility window), pracovní stáží ve firmách a institucích s cizím pra-
covním jazykem v České republice, nebo pro studium odborných předmětů v cizím jazyce 
(pokud cizí jazyk sám není oborem studia). **** /SZ MŠMT II.B/

4. 2. 6: Navazování nových partnerství s kvalitními evropskými i mimoevropskými univerzitami a roz-
šiřování jejich portfolia pro výjezdy studentů v programech Erasmus+ a VIA, příp. dalších. 
**** /SZ MŠMT I.B; V.B/

4. 2. 7: Podpora realizace a zvýšení počtu mobilit studentů i zaměstnanců v rámci programu 
Erasmus+, VIA, OU Aid a dalších a koordinace mobilitních programů. **** /SZ MŠMT I.B/

4. 2. 8: Podpora vzniku nabídky virtuálních mobilit a jejich implementace do studijních plánů, zvláště 
kolaborativních kurzů integrujících studenty OU a studenty zahraničních univerzit (COIL – 
Collaborative Online International Learning) a kurzů ve formě blended learning jako kom-
binace virtuální výuky mezinárodní skupiny studentů s krátkodobým zahraničním studijním 
pobytem. **** /SZ MŠMT 2.A; 2.B; I.B/

4. 2. 9: Zajištění specializovaných kurzů anglického jazyka pro studenty doktorských studijních pro-
gramů v rámci doktorské školy: angličtiny pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a aka-
demického psaní. **** /SZ MŠMT 3.C; I.A/

4. 2. 10: Podpora akademiků při tvorbě nových povinných a povinně volitelných oborových před-
mětů vyučovaných v cizích jazycích pro studenty v českých bakalářských a magisterských 
programech a jejich realizaci s integrací domácích a mezinárodních studentů ve výuce. **** 
/SZ MŠMT IV.C; V.A/

4. 2. 11: Podpora akademiků při přípravě a implementaci studijních programů uskutečňovaných 
společně se zahraničními univerzitami formou poradenství a financování souvisejících zahra-
ničních cest. **** /SZ MŠMT II.A/

4. 2. 12: Podpora zapojení zahraničních hostujících profesorů do pravidelné výuky studentů OU. **** 
/SZ MŠMT II.B/

4. 2. 13: Rozvoj a správa programu OU Aid k plnění třetí role univerzity v mezinárodním prostředí, 
rozšíření mezinárodních zkušeností studentů, podpora jejich mobilit a uvedení studentů do 
rozvojové spolupráce. **** /SZ MŠMT I.B; II.12/



4. 2. 14: Rozšíření aktivit v programu na podporu internacionalizace OU „To Be In“ jako efektivního 
nástroje k zapojení akademických pracovníků do systematické internacionalizace studijních 
programů, zajištění administrativní podpory projektů a jejich realizace ze strany CMS OU. 
**** /SZ MŠMT V.A/

4. 2. 15: Rozšíření propagačních aktivit a motivačních nástrojů pro podporu studentských mobilit 
a internacionalizačních aktivit na univerzitě (např. videa, Study Abroad Days, přípravné workshopy 
před výjezdem, kampaně na sociálních sítích OU a CMS OU a další). **** /SZ MŠMT I.B/

DÍLČÍ CÍL 3: Rozvoj mezinárodního prostředí a přitažlivosti univerzity pro 
zahraniční studenty, akademiky a výzkumné pracovníky

Od roku 2016 se Ostravská univerzita prezentuje pravidelně na mezinárodních veletrzích a konferencích 
k mezinárodnímu vzdělávání v České republice i v zahraničí a spolupracuje jak s českým portálem Study 
in the Czech Republic, tak s mezinárodními společnostmi (Study Portals, Keystone) propagujícími studijní 
programy univerzit napříč zeměmi a kontinenty. Ve spolupráci s Centrem marketingu a komunikace rozvíjí 
Centrum mezinárodní spolupráce mezinárodní prezentaci univerzity na webových stránkách v anglickém 
jazyce. Rozšíření studijní nabídky v cizích jazycích a zkvalitňování péče o mezinárodní studenty přivádí 
každoročně na OU ve srovnání se stavem v roce 2015 trojnásobný počet výměnných studentů a také 
studenty diplomové, jejichž počet je však dosud omezený. 

V dalším období se proto úsilí soustředí na podporu rozšíření nabídky studijních programů v cizích 
jazycích a na zdokonalení systému náboru zahraničních studentů, komunikace s uchazeči a na efektivní 
spolupráci na péči o zahraniční studenty s fakultními pracovišti, studentským spolkem ESN Ostravská 
a dalšími studentskými organizacemi a s Poradenským centrem OU. Atraktivnost univerzity úzce souvisí 
s městem a regionem a příležitostmi, které vytváří pro integraci studentů do života univerzity i mimo ni, 
proto budeme intenzivněji rozvíjet spolupráci jak s úřady města a kraje, tak s organizacemi, jejichž cílem 
je rozvoj mezinárodního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Opatření:

4. 3. 1: Podpora realizace studijních programů vyučovaných v cizích jazycích a získávání mezinárodních 
studentů: zvyšování kvality spolupráce s náborovými agenty a mezinárodními portály pro nábor 
studentů, průzkum zájmu o studijní programy, podpora kurzů českého jazyka pro uchazeče, 
poradenství k přípravě motivačních stipendií, vízová podpora aj. **** /SZ MŠMT II.A; IV.A/
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4. 3. 2: Zkvalitňování obsahu i formy mezinárodních webových stránek Ostravské univerzity a roz-
šíření využití sociálních médií k oslovení mezinárodních studentů. **** /SZ MŠMT IV.A; V.A/

4. 3. 3: Rozvoj prezentace univerzity na mezinárodních veletrzích vzdělávání. **** /SZ MŠMT IV.A/
4. 3. 4: Zkvalitnění zázemí pro zahraniční studenty a péče o ně se zapojením domácích studentů 

v rámci buddy programu ESN Ostravská a jako ambasadorů Centra mezinárodní spolupráce 
a ve spolupráci s pracovníky kolejí Ostravské univerzity; zavedení monitoringu spokojenosti 
zahraničních studentů s poskytovanými službami. **** /SZ MŠMT IV.B; IV.C/

4. 3. 5: Zajištění bilingvního pracovního a studijního prostředí (v českém a anglickém jazyce) a rozvoj 
aktivit podporujících integraci mezinárodních studentů a akademiků do akademické obce: 
soustavná příprava všech relevantních dokumentů v české i anglické verzi, rozšíření adaptač-
ních kurzů, podpora průběžných kurzů češtiny pro zahraniční diplomové i výměnné studenty, 
vytvoření programu k seznámení se s městem a jeho okolím, příprava průvodce studiem pro 
mezinárodní studenty apod. **** /SZ MŠMT IV.B; V.A/

4. 3. 6: Rozvoj spolupráce se školami, městskými a regionálními úřady a organizacemi na zapojení 
mezinárodních studentů, akademiků a vědeckých pracovníků do života města a kraje a jejich 
integraci mezi obyvatele a rezidenty Ostravy a Moravskoslezského kraje. **** /SZ MŠMT 
IV.B; V.A/

4. 3. 7: Zpracování a implementace komunikační strategie rektorátních pracovišť a fakult pro spolupráci 
na náboru mezinárodních studentů, jejich přijímání na univerzitu a péči o ně v průběhu celého 
studijního pobytu na OU. **** /SZ MŠMT IV.A; V.A/

4. 3. 8: Podpora rozšíření nabídky placených krátkodobých studijních programů v cizích jazycích včetně 
mezinárodních letních škol. **** /SZ MŠMT II.A/

4. 3. 9: Příprava a implementace strategie a webového portálu pro komunikaci s mezinárodními absolventy 
studijních programů i výměnných a krátkodobých studijních pobytů na univerzitě, včetně 
poskytování kariérního poradenství. **** /SZ MŠMT IV.C/
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Priorita 5: 
Lidé, zázemí 
a technologie



Hlavním cílem Ostravské univerzity v oblasti strategického řízení a nastavení vnitřních administra-
tivních procesů je nalézat řešení  prostřednictvím chytrých, moderních, inovativních a netradičních 
přístupů s důrazem na snížení byrokratického zatížení zejména akademických a vědeckých 
pracovníků, kvalitu strategického rozhodování a řízení univerzity a nastavení administrativních 
procesů s posílením informačních a komunikačních technologií vedoucím ke kompletní digi-
talizaci administrativy v míře umožněné zákonným rámcem a s akcentem na kvalitní a moderní 
infrastrukturu. 

V posledních pěti letech se univerzitě podařilo získat významné finanční prostředky na modernizaci 
a dobudování univerzitního zázemí, posílit a profesionalizovat poskytování mnohých služeb fakultám 
na celouniverzitní úrovni, nastavit základní rámce pro rozvoj práce s lidskými zdroji (o čemž svědčí 
i zisk ocenění HR Excellence in Research Award) a jejich hodnocení a pokračovat v elektronizaci 
/ digitalizaci vybraných agend. Přes tyto dílčí úspěchy nacházíme v rámci stavu univerzitní infra-
struktury, motivačního prostředí pro zaměstnance a administrativních procesů i procesů řízení slabé 
stránky, jejichž překonání představuje cíle Ostravské univerzity pro další období. Náleží mezi ně 
především nedokončený systém hodnocení zaměstnanců, potřeba revize finančních nástrojů 
v rámci dělení finančních prostředků univerzity na součásti s větším důrazem na strate-
gické směřování součástí, nižší uživatelská přívětivost informačních systémů univerzity a nižší 
bezpečnost s ohledem na poslední vývoj z hlediska kybernetických hrozeb, nižší efektivita 
poskytovaných služeb v oblasti investiční výstavby, nejednotnost postupů v oblasti personál-
ního agendy s potenciálním rizikem sankcí z hlediska poskytovatelů dotací, nedokončený systém 
celouniverzitní nabídky kurzů pro rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců, nedo-
statek motivačních nástrojů pro kariérní rozvoj zaměstnanců, nedostatečný důraz na ekologický 
provoz univerzity a neuspokojivý stav části univerzitní infrastruktury s ohledem na požadavky 
na moderní a kvalitní zázemí pro studenty a zaměstnance.

S ohledem na výše uvedené definujeme následujících šest dílčích cílů:

Dílčí cíl 1: Podpora motivačního prostředí pro zaměstnance a zkvalitnění péče o ně
Dílčí cíl 2: Zvýšení kvality strategického řízení univerzity pomocí finančních nástrojů 
Dílčí cíl 4: Řízení a provoz univerzity v souladu se společenskou zodpovědností (zejména ve vztahu 
 k životnímu prostředí)
Dílčí cíl 5: Rozvoj a modernizace infrastruktury k dalšímu rozvoji univerzity
Dílčí cíl 6: Bezpečné a uživatelsky přívětivé informační systémy ke zvýšení efektivity všech činností
 Ostravské univerzity
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Naplnění všech cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � 100 % zaměstnanců projde dlouhodobým hodnocením v souladu s Kariérním řádem.
 � 80 % zaměstnanců se bude domnívat, že je dostatečně zohledněna v rámci hodnocení 

zaměstnanců jejich účast na aktivitách prohlubujících jejich profesní kvalifikaci.
 � 80 % zaměstnanců bude spokojeno s informováním ze strany OU o nabídkách vzdělávacích 

aktivit pro prohlubování jejich profesní kvalifikace.
 � 50 % akademických a vědeckých pracovníků bude využívat zahraniční aktivitu pro svůj kariérní 

rozvoj a růst.
 � 100 % nově nastupujících zaměstnanců bude mít přiděleného mentora pro adaptační období 

na Ostravskéuniverzitě.
 � 90 % zaměstnanců bude spokojeno s tím, že jim univerzita umožňuje vhodně zkombinovat 

pracovní a rodinný život.
 � 90 % zaměstnanců bude spokojeno s nástroji, které jim univerzita nabízí pro smírné řešení 

sporů.
 � 90 % zaměstnanců se bude domnívat, že jim OU poskytuje dostatečné nefinanční benefity.
 � 80 % zaměstnanců se bude domnívat, že OU dostatečně zohledňuje specifika jejich oboru při 

jejich hodnocení.
 � 100 % nově nastupujících zaměstnanců absolvuje školení na kybernetickou bezpečnost.
 � 100 % nově nastupujících vedoucích absolvuje příslušná manažerská školení.
 � Koncepce snižování vlivu provozu univerzity na životní prostředí.
 � 20 podpořených studentských a zaměstnaneckých miniprojektů / aktivit na snížení ekologické 

zátěže provozu univerzity.
 � 4 nově elektronizované / digitalizované správní agendy.
 � Snížení počtu interních incidentů ohrožujících kybernetickou bezpečnost univerzity o 20 %.
 � 100 % součástí univerzity bude mít vytvořen plán obnovy investičního majetku.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � kvestor, kancléř, ředitel CIT, ředitel knihovny

Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, ProgFin, vlastní zdroje 



DÍLČÍ CÍL 1: Podpora motivačního prostředí pro zaměstnance  
a zkvalitnění péče o ně

Ostravská univerzita se v předchozím období soustředila zejména na budování systémových prvků pro 
zlepšení práce s lidskými zdroji. Jednalo se především o nastavení předpokladů pro hodnocení zaměst-
nanců (akademických i neakademických), přípravu systému vzdělávání zaměstnanců a náboru nových 
zaměstnanců. V následujícím období je potřeba dokončit jejich realizaci, soustředit se na využití jejich 
potenciálu k rozvoji lidských zdrojů a zejména na vytváření motivačního prostředí pro ně. 

Opatření:

5. 1. 1: Rozšíření systému adaptačních plánů pro nově nastupující zaměstnance (nebo pro 
zaměstnance při změně pracovního místa nebo při přechodu na vedoucí funkci) na všechna 
pracoviště univerzity. **** /SZ MŠMT 5.D/

5. 1. 2: Podpora nástrojů pro mediaci konfliktů, prevenci a eliminaci nevhodného chování mezi 
zaměstnanci (např. zavedení institutu zaměstnaneckého ombudsmana, zavedení pravidelných 
šetření / dotazníků na téma diskriminace, genderové problematiky, akademické integrity, 
vytvoření metodických pravidel pro řešení sporů a při setkání se s nevhodným chováním 
apod. **** /SZ MŠMT 5.D/

5. 1. 3: Podpora nástrojů pro nalákání uchazečů o zaměstnání se zkušeností mimo Ostravskou 
univerzitu při obsazování akademických a vědeckých pracovních míst, podpora a motivace 
zaměstnanců s externí zkušeností / praxí (zejména zahraniční). **** /SZ MŠMT 1.C; 5.D/

5. 1. 4: Podpora programů kariérního růstu zaměstnanců akademických (např. upřesnění pravidel 
pro poskytování tvůrčího volna, zavedení interních grantů pro žadatele o tvůrčí volno) 
i neakademických (např. zavedení pravidel pro zvyšování kvalifikace) v souladu se 
strategickými cíli univerzity. **** /SZ MŠMT 5.D/

5. 1. 5: Podpora nástrojů pro slaďování rodinného a pracovního života (například podpora dětských 
skupin, práce z domova, sdílených pracovních míst). **** /SZ MŠMT 2.C; 5.D/

5. 1. 6: Podpora celouniverzitního systému interního vzdělávání zaměstnanců (zejména 
v pedagogických, IT, manažerských a jazykových kompetencích) a jeho implementace do 
kariérního rozvoje a hodnocení zaměstnanců. **** /SZ MŠMT 1.A; 5.D/

5. 1. 7: Podpora systematické práce s hodnocením zaměstnanců a jeho využití pro identifikaci 
a podporu potenciálu zaměstnanců (školení, mentoring, sdílení dobré praxe). **** /SZ 
MŠMT 5.D/
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DÍLČÍ CÍL 2: Zvýšení kvality strategického řízení univerzity pomocí finanč-
ních nástrojů

Jedním z nejvíce efektivních nástrojů pro podporu strategického směřování univerzity a jejích součástí je 
finanční motivace. Cílem univerzity je větší využití finančních nástrojů nejen v rámci rozdělování finančních 
prostředků na vzdělávání a tvůrčí činnost, ale také vytváření specifických grantových schémat pro pod-
poru prioritních oblastí rozvoje univerzity.

Opatření:

5. 2. 1: Úprava metodiky rozdělování příspěvku na vzdělávací činnost se zohledněním změn 
v počtech studentů a navázání rozpočtových pravidel na plnění vybraných kvalitativních 
a kvantitativních parametrů v souladu se Strategickým záměrem Ostravské univerzity. **** 
/SZ MŠMT 5.B; II.7/

5. 2. 2: Úprava metodiky rozdělování dotace na DKRVO s narůstajícím důrazem na strategické 
řízení tvůrčí činnosti v souladu s M17+ (např. nastavení kontrahovaného financování 
v závislosti na plnění vybraných kvalitativních a kvantitativních parametrů). **** /SZ 
MŠMT 5.B/

5. 2. 3: Systematické vytváření a využívání finančních zdrojů na strategický rozvoj univerzity a jejích 
součástí a optimalizace nakládání s univerzitními fondy (vytvoření plánu čerpání univerzitních 
/ fakultních fondů). **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 2. 4: Zvýšení informovanosti a obeznámenosti s metodikou vnitřního rozdělování finančních 
prostředků zejména u středního managementu (vedoucí kateder, center a ústavů) 
prostřednictvím implementace do systému povinného vzdělávání vedoucích pracovníků. **** 
/SZ MŠMT 5.B; 5.D/

5. 2. 5: Systematické využívání dostupných datových zdrojů pro strategické řízení a rozdělování 
finančních prostředků univerzity a jejích součástí včetně národního i mezinárodního 
benchmarkingu. **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 2. 6: Vytváření specificky zaměřených interních grantových schémat jako nástroje strategického 
rozvoje. **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 2. 7: Formou celouniverzitních školení zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (včetně 
vedoucích výzkumných týmů) v oblasti managementu (lidí, vědy a umělecké činnosti). **** /
SZ MŠMT 5.D/
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DÍLČÍ CÍL 3: Řízení a provoz univerzity v souladu se společenskou zodpo-
vědností (zejména ve vztahu k životnímu prostředí) 

Univerzita a společenská zodpovědnost jsou ze samotné podstaty propojené nádoby. V dalším období chce 
univerzita tuto propojenost zvýraznit i větším důrazem na ekologické a sociální aspekty svého provozu a řízení.

Opatření:

5. 3. 1: Implementace principů odpovědného zadávání zejména se zohledněním environmentálních 
a sociálních aspektů při realizaci veřejných zakázek (podpora environmentálně šetrných 
řešení, podpora odebírání služeb od sociálních podniků nebo odebírání fair trade produktů). 
**** /SZ MŠMT II.15/

5. 3. 2: Důsledná recyklace vyprodukovaného odpadu (systematické snižování nerecyklovaného 
odpadu) a podpora „bezplastových“ řešení. **** /SZ MŠMT II.15/

5. 3. 3: Zvýšení podílu energií odebíraných z obnovitelných zdrojů. /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 4: Analýza energetické náročnosti provozu univerzity (z hlediska využívání základních druhů 

energií) a snižování energetické náročnosti budov a provozů univerzity. **** /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 5: Interní grantová podpora miniprojektů s dopadem na ekologické aspekty provozu univerzitních 

pracovišť. **** /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 6: Podpora osvětových aktivit mezi studenty a zaměstnanci s cílem zvýšit povědomí o potřebě 

environmentálně šetrného a sociálně odpovědného chování. **** /SZ MŠMT II.12; II.15/
5. 3. 7: Implementace problematiky environmentálně a sociálně odpovědného provozu univerzity do 

systému povinných školení pro zaměstnance. **** /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 8: Systematická podpora vybraných opatření v oblasti čisté mobility. **** /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 9: Příprava na ekologický audit provozu univerzity. **** /SZ MŠMT II.15/
5. 3. 10: Systematická implementace principů společenské zodpovědnosti a preferencí ekologicky 

šetrných řešení do všech činností univerzity. **** /SZ MŠMT II.15/
 

DÍLČÍ CÍL 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury k dalšímu rozvoji univerzity

Kvalitní a moderní infrastruktura je nezbytná podmínka rozvoje každé univerzity. Ostravská univerzita 
v současné době provozuje svou činnost ve 37 objektech v různých částech města Ostravy. Aktuálně 
jsou ve výstavbě dvě nové budovy související s rozvojem uměleckých a sportovních aktivit, které je nutné 
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dobudovat. Dále je nutné dokončit modernizaci tří budov v centru města, jejichž stav je na pokraji uživatel-
nosti, a dokončit zahájené rekonstrukce související s modernizací vzdělávání (Cvičná nemocnice, zázemí pro 
technickou výchovu). Z hlediska dalšího rozvoje je důležité využít finančních prostředků z nově připravovaných 
operačních programů pro významnější rozvoj vědeckého zázemí. Všechny níže uvedené investiční akce jsou 
provázány na další oblasti strategického záměru, zejména ty související se vzdělávací a tvůrčí činností.

Opatření:

5. 4. 1: Modifikace Generelu Ostravské univerzity do pravidelně aktualizované Strategie pro obnovu 
a rozvoj univerzitního zázemí. **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 4. 2: Provedení analýzy současného stavu využívání laboratoří a techniky a příprava strategie pro 
efektivnější využívání lidských zdrojů a techniky (sharing facilities). **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 4. 3: Dokončení rekonstrukce a modernizace budovy A pro Přírodovědeckou fakultu. /SZ MŠMT 1.E/
5. 4. 4: Dokončení rekonstrukce a modernizace budovy E pro Filozofickou fakultu. /SZ MŠMT 1.E/
5. 4. 5: Získání finančních prostředků na rekonstrukci budov D a DM pro Filozofickou fakultu a zahájení 

rekonstrukce (projekt ve fázi schváleného stavebního povolení). /SZ MŠMT 1.E/
5. 4. 6: Zahájení dostavby budovy v areálu Pedagogické fakulty v Mariánských Horách pro potřebu 

výuky technické výchovy. /SZ MŠMT 1.E/
5. 4. 7: Dokončení výstavby nové budovy Fakulty umění na Černé louce. **** /SZ MŠMT 1.E; II.A/
5. 4. 8: Dokončení výstavby nové budovy Centra behaviorálního zdraví na Černé louce pro 

Pedagogickou fakultu.  **** /SZ MŠMT 1.E; II.9/
5. 4. 9: Dokončení rekonstrukce areálu Lékařské fakulty pro vybudování Cvičné nemocnice 

a modernizace prostor děkanátu. /SZ MŠMT 1.E; II.A/
5. 4. 10: Příprava na výstavbu zázemí pro LERCO v areálu Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty na 

Hladnově pro potřeby získání externích zdrojů financování. **** /SZ MŠMT 1.E; 3.C; 4.B; 4.D; 4.E/
5. 4. 11: Rekonstrukce a modernizace kolejí Jana Opletala v případě zajištění externích zdrojů 

financování (zejména programového financování MŠMT). **** /SZ MŠMT II.1; II.2; IV.B/
5. 4. 12: Rekonstrukce zejména půdních prostor Rektorátu v případě zajištění externích zdrojů 

financování. **** /SZ MŠMT 6.C/
5. 4. 13: Rekonstrukce budovy P Fakulty umění v případě zajištění externího financování. **** /SZ MŠMT 1.E/
5. 4. 14: Pokračování v modernizaci prostor univerzity k zajištění bezbariérovosti. **** /SZ MŠMT II.2/
5. 4. 15: Pokračování v modernizaci zázemí pro studenty a zaměstnance univerzity zejména s ohledem 

na nové požadavky na podporu online a distanční výuky, zkvalitnění studijního a pracovního 
prostředí a snížení energetické náročnosti. **** /SZ MŠMT 1.E; 2.A; 2.B; II.3/

5. 4. 16: Modernizace přístrojového a dalšího vybavení pro potřeby zkvalitnění vzdělávání, tvůrčí činnosti 
i třetí role univerzity. **** /SZ MŠMT 1.A; 1.E; 2.A; 2.B/



DÍLČÍ CÍL 5: Kvalitní administrativní zázemí a bezpečné a uživatelsky pří-
větivé informační systémy jako nástroj ke zvýšení efektivity všech činností 
univerzity

Jedním z důležitých předpokladů rozvoje univerzity je snížení administrativní zátěže akademických a vědec-
kých pracovníků a zefektivnění poskytování podpůrných služeb. V uplynulém období se o to univerzita 
snažila prostřednictvím profesionalizace administrativy, ve které nadále bude pokračovat. Je důležité pod-
porovat kulturu profesionální, proaktivní, vstřícné a na hledání řešení založené administrativy ruku v ruce 
s revizí úrovně, ze které je administrativa poskytována (centralizace versus decentralizace). Avšak jedním 
z nejdůležitějších nástrojů, které významným způsobem ovlivňují administrativní zátěž a efektivitu administra-
tivních procesů, jsou kvalitní a bezpečné informační systémy a pokročilá digitalizace a elektronizace. Cílem 
univerzity je proto v maximální míře využít a rozvíjet informační a komunikační infrastrukturu ke zlepšení 
efektivity administrativních procesů v kontextu rozvoje informačních a komunikačních technologií a zajistit 
všem uživatelům integrované, bezpečné a intuitivní informační zázemí pro realizaci všech činností. Moderní 
informační a komunikační technologie budou systematicky využívány ke snížení administrativní zátěže 
zaměstnanců i studentů univerzity a zejména k překonání hendikepu prostorové roztříštěnosti jejích součástí.

Opatření:

5. 5. 1: Zvýšení kvality a rozšíření nabídky celouniverzitně poskytovaných podpůrných služeb (napří-
klad služby v oblasti investic do rekonstrukcí a nové výstavby, služby v oblasti správy budov, 
personální služby, služby v oblasti starosti o studenty se specifickými potřebami, služby v oblasti 
celoživotního vzdělávání včetně U3V). **** /SZ MŠMT 6.C/

5. 5. 2: Pokračování v profesionalizaci poskytovaných služeb dokončením systému pravidelného 
povinného školení vedoucích a administrativních zaměstnanců. **** /SZ MŠMT 5.D/

5. 5. 3: Vytvoření systému finanční podpory (a samotná finanční podpora) pro inovace v administra-
tivní oblasti, které povedou ke snížení byrokratické zátěže. **** /SZ MŠMT 6.A/

5. 5. 4: Implementace helpdeskového systému na další celouniverzitně poskytované služby. /SZ MŠMT 
6.A; 6.C/

5. 5. 5: Dokončení přechodu pod služby Microsoft a plné využívání jeho potenciálu zejména pro elektro-
nizaci agend a interní komunikaci a rozvoj dalších technologických platforem jako doplňkového / 
záložního řešení ve vztahu k Microsoftu (např. Google Suite, CESNET). **** /SZ MŠMT 6.A/

5. 5. 6: Implementace systému pro správy identit pro zefektivnění řízení informací o uživatelích a jejich 
přístupových právech do jednotlivých informačních systémů, což umožní další rozvoj elektro-
nizace administrativních procesů. **** /SZ MŠMT 6.A/
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5. 5. 7: Pokračování v elektronizaci administrativních procesů a správních agend včetně rozvoje 
infastruktury s tím spojené (např. dovolené, docházka, oběh dokumentů – návrhů smluv 
a dalších právních dokumentů, elektronizace evidence pro práci se studenty se specifickými 
potřebami a dalšími klienty Poradenského centra, zavedení masivního využívání elektronických 
podpisů v souladu s eIDAS, elektronizace zadávání vědeckých výstupů). **** /SZ MŠMT 6.A/

5. 5. 8: Rozšíření využívání CRM systému pro zefektivnění komunikace a spolupráci s uchazeči, absol-
venty a partnery OU. **** /SZ MŠMT 6.A; II.1/

5. 5. 9: Využití CMS systému pro správu webové prezentace univerzity. **** /SZ MŠMT 6.A/
5. 5. 10: Inovace knihovního informačního systému (v souvislosti s avizovaným ukončením podpory sys-

tému Aleph) směrem k integraci nových funkcí (například správu e-zdrojů, digitální repozitář), 
pokračování v elektronizaci provozu knihovny a studoven, v digitalizaci fondů a rozšiřování 
samoobslužných služeb. **** /SZ MŠMT 6.A/

5. 5. 11: Elektronizace a modernizace nabídky univerzitních produktů a služeb. **** /SZ MŠMT 6.A/
5. 5. 12: Modernizace stávajících informačních systémů univerzity směrem k vyšší uživatelské přívětivosti 

a využívání uživatelsky komfortních platforem včetně mobilních aplikací. **** /SZ MŠMT 6.A; II.2/
5. 5. 13: Obnova a rozvoj kabelového a wifi datového připojení zejména pro potřeby online výuky. 

**** /SZ MŠMT 1.E; 2.A/
5. 5. 14: Zvýšení bezpečnosti informačních systémů univerzity (prostřednictvím softwarových, tech-

nických i organizačních řešení, intenzivnější spolupráce s CSIRT týmem OU apod.). Zajištění 
shody se zákonnými požadavky na kybernetickou bezpečnost, a to v souvislosti s provozem 
významných (klíčových) informačních systémů univerzity (zejména ISMS, Zákon o kybernetické 
bezpečnosti, GDPR). **** /SZ MŠMT 1.E; 2.A/

5. 5. 15: Implementace principů Single Digital Gateway do komunikace s uchazeči, studenty, zaměst-
nanci a veřejností. /SZ MŠMT 6.A/

5. 5. 16: Standardizace a zefektivnění způsobu zadávání a koordinace požadavků na úpravu a rozvoj 
informačních a komunikačních systémů univerzity včetně vyššího využívání role garanta IS 
a jeho odborného týmu, Rady Centra informačních technologií OU, pokračování ve standardi-
zaci služeb Centra informačních technologií OU pro potřeby měření kvality a efektivity posky-
tovaných služeb (implementovat vybrané principy řízení a rozvoje IT služeb dle standardu ITIL, 
včetně měření kvality služeb). **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 5. 17: Zefektivnit řízení a obnovu hardwarových a softwarových platforem důležitých pro základní 
chod univerzity (vytváření plánů obnovy včetně důsledné integrace do připravovaných 
rekonstrukcí a nové výstavby zázemí OU včetně aktivního vyhledávání externích zdrojů pro 
jeho financování). **** /SZ MŠMT 5.B/

5. 5. 18: Zvýšit schopnost uživatelů efektivně a bezpečně využívat všech možností IT systémů OU pro-
střednictvím systému vzdělávacích kurzů (zejména v online a distanční formě). **** /SZ MŠMT 5.D/
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Priorita 6: 
Komunikace jako
základ spolupráce



V uplynulých pěti letech se podařilo implementovat několik systémových prvků, které vedly ke kvalitnější 
informovanosti zaměstnanců i studentů o dění na univerzitě a budování sounáležitosti s ní. Patří 
mezi ně například pravidelný newsletter, online magazín OU@LIVE, každoroční setkání všech zaměst-
nanců univerzity. Některé systémové prvky se však daří začít využívat až v posledních několika měsících, 
a to v důsledku dopadů epidemiologické situace – zejména se jedná o vyšší využití nástrojů Microsoft 
365, které v sobě obsahují velký potenciál z hlediska vytváření vnitrouniverzitních komunikačních kanálů 
a nástrojů pro vnitrouniverzitní diskusi a týmovou spolupráci. V dalším období proto chceme využít 
nebývalého rozmachu při využívání online komunikačních nástrojů také pro další zkvalitnění interní 
komunikace, diskuse a informování. Online komunikací však není možné nahradit prezenční nástroje, 
které se nám osvědčily zejména při budování univerzitní komunity, jako je vzájemné setkávání zaměst-
nanců a studentů napříč pracovišti. Pro budování univerzitní pospolitosti, sounáležitosti s univerzitou 
a jejím posláním (a to zejména z hlediska integrace se zahraničními studenty a zaměstnanci), jsou tato 
setkání nenahraditelná a cílem univerzity v dalším období je vytvářet pro ně lepší podmínky a příležitosti. 

Z hlediska externí komunikace se podařilo v posledních pěti letech významným způsobem zkvalitnit 
vnější prezentaci naší univerzity zejména díky profesionalizaci služeb v oblasti vnějších vztahů 
a marketingu na celouniverzitní úrovni, intenzivnější spoluprací a koordinací s jednotlivými součástmi uni-
verzity, zavedením jednotného vizuálního stylu a důrazem na důležitost vnější prezentace univerzity 
jako celku, důrazem na regionální zakotvení univerzity a její mise v regionu. V dalším období je nutné 
tyto trendy zachovat a soustředit se na místa, která byla rozvíjena pouze okrajově, jedná se o posílení 
profesionální prezentace důležitých aktivit univerzity zejména z oblasti vědy a umění na celouniver-
zitní úrovni i na úrovni jednotlivých součástí univerzity s významným zapojením samotných akademických 
a vědeckých pracovníků. Dále se budeme soustředit na posílení komunikace s důležitými vnějšími cílo-
vými skupinami, zejména s absolventy, a na jejich intenzivnějším zapojení do života univerzity.

Za nejdůležitější cíl v této oblasti však považujeme, aby pro interní i externí komunikaci na naší univerzitě 
byla charakteristická její přívětivost a přátelskost.

S ohledem na výše uvedené definujeme následující dva dílčí cíle v oblasti komunikace:

Dílčí cíl 1: Zkvalitnění interní komunikace jako nástroje k posílení univerzitní pospolitosti
Dílčí cíl 2:  Zkvalitnění vnější komunikace a prezentace jako brány do společnosti

Naplnění obou cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indikátorů (vztaženo k roku 2025):

 � Zvýšení spokojenosti zaměstnanců s komunikací OU dovnitř o 10 %.
 � Zvýšení o 10 %, že zaměstnanci budou cítit, že OU oceňuje kvalitní práci a výjimečné výsledky.
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 � Zvýšení o 10 %, že zaměstnanci budou považovat OU za dobrého zaměstnavatele s přátelským 
a přívětivým pracovním prostředím.

 � Navýšení tzv. Net promoter score o 10 %.
 � Zavedení online / virtuálních forem prezentace univerzity.
 � 20 % absolventů daného roku se registruje v nově vytvořeném Portálu absolventů.

Zodpovědnost za implementaci a koordinaci této priority:

 � kancléř

Zdroje financování:

IP 2021/PPSŘ 2022+, CRP, OP a další zdroje EU, dotace města a kraje, vlastní zdroje 

DÍLČÍ CÍL 1: Zkvalitnění interní komunikace jako nástroje k posílení univer-
zitní pospolitosti

Opatření:

6. 1. 1: Podpora přívětivosti a přátelskosti jako standardu v interní komunikaci (definování standardů 
pro interní komunikaci, metodické materiály, školení, příručky, šíření dobré praxe). **** /SZ 
MŠMT 5.D; 6.C; II.1; II.2/

6. 1. 2: Posílení interní komunikace prostřednictvím online komunikačních, diskusních a týmových 
nástrojů Microsoft 365 (vytvoření šablon pro interní weby v rámci Sharepointu pro prezentaci 
celouniverzitních / fakultních služeb, diskusní platformy atd.). **** /SZ MŠMT 6.A; 6.C/

6. 1. 3: Posílení aktivit a příležitostí (např. kulturních, sportovních, zábavně vzdělávacích) pro 
neformální setkávání studentů a zaměstnanců (včetně jejich dětí) napříč univerzitními 
pracovišti (ideálně v kombinaci s aktivitami v rámci společenské zodpovědnosti univerzity). 
**** /SZ MŠMT II.3; II.8; II.12/

6. 1. 4: Využití konceptu dnů otevřených dveří pro vzájemnou informovanost dovnitř univerzity 
o činnosti jednotlivých pracovišť (například pro nově nastupující zaměstnance/nové studenty). 
**** /SZ MŠMT II.3/

6. 1. 5: Posílení interního newsletteru a jeho větší diferenciace vzhledem k cílovým skupinám. **** /
SZ MŠMT II.3/



6. 1. 6: Zvýšení povědomí o kvalitní práci, výjimečných počinech a oceňování zaměstnanců, studentů 
a absolventů dovnitř univerzity (příprava speciálních tematických sekcí v rámci OU@live 
apod.). **** /SZ MŠMT 1.B; 2.B; II.3/

6. 1. 7: Využití potenciálu oslav 30 let od vzniku univerzity k upevnění sounáležitosti s univerzitou. /
SZ MŠMT II.3/

DÍLČÍ CÍL 2: Zkvalitnění vnější komunikace jako brány do společnosti

Opatření:

6. 2. 1: Úprava jednotného vizuálního stylu a jeho důsledné uplatňování při vnější prezentaci 
univerzity (s větším důrazem na online prostředí – nové šablony, proškolení v aplikaci jeho 
používání). **** /SZ MŠMT 1.A; II.3/

6. 2. 2: Využití potenciálu prezentace univerzity prostřednictvím tzv. univerzitních předmětů (se 
zohledněním sociálních a ekologických aspektů jejich výroby). /SZ MŠMT II.3; II.15/

6. 2. 3: Využití potenciálu prezentace univerzity prostřednictvím univerzitního obchodu (pořádání 
autorských čtení, tematických diskusí, osvětových přednášek – propojení s aktivitami Univerzity 
PRO společnost). **** /SZ MŠMT II.12/

6. 2. 4: Rozšiřování sítě strategických partnerství univerzity s vybranými masmédii zejména z hlediska 
popularizace vědy a umění (například exkluzivní přístup k informacím, systematická spolupráce 
na výrobě nových formátů pořadů, poskytování odborného poradenství). **** /SZ MŠMT 
IV.C; II.11/

6. 2. 5: Rozvoj potenciálu univerzitního videostudia při popularizaci vědy a umění. **** /SZ MŠMT II.11/
6. 2. 6: Využití potenciálu oslav 30 let vzniku univerzity jako platformy pro upevnění nebo navázání 

spolupráce s důležitými vnějšími cílovými skupinami. /SZ MŠMT II.3/
6. 2. 7: Rozvoj databáze akademických a vědeckých pracovníků pro potřeby odborných vyjádření 

v masmédiích (včetně systematického mediálního školení zaměstnanců). **** /SZ MŠMT II.12/
6. 2. 8: Rozvoj online / virtuálních forem vnější prezentace a komunikace (online dny otevřených 

dveří, „horká linka“ pro uchazeče, chatovací aplikace apod.). **** /SZ MŠMT II.1; II.2/
6. 2. 9: Rozšiřování spolupráce s absolventy univerzity, vytvoření klubu absolventů, zavedení 

benefitního programu pro absolventy, využívání absolventů jako mentorů pro stávající 
studenty. **** /SZ MŠMT II.3/
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Adaptace portfolia aktuálních 
i připravovaných studijních programů 
vzhledem k jejich relevanci pro život 
a praxi ve 21. století

 

Implementace metod kompetenční výuky  

Posílení flexibility a inkluze studia  

Podpora motivačního prostředí 
pro studenty a prevence studijní 
neúspěšnosti



Posílení výzkumných infrastruktur 
spojených s reálnou internacionalizací 
a mezioborovostí tvůrčí činnosti

   

Dopracování komplexního hodnocení 
tvůrčí činnosti zaměstnanců 
a prohlubování univerzitní kultury 
v oblasti tvůrčí činnosti

  

Reforma doktorského studia s důrazem 
na kvalitu a efektivitu     

Navýšení efektivity transferu poznatků 
do veřejné a aplikační sféry   

Stát se respektovanou a vyhledávanou 
institucí, která prostřednictvím svých 
zaměstnanců a studentů aktivně přispívá 
ke všeobecné vzdělanosti a humanitě 
společnosti

 

► ► ►
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Stát se důležitým subjektem, který se 
podílí na udržitelném a společensky 
smírném směřování společnosti

 

Rozvoj strategického řízení 
internacionalizace a jejího 
profesionálního institucionálního zázemí

   

Zvýšení internacionalizace výuky 
a rozvoj globálních kompetencí 
zaměstnanců

    

Rozvoj mezinárodního prostředí 
a přitažlivosti univerzity pro 
zahraniční studenty, akademiky 
a výzkumné pracovníky

     

Podpora motivačního prostředí pro 
zaměstnance a zkvalitnění péče o ně   

Zvýšení kvality strategického řízení 
univerzity pomocí finančních nástrojů  

Řízení a provoz univerzity v souladu 
se společenskou zodpovědností 
(zejména ve vztahu k životnímu 
prostředí)

  

Rozvoj a modernizace infrastruktury 
k dalšímu rozvoji univerzity     

Bezpečné a uživatelsky přívětivé in-
formační systémy ke zvýšení efektivity 
všech činností univerzity

      

Zkvalitnění interní komunikace jako ná-
stroje k posílení univerzitní pospolitosti   

Zkvalitnění vnější komunikace 
a prezentace jako brány do 
společnosti

   

► ► ►
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Alokace prostředků Programu na 
podporu strategického řízení 2022+

Prioritní cíle a příslušné operační cíle SZ MŠMT 2021+, které budou naplňovány 
ze strany OU s alokací prostředků z Programu na podporu strategického řízení 
vysokých škol pro roky 2022–2025 

Alokace 
prostředků 

(v %)

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století
1.A Podporovat rozvoj kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních programů 
1.B Rozvíjet metody zajišťování kvality vzdělávání a ověřování výsledků učení 
1.C Posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění 
1.D Nadále rozvíjet profesní profil studia a posilovat jeho prestiž 
1.E Podporovat budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci 
studujících 

20%

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání 
2.A Zvýšit využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech 
2.B Posílit motivaci vysokých škol, rozvíjet nabídku a inovovat metody flexibilních forem 
vzdělávání, včetně vzdělávání poskytovaného online 
2.C Umožnit lepší slaďování studia s rodinným a pracovním životem a vytvořit 
podmínky pro úspěšné studium v kombinované formě 
2.D Zvýšit využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech 
2.E Zlepšit uznávání výsledků předchozího učení v dalším studiu 
2.F Zvýšit informační hodnotu dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním 
vzdělávání pro zaměstnavatele 
2.G Propagovat nabídku celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérního poradenství 
poskytovaného studujícím i široké veřejnosti a ve spolupráci s Úřadem práce ČR

20%

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 
3.B Excelentním zájemcům o doktorské studium nabídnout nadstandardní motivační 
finanční podmínky 
3.C Posilovat kvalitu, otevřenost a internacionalizaci doktorského studia 
3.D Zlepšovat podmínky pro úspěšné studium, včetně podpory slaďování studia 
a rodinného života, a posilovat sociální integraci doktorandů 

5%

► ► ►
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Prioritní cíle a příslušné operační cíle SZ MŠMT 2021+, které budou naplňovány 
ze strany OU s alokací prostředků z Programu na podporu strategického řízení 
vysokých škol pro roky 2022–2025

Alokace 
prostředků 

(v %)

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
5.B Posilovat strategické řízení na vysokých školách 
5.D Posílit strategické řízení lidských zdrojů na vysokých školách 

10%

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno 
věnovat svému poslání 
6.A Zjednodušit předávání informací veřejné správě a zlepšovat dostupnost a oběh 
informací pomocí pokračující digitalizace agend 
6.C Podpořit rozvoj profesionálních aparátů zajišťujících podpůrné služby pro 
akademické pracovníky a chod škol

10%

I. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých škol 
I.A Podpora jazykové a mezikulturní přípravy studentů a pracovníků vysokých škol 
I.B Rozvoj mezinárodních mobilit studentů a pracovníků 
I.C Rozvoj odborných kompetencí pracovníků vysokých škol v oblasti internacionalizace 
II. Internacionalizace studijních programů vysokých škol 
II.A Navýšení počtu a kvality studijních programů nabízených v cizích jazycích 
a společných studijních programů 
II.B Zahrnutí mezinárodní dimenze do struktury studijních programů, včetně tzv. mobility 
windows
III. Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělávání
III.A Implementace automatického uznávání a výsledků studia v zahraničí 
IV. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace 
v zahraničí 
IV.A Podpora rozvoje mezinárodního marketingu vysokých škol a ČR 
IV.B Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a pracovníkům 
IV.C Práce se zahraničními studenty a absolventy 
V. Posílení strategického řízení internacionalizace 
V.A Podpora komplexní internacionalizace na institucionální úrovni
V.B Podpora mezinárodní spolupráce strategických partnerství a členství 
v mezinárodních organizacích

20%

► ► ►



Další prioritní cíle SZ MŠMT 2021+, které budou naplňovány ze strany OU 
a k nimž je vázána alokace prostředků z Programu na podporu strategického 
řízení vysokých škol pro roky 2022–2025 

Alokace 
prostředků 

(v %)

II.1 přizpůsobení podoby studia a podpůrných služeb proměňujícím se charakteristikám 
uchazečů; kariérní poradenství a informační podpora uchazečů při volbě studijních 
programů; 
II.2 reakce na sociální, ekonomické (včetně nutnosti pracovat při studiu pro pokrytí 
základních životních nákladů), kulturní, geografické, zdravotní a další bariéry pro přístup 
ke studiu a úspěch v něm; podpora studujících se specifickými potřebami; 
II.3 komunitní dimenze vysokých škol; posilování sdílení identity vysoké školy; sociální 
integrace studujících jako prevence studijní neúspěšnosti; rozvoj sociálního kapitálu 
studujících; 
II.4 podpora obzvlášť nadaných studujících; 
II.5 duševní zdraví studujících a pracovníků vysokých škol, včetně syndromu vyhoření; 
II.6 řešení problému zápisu do studia pouze za účelem získání studentských výhod, tzv. 
„mrtvých duší“ mezi studujícími;
II.7 přizpůsobení kapacity vysoké školy demografickému vývoji 
II.8 rozvoj podnikavosti studujících; podpora start-ups a spin-offs; 
II.9 sport a rozvoj tělesné kultury studujících i pracovníků jako součást poslání vysokých 
škol; 
II.10 valorizace poznatků a jejich přenos do praxe; transfer technologií; role vysokých 
škol v podpoře inovací; 
II.11 dostupnost výsledků tvůrčích činností pro širokou veřejnost; popularizace vědy; 
II.12 využívání odborného zázemí vysokých škol pro řešení společenských problémů; 
zapojení vysokých škol do života občanské společnosti a podpora občanských aktivit 
pracovníků a studujících; dobrovolnictví; 
II.13 univerzity třetího věku a aktivní život seniorů jako součást mise vysokých škol; 
II.14 regionální působení vysokých škol a aktivity podporující udržení kvalifikovaných 
osob ve strukturálně znevýhodněných regionech; 
II.15 příspěvek vysokých škol k adaptaci na změnu klimatu a ekologické aspekty jejich 
provozu, vč. snižování uhlíkové stopy. 

15%

Podíl investičních výdajů na celkové alokaci 2%

Podíl vnitřní soutěže na celkové alokaci 0%
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Seznam zkratek
Bc. Bakalářský studijní program
CESNET Czech Education and Scientific NETwork
CMS Content Management System
CMS OU Centrum mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity
CRM Customer Relationship Management
CRP Centrální rozvojový projekt
CSIRT Computer Security Incident Response Team
ČR Česká republika
DKRVO Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací
DMS Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

eIDAS
Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách 
pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu

ESN Ostravská Erasmus Student Network Ostravská
EU Evropská unie
FORD Fields of Research and Development
GAČR Grantová agentura České republiky
GDRP General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
HR Human Resources
IP 2021 Institucionální program na rok 2021
IT Informační technologie
ITIL Information Technology Infrastructure Library
LERCO Life and Environment Research Centre
M17+ Metodika hodnocení vědy, výzkumu a inovací na období od roku 2017
Mgr. Magisterský studijní program
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NMgr. Navazující magisterský studijní program
OP Operační programy
OP JAK Operační program Jan Amos Komenský
OP ST Operační program Spravedlivá transformace
OP VVV Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
OU Ostravská univerzita
Ph.D. Doktorský studijní program
PPSŘ 2022+ Program na podporu strategického řízení na období 2022  –2025
ProgFin Program na obnovu materiálně technické základny vysokých škol
REFRESH Research Centre for Energy and Social Change
RUV Registr uměleckých výstupů
SZ MŠMT 2021+ Strategický záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období od roku 2021
TAČR Technologická agentura České republiky
U3V Univerzita třetího věku
VVI Věda, výzkum a inovace
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