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1/ ÚVODNÍ SLOVO REKTORA
•••
Vážený čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Ostravské univerzity za rok 2005, jejíž jednotlivé kapitoly
poskytují obraz o rozvoji univerzity v rozhodujících oblastech. Nemůže pochopitelně v celé šíři postihnout,
čím vším univerzita v roce 2005 žila, nicméně je dokladem o pedagogické, vědecko-výzkumné i umělecké
činnosti.
Stručně lze říci, že loňský rok byl ve znamení dalšího naplňování myšlenek Boloňské deklarace i dlouhodobého
záměru univerzity. Úspěšně se rozvíjela spolupráce s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem
Ostravou a řadou institucí z domova i ze zahraničí. Výrazně se rozšířily mezinárodní kontakty směrem
do jihovýchodní Asie a internacionalizace spojená s výrazným nárůstem výjezdu našich studentů v rámci
programu Socrates-Erasmus.
Podobně jako v letech minulých i v roce 2005 se univerzita těšila značnému zájmu absolventů středních
škol – znovu byla překročena hranice 12 tisíc uchazečů. Zájem o studium překračuje současnou kapacitu,
v řadě oborů několikanásobně, v některých oborech je naopak zájem nedostatečný. Neustále se zvyšující
počet studentů a v podstatě stagnující stav pedagogického sboru klade zvýšené požadavky na novelizaci
vnitřních norem univerzity, které by usnadňovaly práci všem členům akademické obce – pedagogům
i studentům.
V průběhu roku pracovalo vedení univerzity ve stejném složení jako v roce 2004, k 30. listopadu 2005 však
rezignoval na funkci prorektora pro strategii, organizaci a rozvoj doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., a jeho
místo zůstalo do konce roku neobsazeno. Prorektorkou pro studium a vzdělávání zůstala doc. PaedDr. Iva
Málková, Ph.D., ve funkci prorektora pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy nadále působil
MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D., ve funkci kvestora pak působil od 1. ledna 2005 Ing. Otto Turza.

Dovolte, abych touto cestou vyjádřil své poděkování všem, kdož se na rozvoji univerzity v uplynulém roce
aktivně podíleli.

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě
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INTRODUCTION BY THE RECTOR
•••
Dear Readers
You are now holding the annual report of the University of Ostrava for 2005, the individual chapters
of which will provide you with a picture of the University’s development in key areas of activity. Of course
such a publication cannot capture every aspect of the University’s life, however it does document
the main teaching, research and artistic activity that has taken place within the University over the past year.
In the briefest terms, last year’s focus remained on the continuing implementation of the principles set
out in the Bologna declaration and on fulfilling the University’s own long-term objectives. The University
continued to cultivate successful cooperation with the Moravia-Silesia Region, the Statutory City of Ostrava,
and a wide range of other institutions both in the Czech Republic and abroad. We also made considerable
progress in extending our international contacts into South-East Asia and achieved a marked rise
in the number of our students travelling abroad as part of the Socrates-Erasmus programme.
As in previous years, the University attracted considerable interest among secondary school graduates,
and again received over 12,000 applications to study. The current number of applications exceeds capacity –
in several subjects many times over – while other subjects suffer from a lack of general interest.
The constantly rising number of students, combined with effectively static staff numbers, has led to
the need to update the University’s internal regulations in order to allow all members of the academic
community – both teachers and students – to perform as effectively as possible.
The management of the University remained largely unchanged from 2004, however as of 31 November
2005 Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc. resigned as Vice-Rector for Strategy, Organisation and Development,
and the post remained unfilled until the end of the year. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D. remains Vice-Rector
for Research, Artistic Activity and International Relations, and Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. is ViceRector for Study and Education. As of 1 January 2005, Ing. Otto Turza was appointed Bursar of
the University.
Please allow me to take this opportunity to express my thanks to everybody who has made an active
contribution to the University’s development over the past year.

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Rector, University of Ostrava
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2/ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
•••
2.1
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3/ SLOŽENÍ ORGÁNŮ
• • • Rektorát Ostravské univerzity / Rektor‘s office of University of Ostrava
3.1

Vedení univerzity

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
rektor / Rector

O s t r a v s k á

u n i v e r z i t a

2 0 0 5

/

S l o ž e n í

o r g á n ů

1/ Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
prorektor pro strategii,
organizaci a rozvoj
do 31. 10. 2005
(Vice-Rector for Strategy
and Development)
2/ Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
prorektorka pro studium
a vzdělávání
(Vice-Rector of Education)

3/ MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
prorektor pro vědu, uměleckou
činnost a zahraniční vztahy
(Vice-Rector of Science)
4/ Ing. Otto Turza
kvestor
(Bursar)

5/ Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
předsedkyně Akademického
senátu
do 30. 11. 2005
(Chairman of Academic Senate)
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Správní rada

Předseda:
• Ing. Brigita Štefánková
ředitelka obchodní divize Komerční banky, a.s.,
Ostrava
Místopředseda:
• Ing. Aleš Zedník
primátor Statutárního města Ostrava
Členové:
• PhDr. Jaroslava Wenigerová
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
• Ing. Jan Skipala, Ph.D.
ředitel pro obchodní rozvoj Severomoravské
energetiky, a.s.
3.3

2 0 0 5

• Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka Úřadu práce Ostrava
• Ing. Petr Czekaj
gener. ředitel Agentury pro regionální rozvoj, a.s.
• Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
náměstek ministryně školství
• Ing. Karel Pustelník
FNsP Ostrava
• Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vědecká rada

Interní členové:
1) Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
rektor Ostravské univerzity
2) Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
prorektor Ostravské univerzity v Ostravě
3) Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
prorektor Ostravské univerzity v Ostravě
4) Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
prorektorka Ostravské univerzity v Ostravě
5 Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
děkan ZSF Ostravské univerzity v Ostravě
6) Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
děkanka FF Ostravské univerzity v Ostravě
7) Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
děkan PřF Ostravské univerzity v Ostravě
8) Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
děkan PdF Ostravské univerzity v Ostravě
9) Prof. Rudolf Bernatík
ředitel Institutu pro umělecká studia
Ostravské univerzity v Ostravě
10) Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
katedra pedagogiky primárního a alternativního
vzdělávání PdF Ostravské univerzity v Ostravě
11) Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
katedra hudební výchovy PdF Ostravské
univerzity v Ostravě

12) Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
katedra české literatury, literární vědy a dějin
umění FF Ostravské univerzity
13) Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
katedra matematiky PřF Ostravské univerzity
14) Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
katedra matematiky PřF Ostravské univerzity
v Ostravě
15) Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje PřF Ostravské univerzity v Ostravě
16) Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc.
katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie
ZSF Ostravské univerzity v Ostravě
17) PProf. PhDr Karel Paulík, CSc.
katedra psychologie a sociální práce FF
Ostravské univerzity v Ostravě
18) Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
PdF Ostravské univerzity v Ostravě
19) Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.
katedra tělesné výchovy PdF Ostravské
univerzity v Ostravě
20) Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
katedra chirurgických oborů ZSF Ostravské
univerzity v Ostravě
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21) Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
ústav ošetřovatelství a managementu ZSF
Ostravské univerzity v Ostravě
22) Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
katedra slavistiky FF Ostravské univerzity
v Ostravě
23) Doc. ThDr. Tomáš Novotný
katedra filozofie FF Ostravské univerzity
v Ostravě
24) Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
katedra chemie PřF Ostravské univerzity
v Ostravě
25 Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
katedra sociální práce ZSF Ostravské
univerzity v Ostravě
Externí členové:
1) Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
prorektor VŠB - Technická univerzita Ostrava
2) Prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc.
FF Univerzity Palackého Olomouc
3) Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
rektor Slezské univerzity Opava
4) Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR
3.4
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5) Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
EF VŠB -Technická univerzita Ostrava
6) Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
děkan LF Univerzity Palackého Olomouc
7) Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
děkan FF Univerzity Palackého Olomouc
8) Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
PřF Univerzity Palackého Olomouc
9) Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
prorektor Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
10) Prof. Ing. Jan Honzík, CSc.
FIT Vysoké učení technické Brno
11) Prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Ústav geoniky AV ČR
12) Doc. PhDr. Milan Holas, CSc.
Hudební fakulta AMU Praha
13) Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
děkan ZSF Trnavské univerzity
14) PhDr. Petr Mareš, CSc.
15) Prof. Dr. hab. Iwona Nowakowska-Kempna
dziekan Wydziału Humanistyczno-Spolecznego,
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Akademický senát

Předseda AS:
• Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
ústav ošetřovatelství a managementu ZSF
Ostravské univerzity v Ostravě
Místopředseda AS:
• Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.
katedra matematiky s didaktikou PdF OU
Jednatelka AS:
• Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
katedra českého jazyka, katedra slavistiky FF OU
Členové:
• Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
katedra biologie a ekologie PřF OU
• PhDr. Bohdana Dušová
ústav ošetřovatelství a managementu ZSF OU
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• Mgr. Ivana Gejgušová
katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
PdF OU
• MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
ústav zobrazovacích metod ZSF OU
• Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
katedra informatiky a počítačů PřF OU
• Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.
katedra matematiky s didaktikou PdF OU
• RNDr. Pavel Ludva
katedra tělesné výchovy PdF OU
• Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
katedra českého jazyka FF OU
• Prof. RNDr. Jiří Močkoř, Dr.Sc.
katedra matematiky PřF OU
• PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
katedra slavistiky FF OU

O s t r a v s k á

u n i v e r z i t a

• Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
katedra české literatury, literární vědy a dějin
umění FF OU
• Mgr. Tomáš Šobáň
katedra sociální práce ZSF OU
• Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
katedra informatiky a počítačů PřF OU
• PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.
katedra technické a pracovní výchovy PdF OU
• MUDr. Vladimír Hořava
Ústav patologické anatomie ZSF OU
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Studentská komora:
Pavel Hofírek
Ida Gančarčíková
Kristina Večeřová
Hana Kúkolová
Magdaléna Vašíková
Vratislav Vozník
Antonín Dobeš
Miroslav Směšný

FF OU
FF OU
PdF OU
PdF OU
ZSF OU
PřF OU
PřF OU
ZSF OU
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4/ STUDIJNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
• • • Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
4.1

Studijní programy /obory prezenčního, distančního a kombinovaného studia dle skupin
kmenových oborů/

V roce 2005 Ostravská univerzita velmi intenzivně pokračovala v restrukturalizaci svých studijních programů
a oborů. Po dlouhodobé přípravě byly předloženy učitelské studijní programy ve struktuře bakalářský
obor a navazující magisterský obor. Na Filozofické a Přírodovědecké fakultě OU byly bakalářské studijní
programy vytvořeny a předloženy jako jednooborové nebo „půloborové“ (tedy obory, které mohou být
spojovány v dvojkombinace) pod odbornými studijními programy, navazující magisterské studium bylo
předloženo jako studijní programy Učitelství pro střední školy a Učitelství pro základní školy. Tato
restrukturalizace nabídla Filozofické fakultě OU možnost realizovat také odborné navazující magisterské
studium odborných dvojkombinací. Na Pedagogické fakultě OU byly předloženy bakalářské studijní
programy (v restrukturovaných studijních programech učitelských) jako bakalářské dvouoborové studijní
obory v podobě asistenta učitele a navazující magisterské studijní programy Učitelství pro základní školy
a Učitelství pro střední školy. Všechny kroky restrukturalizace byly řízeny na celé univerzitě tak, aby
uchazeči o studium měli možnost kombinace studijních oborů jak v rámci jednotlivých fakult, tak v rámci
celé univerzity (tedy kombinace oborů mezi Filozofickou a Přírodovědeckou fakultou OU, Přírodovědeckou
a Pedagogickou fakultou OU, Filozofickou a Pedagogickou fakultou OU atd.).
Díky těmto razantním krokům došlo k výrazné strukturní proměně akreditovaných studijních programů
na OU. Zvýšil se počet akreditovaných bakalářských oborů na 71 (ve srovnání s rokem 2004 to znamená
nárůst o 22 studijních oborů a 3 studijní programy). Stejně tak došlo ke strukturní proměně studijních
programů, když se zvedl počet akreditovaných studijních programů NMgr. o 5 programů a 27 oborů.
V doktorských studijních programech vzrostl také počet o dva nové obory, navíc byla u tří oborů rozšířena
akreditace o studijní obor v anglickém jazyce. V závěru roku 2005 měla OU akreditováno 66 studijních
programů a 203 oborů (ve srovnání s loňským rokem byl tento poměr programů a oborů 57/118). Je zcela
zřejmé, že v současné době dochází k souběhu oborů, které byly restrukturovány, nebo které byly již jako
bakalářské a navazující magisterské obory vytvořeny prvotně, a dlouhých studijních programů a oborů,
v nichž studenti zvláště dokončují své studium.
V této souvislosti je zřejmé, že nejbohatší spektrum oborů nabízí OU ve skupině oborů pedagogika,
učitelství a sociální péče, je to také proto, že tyto obory jsou nabízeny na čtyřech z pěti subjektů OU
(FF, PdF, PřF, ZSF), obory ze skupiny zdravotnictví tvoří strukturu Zdravotně sociální fakulty a jejich
struktura zůstává stejná, skupiny informatických, matematických a geografických oborů určují charakter
Přírodovědné fakulty a došlo k nárůstu jak ve struktuře programů, tak oborů (plus 6 programů, plus
7 oborů); filozofické, historické a filologické obory jsou páteří Filozofické fakulty, došlo k výraznému
nárůstu o 7 programů a 18 oborů, skupina umění a užitého umění profiluje Institut pro umělecká studia,
kde byly také připraveny a akreditovány nové navazující magisterské studijní programy.
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Tab. 4.1 Počty studijních programů v členění na skupiny oborů

Skupiny oborů

Matematické obory
Geografické obory
Chemické obory
Biologické obory
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzikální obory
Informatika
Zdravotnictví
Filozofie a humanitní studia
Sociální vědy
Obory z oblasti historie
Filologie
Rekreologie
Pedagogika, učitelství a soc. péče
Teorie umění
Umění a užité umění
Celkem

4.2

Kód skupiny

Studijní programy/obory

Celkem

kmen. oborů

Bc.

NMgr.

Mgr.

Ph.D.

11
13
14
15
16
17
18
53
61
67
71
73
74
75
81
82

2/4
1/5
1/2
1/4
1/1
2/4
2/4
5/9
2/4
1/1
1/2
1/14
1/1
4/9
1/2
1/5
27/71

2/5
1/5
1/3
1/3
1/1
2/3
1/6
1/2
1/1
1/2
1/2
1/8
4/17
1/4
19/62

1/3
1/3
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
3/42
1/1
13/57

1/3
1/1
1/1
1/2
1/1
1/2
1/2
1/1
8/13

6/15
4/14
2/5
2/7
3/3
5/8
5/13
7/12
3/5
4/6
4/6
4/25
1/1
12/70
2/3
3/10
67/203

Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
(studijní programy akreditované v roce 2005 a připravené pro rok 2006)

Filozofická fakulta
Nově byly v bakalářském stupni ve studijním programu Humanitní studia akreditovány obory Historie
(dvouoborová) a Základy společenských věd (dvouoborový); ve studijním programu Filologie obory Anglický
jazyk a literatura (dvouoborový), Německý jazyk a literatura (dvouoborový), Polský jazyk a literatura
(dvouoborový), Ruský jazyk a literatura (dvouoborový), Španělský jazyk a literatura (dvouoborový),
Francouzský jazyk a literatura (dvouoborový), Český jazyk a literatura (dvouoborový).
Ve formě navazujícího magisterského studijního programu byly akreditovány v studijním programu
Humanitní studia obor Historie (dvouoborová), v programu Filologie Anglický jazyk a literatura (dvouoborový), Německý jazyk a literatura (dvouoborový), Polský jazyk a literatura (dvouoborový), Ruský jazyk
a literatura (dvouoborový), Španělský jazyk a literatura (dvouoborový), Francouzský jazyk a literatura
(dvouoborový), Český jazyk a literatura (dvouoborový).
U výše jmenovaných dvouoborů český jazyk a literatura a polský jazyk a literatura bylo také uděleno právo
rigorózního řízení.
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V doktorských studijních programech byly nově akreditovány dva studijní obory, v programu Sociální
politika a sociální práce byl akreditován obor Sociální poradenství a management sociálních služeb
a v programu Filologie obor Německý jazyk.
V roce 2005 byl na Filozofické fakultě ukončen studijní obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví
(omezená akreditace skončila 22. 10. 2005). Program Obecná teorie a dějiny umění a kultury však
zůstává na OU zachován v podobě bakalářského i navazujícího magisterského oboru.
Pedagogická fakulta
V roce 2005 byla rozšířena akreditace bakalářského studijnímu programu Specializace v pedagogice
v oboru Informační technologie ve vzdělávání o formu prezenčního studia. Došlo k administrativnímu
přeřazení bakalářského oboru Sociální pedagogika – prevence a resocializace z programu Pedagogika
do studijního programu Specializace v pedagogice.
Přírodovědecká fakulta
Nově byly akreditovány v bakalářském stupni ve studijním programu Matematika obor Matematika
(dvouoborová); ve studijním programu Geografie obor Geografie (dvouoborová); ve studijním programu
Chemie obor Chemie (dvouoborová); v programu Biologie obor Biologie (dvouoborová); v programu
Fyzika obor Fyzika (dvouoborová); v programu Informatika obor Informatika (dvouoborová).
Zásadním způsobem byla rozšířena akreditace programu Aplikovaná matematika v podobě studijního
programu v anglickém jazyce Applied Mathematics ve třech oborech, a to Applied Mathematics, Applied
Algebra, Fuzzy Modelling.
Zdravotně sociální fakulta
Na této fakultě došlo ke stabilizaci programů a oborů, nově byla potvrzena reakreditace doktorského
studijního programu Sociální politika a sociální práce v oboru Sociální práce (do roku 2013).
4.3

Počty studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

Díky pokračující restrukturalizaci studijních programů dochází k přesunu studentů mezi dlouhými
magisterskými studijními programy a bakalářskými studijními programy. V letošním roce došlo opětovně
k nárůstu počtů studentů, což je vázáno na nárůst počtu bakalářských studijních programů i oborů.
K 31. 10. 2005 bylo na OU zapsáno 8 523 studentů. Zhruba 50 % posluchačů studuje v bakalářských
studijních programech, 41 % v dlouhých magisterských programech, 7 % posluchačů v navazujících
magisterských studijních programech. V současné době pouze 15 % posluchačů je v navazujících magisterských studijních programech ve vztahu k programům bakalářským.
Na OU studuje 20 % posluchačů přírodní vědy, 10 % zdravotnické, nelékařské obory, 18 % společenské
vědy, 48 % studuje obory pedagogika, učitelství a sociální péče a 4 % posluchačů registruje OU ve vědách
a naukách o kultuře a umění.
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V prezenčním typu studia v roce 2004 studovalo 77 % posluchačů OU a pouze 23 % zvládá studium na OU
v programech kombinovaných a distančních.
Při srovnání absolutních počtů zapsaných studentů je zřejmé, že OU v roce 2005 navýšila svůj stav
studentů o 13 %. O 18 % navýšila svůj stav studentů Filozofická fakulta, o 12 % Pedagogická fakulta, o 12 %
Přírodovědecká fakulta, o 4 % Zdravotně sociální fakulta a o 24 % posluchačů navýšil svůj stav Institut
pro umělecká studia. Struktura navýšení zcela odpovídá dynamice vzniku a akreditací nových studijních
programů.
•

Tab.4.2 Počty studentů OU dle skupin kmenových oborů (stav k 31. 10. 2005)

Skupiny oborů

Kód skupiny

Celkem

Bc.

NMgr.

Mgr.

Ph.D.

11
13
14
15
16
17
18
53
61
67
71
73
74
75
81
82

80
362
78
196
65
29
318
618
198
90
64
562
133
1 214
59
135
4 201

83
153
0
0
16
0
69
179
0
101
54
73
0
2 635
0
111
3 474

20
44
1
22
10
12
37
93
0
113
35
28
0
194
0
32
641

35
32
0
0
0
0
17
0
0
37
24
15
0
30
17
0
207

Matematické obory
Geografické obory
Chemické obory
Biologické obory
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzikální obory
Informatika
Zdravotnictví
Filozofie
Sociální vědy
Obory z oblasti historie
Filologie
Rekreologie
Pedagogika, učitelství a soc. péče
Teorie umění
Umění a užité umění
Celkem
•

Studenti ve studijním programu

kmen. oborů

218
591
79
218
91
41
441
890
198
341
177
678
133
4 073
76
278
8 523

Tab. 4.3 Počty studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
na jednotlivých fakultách a ústavech OU (stav k 31. 10. 2005)
Studijní programy

Fakulta, ústav

Forma studia

Bc.

Mgr.

NMgr.

Ph.D.

Filozofická
973
Pedagogická
1 347
Přírodovědecká
1 128
Zdravotně sociální 618
IpUS
135
Celkem
4 201

927
1 710
547
179
111
3 474

176
194
146
93
32
641

68
13
101
25
0
207

Studenti

Prezenční Kom. a distanční

1 956
1 766
1 667
891
278
6 558

188
1 498
190
24
0
1 900

Celkem

2 144
3 264
1 922
915
278
8 523

(19)

O s t r a v s k á

•

u n i v e r z i t a

2 0 0 5

/

S t u d i j n í

a

v z d ě l á v a c í

č i n n o s t

Tab. 4.4 Srovnání počtu studentů OU a jejích součástí v letech 2001–2005

Fakulta, ústav

FF
PdF
PřF
ZSF
IpUS
Celkem
4.4

r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

r. 2005

1 240
2 475
1 164
582
85
5 546

1 357
2 485
1 271
688
131
5 932

1 610
2 708
1 567
754
177
6 816

1 810
2 926
1 711
879
225
7551

2 144
3 264
1 922
915
278
8523

Počty zahraničních studentů

Přestože se v závěru roku 2004 podařilo rozšířit akreditaci studijního programu Aplikovaná matematika
o obory akreditované v cizím jazyce, doposud nebyli přijati do tohoto studijního programu studenti. Počet
zahraničních studentů tak vypovídá o jejich podílu ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce.
Jejich podíl tvoří ve vztahu k celkovému počtu posluchačů pouhá 2 %.
•

Tab. 4.5 Počty studentů cizího státního občanství dle fakult

Typ studijního programu

FF

PdF

PřF

ZSF

IpUS

OU

Bakalářský
Magisterský
Navazující magisterský
Doktorský
Celkem

38
15
3
4
60

10
25
0
3
38

22
7
4
3
36

11
5
0
0
16

8
13
3
0
24

89
65
10
10
174

4.5

Využívání kreditního systému na vysoké škole

OU uplatňuje v rámci svých studijních programů kreditní systém (od AR 1999/2000). V roce 2005 univerzita
u nových studijních programů pokračovala ve své snaze postupně prosadit tendence ke snížení počtu hodin
v přímé výuce, aby byly kreditně posíleny jednotlivé studijní předměty, ale aby byl zvláště posílen podíl
samostatné práce studentů a forma konzultací jako typ práce na vysoké škole. Snahou je snížit stále kvantitativně vysoký počet požadovaných studijních předmětů pro absolutorium jednotlivých studijních oborů
(180 kreditů pro Bc. program, 240 kreditů pro Mgr. čtyřletý a 300 kreditů pro pětiletý studijní program
a 120 kreditů pro navazující magisterský program). Aplikace kreditního systému probíhá prostřednictvím
informačního systému Student (IS Student). Obecně odpovídá uplatňovaný kreditní systém ECTS.
4.6

Programy celoživotního vzdělávání

V roce 2005 došlo k výraznému poklesu v oblasti celoživotního vzdělávání, nabídka se snížila o celou jednu
třetinu. Část celoživotního vzdělání probíhala prostřednictvím jednorázových školení, krátkodobých kurzů
a v podobě rozšiřujícího studia. V roce 2005 bylo 200 studentů z tohoto typu celoživotního vzdělávání
(v souladu s paragrafem 60 zákona) přijato, poprvé za dobu trvání OU, k prezenčnímu studiu.
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Tab. 4.6 Počty programů celoživotního vzdělávání vysoké školy

Skupiny oborů

Kód skupiny

Programy CŽV v rámci

kmen. oborů

akreditovaných SP
bezplatné

Přírodní vědy a nauky
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Společenské vědy, nauky a služby
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
Vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem
•

v z d ě l á v a c í

11 až 18
51 až 53
61,65,67,71-74
75
81,82
11 až 82

Ostatní

Celkem

2
2

3
1
8
20
2
34

Ostatní

Celkem

49
49

0
103
696
1 379
49
2 227

placené

3
1
1

7
20

2

30

Tab. 4.7 Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Skupiny oborů

Kód skupiny

Programy CŽV v rámci

kmen. oborů

akreditovaných SP
bezplatné

Přírodní vědy a nauky
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Společenské vědy, nauky a služby
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
Vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem
4.7

11 až 18
51 až 53
61,65,67,71-74
75
81,82
11 až 82

placené

0
103
16

119

680
1 379
2 059

Univerzita třetího věku

Ostravská univerzita pokračuje v aktivitách umožňujících široké veřejnosti věnovat se vzdělávání i v postproduktivním věku. Studenti Univerzity třetího věku mají možnost studovat ve čtyřsemestrálních bězích
(celkový rozsah cca 120 hodin). V roce 2005 pokračoval sedmý běh Univerzity třetího věku na Filozofické
fakultě OU pod názvem Historie regionu severní Moravy a Slezska (dva běhy, celkem 210 posluchačů).
OU rovněž pokračovala zahájením druhého běhu Univerzity třetího věku, který realizovala ve spolupráci
s magistrátem města Třince (celkem 120 účastníků, tematické okruhy – Geopolitické a geokulturní
aspekty současného světa a Problémy zdravého životního stylu).
4.8

Zájem o studium na Ostravské univerzitě

Ostravská univerzita zaznamenala i v roce 2005 trvale vysoký zájem o jednotlivé studijní programy.
K přijímacím zkouškám se přihlásilo 12 578 uchazečů, ke studiu se zapsalo 3 064 studentů.
Zájem přitahují, ve shodě s předcházejícím rokem, zvláště obory skupiny pedagogika, učitelství a sociální
péče, zdravotnictví, filologie. Druhou skupinu zájmu tvoří obory sociálních věd a obory geografické.
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Tab. 4.8 Zájem uchazečů o studium dle skupin kmenových oborů

Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Matematické obory
Geografické obory
Chemické obory
Biologické obory
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzikální obory
Informatika
Zdravotnictví
Filozofie
Sociální vědy
Obory z oblasti historie
Filologie
Rekreologie
Pedagogika, učitelství a soc. péče
Teorie umění
Umění a užité umění
Celkem

Počet
přihlášek1 přihlášených2

11
13
14
15
16
17
18
53
61
67
71
73
74
75
81
82

přijetí3

přijatých4

zapsaných

132
713
86
433
242
29
375
1 254
515
777
156
1 058
217
5 076
94
410
11 567

36
175
41
125
42
20
200
345
120
136
92
493
80
1 928
34
116
3 983

35
173
41
125
40
18
196
320
120
136
88
475
80
1 849
34
116
3 846

31
144
35
108
34
13
174
295
101
120
62
316
62
1 464
25
114
3 098

r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

r. 2005

2 767
343
3 348
683
2 117
369
1 146
208
0
0
9 378
1 603

2 963
437
3 702
775
1 977
452
1 166
277
54
24
9 862
1 965

2 649
546
3 567
947
2 273
610
1 277
253
355
70
10 121
2 426

3 274
657
4 567
1 059
2 673
623
1 365
329
309
72
12 188
2 740

3 322
756
5 118
1 272
2 258
648
1 463
308
417
114
12 578
3 098

136
786
86
458
242
29
379
1 448
525
790
167
1 101
217
5 703
94
417
12 578

1 – počet všech podaných přihlášek
2 – počet fyzických osob (zahrnuty vícenásobné přihlášky)
3 – počet kladně vyřízených přihlášek
4 – počet fyzických osob (zahrnuti přijatí na více oborů)
•

Tab. 4.9 Vývoj zájmu o studium dle fakult (2001–2005)

Fakulta, ústav

FF
PdF
PřF
ZSF
IpUS
Celkem
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Počty absolventů

V roce 2005 získalo na OU vysokoškolský diplom 1 675 studentů. V roce 2005 vydala OU všem svým absolventům Dodatek k diplomu / Diploma Supplement. Nejvíce absolventů opustilo univerzitu ve skupině
studijních oborů pedagogika, učitelství, sociální péče (53 % absolventů – Filozofická, Pedagogická,
Přírodovědná, Zdravotně sociální fakulta OU), druhou nejpočetnější skupinu (16 %) tvoří absolventi
skupiny oborů společenských věd, bezprostředně následováni absolventy zdravotnických oborů (14 %)
a absolventy přírodních věd (13 %). Stále více než čtyři desítky studijních programů se i v roce 2005
nacházely ve fázi rozvoje, tedy jejich studenti, ve vztahu k akreditované délce studia, dosud nemohli
dosáhnout absolventského ročníku.
•

Tab. 4.10 Počty absolventů dle studijních programů a fakult

Studijní programy

Bakalářské
Magisterské navazující
Magisterské
Doktorské
Celkem
•

FF

PdF

PřF

ZSF

IpUS

Celkem

168
132
63
4
367

411
303
34
3
751

91
140
13
4
248

225
22
0
1
248

34

929
624
110
12
1 675

27
0
61

Tab. 4.11 Počty absolventů dle skupin kmenových oborů

Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Matematické obory
Geografické obory
Chemické obory
Biologické obory
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzikální obory
Informatika
Zdravotnictví
Filozofie
Sociální vědy
Obory z oblasti historie
Filologie
Rekreologie
Pedagogika, učitelství a soc. péče
Teorie umění
Umění a užité umění
Celkem

11
13
14
15
16
17
18
53
61
67
71
73
74
75
81
82

Absolventi ve studijním programu

Celkem

Bc.

NMgr.

Mgr.

Ph.D.

5
8
3
30
0
6
39
225
0
21
2
133
0
411
12
34
929

27
46
0
0
10
0
17
22
0
26
3
10
0
436
0
27
624

2
5
0
0
1
5
0
0
0
54
6
3
0
34
0
0
110

4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
2
0
12

38
59
3
30
11
11
56
247
0
102
11
148
0
884
14
61
1 675
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Studijní neúspěšnost studentů

V roce 2005 muselo (zvláště pro neprospěch) opustit OU přibližně 9 % studentů, tj. 729. Zhruba 40 %
neúspěšných tvoří studenti oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, stejným procentem neúspěšnosti
jsou zastoupeny i přírodní vědy a nauky, 20 % pak obory společenských věd, 5 % skupina oborů zdravotnických.
•

Tab. 4.12 Počty neúspěšných studentů dle programů a oborů

Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Neúspěšní studenti ve studijním programu
Bc.

NMgr.

Mgr.

Ph.D.

21
25
24
19
6
2
76
24
25
2
17
56
5
38
9
7
366

15
19
0
0
2
0
10
4
0
1
8
5
0
249
0
4
317

1
4
0
0
0
0
2
2
0
13
4
8
0
1
0
0
35

2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
2
1
0
11

Celkem
neúspěšní
studenti

Matematické obory
Geografické obory
Chemické obory
Biologické obory
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzikální obory
Informatika
Zdravotnictví
Filozofie
Sociální vědy
Obory z oblasti historie
Filologie
Rekreologie
Pedagogika, učitelství a soc. péče
Teorie umění
Umění a užité umění
Celkem
4.11

11
13
14
15
16
17
18
53
61
67
71
73
74
75
81
82

39
50
24
19
8
2
88
40
25
18
29
71
5
290
10
11
729

Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce

Ač narůstá počet absolventů studijních programů, na statistikách, které získáváme od okresních úřadů
práce, se to výrazněji neprojevuje. Oproti loňskému roku je zřejmé, že k lepšímu uplatnění dochází u oborů
na ZSF, a naopak k mírnému nárůstu u oborů absolvovaných na Pedagogické fakultě.
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Tab. 4.13 Počty absolventů OU evidovaných okresními úřady práce
Počet zaevidovaných absolventů v roce 2005

Fakulta

FF
PdF
PřF
ZSF
IpUS
Celkem
4.12

Bruntál Frýdek-Místek

2
4
3
1
0
10

8
10
6
3
0
27

Karviná

Nový Jičín

Opava

Ostrava

Celkem

4
10
12
0
0
26

6
8
4
3
0
21

10
5
9
2
1
27

14
19
9
12
0
54

44
56
43
21
1
165

Práva habilitační a jmenovací

Ostravská univerzita využila i v roce 2005 svých habilitačních práv a práva ke jmenování profesorem.
V oboru Polský jazyk a literatura byl s účinností od 1. května 2005 prezidentem republiky jmenován
profesorem doc. Mgr. Mieczysław Balowski, CSc. Habilitační řízení proběhlo v roce 2005 v oborech
Aplikovaná matematika (RNDr. Ladislav Mišík, CSc.), Hudební teorie a pedagogika (Mgr. Jan Spisar,
Ph.D., MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.).
4.13

Centrum jazykové přípravy cizinců Ostravské univerzity v Ostravě

Rok 2005 byl prvním rokem organizačně i finančně zcela samostatné existence Centra jazykové přípravy
cizinců Ostravské univerzity v Ostravě. Výuku cizinců na Ostravské univerzitě se podařilo stabilizovat,
Centrum (dále jen CJPC) bylo organizačně začleněno do struktury rektorátu OU. V kalendářním roce
2005 CJPC odučilo celkem 1 726 hodin přímé výuky češtiny pro cizince. CJPC propracovalo metodiku výuky
češtiny pro vietnamské studenty, která tvoří hlavní náplň činnosti CJPC. Byly zprovozněny přehledně
strukturované anglické www stránky CJPC.
Hlavní činnosti CJPC v roce 2005 byly Kurzy češtiny pro vietnamské studenty (listopad 2004 – červen 2005;
listopad 2005 – červen 2006), 3. ročník Summer School of Czech Language – Letní škola českého jazyka
(srpen – září 2005). Letní škola se koná v rámci kurzů Erasmus Intensive Language Courses; finanční
prostředky na kurz jsou získávány formou grantu podávaného do konce ledna příslušného roku. Kurz
Summer School v Ostravě patří mezi kurzy, které jsou velmi dobře organizačně, výukově i programově
připraveny a zajištěny, jak doložily výsledky auditu – duben 2005 – kurzů konaných v roce 2003 a 2004
a také schůzka pořadatelů kurzů v Praze v listopadu 2005. Kurz Čeština pro cizince pro učitele ZŠ
(září 2005 – červen 2006, metodický kurz vznikl ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje v Ostravě); malé individuální a skupinové kurzy (v rozsahu 40–120 vyučovacích hodin).
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STUDY AND EDUCATIONAL ACTIVITIES
• • • Summary
In 2005 the restructuring of degree programmes at the University of Ostrava entered its final phase.
The number of accredited Bachelor degree subjects rose to 71 (a rise of 22 subjects compared to 2004).
No more 5-year Master’s programmes or degree subjects were accredited. The total number of follow-up
degree programmes and subjects rose considerably, with 5 new programmes and 38 subjects. The range
of doctoral degrees was also broadened, with 2 new subjects and extended accreditation to include
foreign-language teaching in three subjects. The total number of accredited degree programmes rose
to 67, and now the University of Ostrava is legally entitled to teach 203 accredited degree subjects.
The widest range of subjects at the University of Ostrava remains in the subject groups Pedagogy,
Teaching and Social Work – partly because these subjects are taught at 4 out of 5 of the University’s teaching
bodies (the Faculties of Arts, Education, Science, and the Medical-Social Faculty). The Medical-Social
Faculty teaches health care-related subjects; the Faculty of Sciences focuses on information technology,
mathematics- and geography-based subjects; history and modern languages form the backbone of teaching
at the Faculty of Arts; and the profile of the Institute for Artistic Studies is based around arts, applied
arts, and music.
In 2005, the University of Ostrava continued to record a high level of interest in its individual degree
programmes. A total of 12,578 candidates applied for the entrance examinations, of which 3,064 eventually
enrolled to study. The main focus of interest among candidates was on the subject groups Pedagogy,
Teaching, Health Care, and Modern Languages. Another group of degree subjects attracting strong
interest from applicants was Social Sciences and Geography.
In 2005 the number of students at the University of Ostrava – both full-time students and combined-form
students – continued to rise, and the total number exceeded 8,000 for the first time ever. As of 31 October
2005, the University of Ostrava had 8,523 students in full-time, combined-form and distance-form
programmes.
In 2005, a total of 1,675 students graduated from the University of Ostrava. The largest numbers of graduates
were from the subject groups Pedagogy, Teaching, and Social Care (884, i.e. 53 % of graduates, from
the Faculties of Arts, Education, and Science). The second-largest group consisted of graduates of Social
Sciences (261, i.e. 16 %) and Health Care subjects (247, i.e. 15 %). Almost one tenth of degree subjects
were in a phase of development during the year; due to their date of accreditation, students had not yet
reached their final year of study.
In 2005, a total of 729 enrolled students (approximately 9 %) had to abandon their studies, mainly due
to inadequate study results. 40 % of this group were students of Pedagogy, Teaching and Social Care
subjects, 31 % were from Natural Sciences, and 20 % from Social Sciences.
In 2005 the University of Ostrava continued to offer lifelong learning programmes. A proportion of these
programmes was taught as one-off tuition, short-term courses, and extension courses. In comparison
with the previous year, however, 2005 saw a decrease in these activities at the University of Ostrava.
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2005 was the first year in which the University’s Centre for Language Teaching for Foreigners existed as
an independent entity, both organisationally and financially – and the situation with language teaching
for foreigners was stabilised. Among the Centre’s activites were a set of Czech language courses for
Vietnamese students (November 2004 – June 2005, November 2005 – June 2006), as well as the Third
Annual Summer School of Czech Language (August – September 2005).
The University of Ostrava, especially its Faculty of Arts, has long been involved in offering lecture
programmes for senior citizens from the general public. 2005 saw the continuation of the 7th series
of the University of the Third Age, entitled “History of the Silesia and North Moravia Region” (two series
of lectures with a total of 210 students).
The University of the Third Age also launched its 2nd series held in collaboration with Třinec Town
Council; a total of 120 students attended lectures on “Geopolitical and Geocultural Aspects of the Modern
World” and “Issues of a Healthy Lifestyle”.
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5/ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
•••
5.1

Informační infrastruktura

5.1.1 CIT
Úvod
Trend rozvoje a stále většího využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech
činností Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU) pokračoval i v roce 2005. Zásadní úlohu v tomto
procesu plnilo Centrum informačních technologií OU (dále jen CIT).
V uvedeném roce CIT spravovalo 40 autonomních informačních systémů. V tomto množství jsou obsaženy
programy značně rozsáhlé a strukturované (studentský, hospodářskosprávní) i jednoduché evidence
diplomových prací, evidence nainstalovaného software apod. Všechny systémy jsou postupně integrovány
do portálového řešení. V souvislosti s implementací portálu se paralelně řeší jednotná autentizace
a autorizace uživatelů do informačních systémů. K zajištění obsluhy IS a dalších služeb provozuje CIT
celkem 35 serverů.
CIT zabezpečuje provoz a monitoruje 17 km tras s optickými kabely, dva mikrovlnné spoje a desítky
kilometrů metalických kabelů v budovách. V některých prostorách OU je možné připojení do bezdrátové
WIFI sítě, která je zapojena v projektu eduRoam. V budovách OU je nainstalováno asi 2600 síťových
přípojných portů RJ45, aktivní prvky sítě se nacházejí ve všech jejích budovách.
V roce 2005 bylo CIT rovněž nositelem a spoluřešitelem řady projektů, jako je např. Equal, Socrates,
Eureka, Konsorcium, Phare a jiné v celkové výši 7 mil. Kč.
V posledních letech je na CIT věnována zvýšená pozornost bezpečnosti informací, k plnění tohoto
náročného úkolu byl v roce 2005 na CIT zřízen referát bezpečnosti informačních systémů.
Zvýšení počtu a kvality služeb, zprovoznění nových zařízení a PC a implementace nových informačních
systémů přineslo s vyššími technickými a informačními možnostmi i větší pracovní zatížení všech
zaměstnanců CIT. Ke konci roku 2005 zde pracovalo čtyřicet stálých zaměstnanců. V polovině roku
proběhla evaluace služeb CIT, při níž někteří zaměstnanci OU prostřednictvím elektronického dotazníku
hodnotili kvalitu a dostupnost vybraných služeb – s poměrně příznivým výsledkem.
Během roku 2005 absolvovali někteří akademičtí i neakademičtí zaměstnanci OU školení informačních
systémů (dále IS) se zaměřením na potřebu prohloubení svých znalostí a načerpání informací o změnách
a novinkách, které se v IS objevily. Školení prováděli specialisté CIT. Celkem se v tomto roce konalo
31 školení. Bylo proškoleno 296 zaměstnanců. Školily se IS Akros, e-Learning, GroupWise, Magion,
Portal, Stag (Studijní agenda) a WorkPlace.
CIT je rozděleno do čtyř oddělení, která mají své referáty (viz obr. 5.1).
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Obr. 5.1 – Personální složení CIT
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CIT
Ředitel
1

Oddělení
hospodářsko správní
2,8

Oddělení IS
12,3

Technické oddělení
10,2

Péče o zákazníky
14,1

Sekretariát
1

Logistika, majetek
1,3

Ekonomický systém
2

Web, portál
2,4

Servery
2,8

Správa sítě
2,1

Help desk
0,2

Technici
9,5

Informační bezpečnost
0,5

Ediční středisko

GIS
1,5

Knihovní systémy
0,7

Telekomunikace
1,5

Software
0,7

E-learning
2

Identifikační karty
1,1

Databáze, STAG
3,5

Aplikační vývoj
2,2

Kamery a přístupy
0,8

Novell, E-mail
2,3

Video
1,3

Pozn.: Číslo u oddělení, referátu představuje personální kapacitu oddělení, referátu.

Oddělení hospodářskosprávní
Oddělení hospodářskosprávní vykonává administrativní práce související s prací ředitele a dalších řídících
pracovníků CIT, organizačně zajišťuje evidenci a vyřizování žádostí na audio, video a didaktickou techniku.
Oddělení rovněž organizuje průběh výběrových řízení, vykonává veškerou činnost spojenou s obstaráváním
a nákupem HW, SW a provozního materiálu pro CIT, zajišťuje objednávky oprav a údržby a zajišťuje přípravu
smluv, reklamací a podkladů pro ekonomický útvar.
Oddělení informačních systémů
Oddělení informačních systémů se aktivně podílelo na správě dodavatelských systémů a na navrhování,
vývoji a implementaci interních informačních systémů. Za velký úspěch je možno považovat nasazení
některých u nás vyvinutých systémů na jiných univerzitách v České republice.
Technické oddělení
Toto oddělení zajišťovalo správu a rozšiřování služeb páteřní počítačové sítě Ostravské univerzity a správu
serverů. V současné době spravuje v jednotlivých lokalitách 26 serveroven s aktivními a pasivními prvky,
klimatizační a telekomunikační technikou.
Oddělení péče o zákazníky
Toto oddělení zajišťovalo technické činnosti u uživatelů, zejména opravy uživatelského HW a SW,
zprostředkování oprav výpočetní techniky, poskytování poradenství při nákupu výpočetní techniky
a přidělování kont Novell studentům a zaměstnancům.
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Pracovníci tohoto oddělení prováděli a zprostředkovávali opravy didaktické techniky, prováděli základní
školení ve využívání prostředků ICT, představovali Helpdesk 1. řádu.
Součástí činnosti oddělení je fotografování a tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů, správa
a provoz přístupového systému a jeho vazby na jiné IS OU.
Je zabezpečován provoz celouniverzitní počítačové učebny a učebny na kolejích.
Referát Video zajišťoval technickou podporu pro videokonference, realizoval video a audio záznam akcí
pořádaných na OU a spolupracoval s fakultami a ostatními vysokými školami na přípravě multimediálních
programů a CD.
Ediční středisko, které v roce 2005 fungovalo jako samostatná finanční jednotka, zajišťovalo kopírování
větších nákladů, zhotovování brožur, skript apod. Na namnožené materiály byla zhotovována vazba šitá,
kroužková nebo lepená, bylo umožněno laminování a skládání materiálů až do formátu A3. Na kopírovacích
strojích bylo vytištěno přes 820 tisíc kopií formátu A4 a provedeno asi 20 000 vazeb různých materiálů.
5.1.2 Informační infrastruktura – učebny, servery, sítě
PC-učebny
Na Ostravské univerzitě je v současné době používáno přes 1300 PC (viz Tab. 5.1). Převážná většina
z nich je připojena do počítačové sítě s přístupem k Internetu. Kromě klasických pracovních stanic, jež
jsou do sítě připojeny trvale, je zde připojováno i mnoho notebooků a jejich počet velice rychle roste.
Koncem roku 2005 jejich počet překročil 120.
Na pracovištích OU je používáno okolo 400 tiskáren, většinou laserových.
Pro udržování výpočetní techniky v plně funkčním stavu a pro její řádnou údržbu je všem koncovým
uživatelům k dispozici Oddělení technické podpory – součást oddělení Péče o zákazníky.
•

Tab. 5.1 Počty pracovních stanic připojených do sítě OU

PřF
PdF
ZSF
FF
IpUS
UK
Ostatní
Celkem

(30)

Učebny

Pedagogové

Administrativa

Celkem

187
101
83
15
25
93
26
530

196
119
56
118
23
0
0
512

25
43
35
20
4
44
103
274

408
263
174
153
52
137
129
1 316
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Servery
Servery a sítě na OU prošly v roce 2005 dalšími stupni zabezpečování na všech úrovních a povyšování
(upgrade) technických i softwarových prostředků.
Diskové pole
V rámci realizace rozvojového projektu MŠMT a projektu FRVŠ došlo k velice významné inovaci technických
prostředků. Bylo zakoupeno a zprovozněno diskové pole ADAPTEC FC2501D s celkovou využitelnou
kapacitou 6 TB v RAID5 a SAN strukturou, což vytvořilo centrální diskový prostor pro nové servery, sem
byla převedena většina dat studentů i učitelů a také důležité služby jim poskytované. Ty jsou nyní
provozovány v bezpečnějším prostředí. Vysokou dostupnost ještě podporuje řešení Novell Cluster, v kterém
služby běží.
Bylo zakoupeno 9 nových výkonných serverů, významná část z toho byla financována z dotací FRVŠ
a rozvojových projektů MŠMT. Některé z nich nahradily zastaralé a kapacitně nevyhovující servery a některé
byly použity na zprovoznění nově zaváděných služeb studentům i zaměstnancům OU. U mnoha dalších
serverů došlo k významnému povýšení, především rozšíření operační paměti a diskové kapacity pro data
aplikací a uživatelů a s tím související povyšování na nové verze u všech operačních systémů.
Počty serverů s různými operačními systémy a jejich základní využití ukazuje Tab. 5.2. Čísla v závorce
znamenají přibližnou celkovou využitelnou diskovou kapacitu v GB, která je pro servery k dispozici.
•

Tab. 5.2 Počty serverů s různými operačními systémy a jejich základní využití

Operační
systém

Hlavní použití
Pošta

Inform.

1 (1 000)
1 (40)
2 (1 040)

1 (1 000)
3 (270)
2 (230)
3 (120)
9 (1 620)

WWW

E-learning

Uživatelská

Síťové

data

služby

3 (210)
3 (210)

2 (70)
3 (190)
5 (260)

1 (2 000)
2 (310)
3 (2 310)

systémy

Novell
Linux
Unix/Risc
MS XP/2000
Celkem

Celkem

- 3 (4 000)
11 (210) 22 (1 110)
2 (230)
2 (45)
8 (355)
13 (255) 35 (5 695)

Významné postavení v síti OU mají servery na platformě Novell Netware a systém GroupWise.
V roce 2005 došlo k rozsáhlým změnám v síti Novell. V oblasti hardware byly všechny staré servery
nahrazeny 3 novými značkovými servery IBM x346, na něž byly služby přeneseny. Servery byly připojeny
k novému diskovému poli, které výrazně zvětšilo velikost diskového prostoru poskytovaného uživatelům.
V oblasti software byl proveden přechod na poslední verzi operačního systému Novell Netware 6.5. Nové
servery byly spojeny do clusteru, což zvýšilo dostupnost služeb uživatelům. Výrazně vzrostl význam
autentifikační služby LDAP, která je nyní využívána pro ověřování uživatelů při přihlašování do většiny
informačních systémů na OU. Počet kont v síti Novell je 10 700, z toho je 960 zaměstnaneckých kont.
Roste i využití serverů uživateli. Denně se k serverům současně připojuje více než 1 000 uživatelů.

(31)

Ostravská

univerzita

2005

/

I n f o r m a č n í

a

k o m u n i k a č n í

t e c h n o l o g i e

Neméně důležitou úlohu v síti OU plní servery na platformě Linux. Zabezpečují již tradičně především
databázové a síťové služby a jejich význam stále roste.
V polovině roku 2005 byla převedena služba Studentská pošta na nový dvouprocesorový server IBM
xSeries 365 s 6GB pamětí a s 270 GB využitelného diskového prostoru. Zrychlilo se vyřizování požadavků především při doručování skupinových e-mailů. Vzrostla také kapacita schránky, na studenta nyní
připadá 30 MB (dříve 5 MB).
Byl vybudován portál k monitorovacímu systému sítí a služeb. Jako monitorovací systém je použit systém
Nagios (http://www.nagios.org). Monitorovací server slouží i jako NetFlow Collector – sbírá údaje o přenesených datech pro všechny aktivní IP adresy univerzity a sleduje zatížení jednotlivých portů centrálního
prvku. Na tento server jsou také nasměrovány logy všech aktivních síťových prvků a některých dalších
systémů univerzity. Tyto logy jsou on-line i off-line analyzovány pro vnitřní potřebu správy sítě.
Neexistující síťová infrastruktura a funkční připojení kolejí Vítkovice do sítě Ostravské univerzity vedlo
v roce 2005 k realizování projektu kompletního zasíťování kolejí Vítkovice. Připojení k síti Ostravské
univerzity bylo realizováno mikrovlnným spojem v pásmu 10 GHz.
V těsné návaznosti na projekt zasíťování kolejí Vítkovice byl navržen a zprovozněn systém registrace
a placení služeb spojených s využíváním připojení k počítačovým sítím na kolejích Vítkovice a Hladnov.
Systém je koncipován jako modul v již stávajícím portálu Ostravské univerzity a je dostupný ze sítě
Ostravské univerzity i z Internetu.
Spolu se stoupajícím počtem a výkonem serverů rostou i nároky na technické zázemí zabezpečující
jejich provoz. Serverovna CIT již byla kapacitně nedostatečná, a proto byla rozšířena o další prostor,
který byl pro tento účel upraven. Do nové serverovny vybavené klimatizací a antistatickou podlahou jsou
umísťována nová zařízení. Centrální UPS na CIT byla povýšena instalací nového modulu, který zajistil
napájení pro nové servery a disková pole.
Sítě
V propojení budov (serveroven) OU se udály dvě velké změny. Připojení lokality Podlahova optickou trasou
k Varenské (místo mikrovlnného pojítka k Fráni Šrámka) a povýšení rychlosti na pronajatém okruhu
připojujícím Varenskou z 1 Mbit/s na 10 Mbit/s. Stav páteřní sítě OU koncem roku 2005 znázorňuje
následující schéma (viz obr. 5.2).

(32)

Ostravská

•

univerzita

2005

/

I n f o r m a č n í

a

k o m u n i k a č n í

t e c h n o l o g i e

Obr. 5.2 Páteřní síť Ostravské univerzity koncem roku 2005
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Dalšího posílení rychlosti, bezpečnosti a dostupnosti služeb bylo docíleno pomocí nově zakoupených
aktivních prvků. Téměř před dokončením je vyřazování starých 10 Mbit Ethernet hubů ze serveroven
počítačové sítě OU. Naprostá většina lokalit je už tak vybavena čistě inteligentními přepínači zajišťujícími
vyšší rychlost připojení, lepší kvalitu a dostupnost služeb a současně zvýšení bezpečnosti v sítích OU.
Vzhledem k nárůstu počtu PC a notebooků (i soukromých) využívajících počítačovou síť OU došlo v některých
podsítích k vyčerpání veřejných IP adres. Situaci jsme vyřešili přechodem k adresaci učeben, které nyní
využívají privátní rozsahy IP adres, které jsou směrem do Internetu překládány.
Od roku 2005 zprostředkovává síť Ostravské univerzity propojení komunitním počítačovým sítím
CZFree.NET Ostrava (http://wi.fi.cz). Síť CZFree.NET je na Ostravské univerzitě nezávislá, OU je pouze
do této sítě zapojena. Díky tomu mohou získat zaměstnanci a studenti Ostravské univerzity připojení
k vysokorychlostnímu Internetu s nízkými náklady. Síť Ostravské univerzity a síť CZFree.NET nejsou
přímo propojeny, pro přístup k síti OU i k Internetu je použito vpn připojení.
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Kamery
Bezpečnostní kamery slouží k monitorování vybraných učeben a studoven a pro hlídání vstupních prostor
budov. Obraz z kamer je zaznamenáván pro pozdější vyhodnocení. Celý systém se neustále rozšiřuje
a přechází se na technologii IP kamer. Na konci roku 2005 bylo nainstalovaných 42 kamer, z toho 9 jsou
IP kamery.
Telekomunikace
Budování vlastní telekomunikační sítě v rámci jednotlivých budov bylo dokončeno včetně propojení
jednotlivých budov do celouniverzitní sítě. Byl vytvořen číselný plán telefonní sítě včetně VoIP (Voice
over IP) analogových příček i s vazbou k telekomunikační síti CESNET2. Začíná fáze upgrade telefonní
sítě na nové telefonní systémy a probíhá jejich vzájemné digitální zapříčkování s přechodem na čtyřmístné
číslování klapek OU v roce 2007.
Byly vyměněny další dvě staré telefonní ústředny za nové (Podlahova a Chelčického), které již umožňují
a dále budou umožňovat přímé digitální napojení do celouniverzitní telefonní sítě (číselný plán –
Fr. Šrámka série 7xx, Varenská část série 9xx, Podlahova 93x až 96x, Chelčického 88x a 89x) a začíná se
připravovat instalace nového telefonního systému do nového objektu Mlýnská (90x až 92x a přesunutá
čísla z děkanátu PdF, jednotlivá čísla na sérii 1xx).
Probíhá integrace a podpora síťových služeb, autorizačních kódů, provolby, hlasových schránek apod.
V roce 2006 se připravuje vazba telefonní sítě OU s telefonní sítí FNsP v Ostravě-Porubě, nutná zejména
pro potřeby ZSF OU.
Koncem roku 2005 byl vyměněn první pár analogových GSM bran za první digitální GSM bránu pro operátora
T-Mobile.
Připravuje se a částečně se již realizuje projekt vytvoření nového telefonního systému OU se sdílenými
novými systémovými službami a se zachováním předností stávajícího telefonního systému.
Na webových stránkách Ostravské univerzity byl vyčleněn prostor pro informace, rady, návody k obsluze,
volání a služby telefonní sítě, viz: http://www.osu.cz/telefony, byly vytvořeny kontaktní e-mailové adresy
pro zasílání aktualizací k telefonním seznamům: tel.seznam@osu.cz a e-mail pro hlášení poruch:
telefony@service.osu.cz.
5.1.3 Portál a informační systémy
Informační systémy vnitřní a vnější
Většina zásadních obslužných činností je na Ostravské univerzitě v současnosti zabezpečena informačními
systémy. Ty mají definovány správce, jsou zálohovány a je možno je využít jako primární zdroje dat pro
sekundární agregované informační systémy, které se vytvářejí na zakázku dle potřeb školy. Jsou jimi např.
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systém pro evidenci publikační činnosti, systém pro evidenci software, systém zprostředkovávající
informace pro akreditaci, evidence studentských a zaměstnaneckých karet aj.
Studijní IS
Studijní informační systémy v sobě v současnosti zahrnují:
• kompletní evidenci studia STAG,
• předzápis studentů s klientským i webovým rozhraním,
• zpracování agendy přijímacího řízení včetně vyhodnocení přímo v IS,
• systém evaluace studia Eval,
• webovou evidenci ke zkouškám.
V roce 2005 proběhla implementace nového modulu ABSOLVENT. Tento modul poskytuje plnou podporu
procesů spojených se zdárným ukončením studia na OU. Dále pak byl do ostrého provozu nasazen modul
elektronické přihlášky na OU, který byl vyvinut přímo na CIT. Pomocí tohoto modulu bylo podáno více
než 6 000 elektronických přihlášek. Za úspěch lze považovat převzetí tohoto modulu do ostrého provozu
i jinými VŠ, které používají IS STAG. V závěru roku se intenzivně pracovalo na modulu pohledávek
a závazků studentů.
Personální a ekonomický IS
V roce 2005 byl s firmou Magion připraven harmonogram nasazení nové verze personalistiky, jako
nejzažší termín byl stanoven 1. 1. 2007. Na podzim proběhlo druhé setkání vysokých škol, které používají
informační systém Magion. Na setkání se dohodla bližší spolupráce při jednání s firmou Magion.
V souvislosti s ostatními dříve implementovanými moduly lze říci, že tyto fungují bez zásadních problémů,
i když i zde samozřejmě dochází k běžné údržbě a drobným zásahům ze strany dodavatele.
U dodavatele SW Magion, a. s., dochází průběžně k optimalizaci databázové struktury i programového
kódu, což umožňuje snadnější provázání IS Magion s informačními systémy OU.
Knihovní IS
Univerzitní knihovna zpracovává publikace v automatizovaném knihovnickém systému T-Series (dříve
TinLib), vytvořeným nad entitně-relačním databázovým systémem TINMAN. Jsou provozovány moduly
pro potřebu čtenářů (OPAC), pro automatizaci interních knihovnických činností a služeb (Katalog,
Výpůjční protokol, Akvizice, Správa seriálů, MVS), systémové moduly (Administrátor, Konverze dat,
Archivace, Zprávy) a moduly pro různé typy lokálních i rozlehlých sítí a způsoby kooperace v nich (Fileserver, Terminal-server, Klient-server). Systém T-Series spolupracuje se samostatným modulem TinWeb,
který zpřístupňuje knihovnické databáze prostřednictvím Internetu přes rozhraní WWW.
Během roku 2005 proběhl upgrade verze 310, který přinesl vylepšení ve všech používaných modulech.
Nedílnou součástí knihovního IS jsou on-line samoobslužné služby. Proto byl začátkem roku 2005 dokoupen
a nainstalován přídavný modul T-Circulation. Ten poskytuje základní služby výpůjčního protokolu
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prostřednictvím webových stránek na kterémkoli počítači v půjčovně, ve studovnách, na pracovišti nebo
doma. Pomocí něj je čtenářům umožněno samoobslužně a v reálném čase:
• zobrazování vlastních výpůjček a rezervací,
• prodlužování vlastních výpůjček,
• rezervování vybraných dokumentů,
• vzdálené vyhledávání dokumentů v knihovně na základě různých kritérií,
• zjišťování informací o individuálních možnostech půjčování a rezervování dokumentů,
• zobrazování vlastních upomínek.
Toto vše se okamžitě děje on-line nad aktivní databází. Systém T-Circulation najdeme na internetových
stránkách OU v sekci Informační zdroje – Knihovní IS, na odkaze http://linda.osu.cz:8888/tcirc nebo
ve vyhledávači TinWeb, kde klikneme na tlačítko Rezervace, prodlužování, informace o výpůjčkách.
Identifikační karty a přístupový systém
Za rok 2005 se zvýšil počet aktivně používaných identifikačních karet na 6 250. Z toho většinu tvoří
studentské ISIC karty, kterých je používáno přes 5 100. Alternativou pro studenty je Studentská karta,
využívána v počtu necelých 500. Aktivních zaměstnaneckých karet je 650.
V současné době zahrnuje přístupový systém celkem 22 přístupových míst, kde je kontrolován vstup
pomocí čteček identifikačních karet. Jedná se hlavně o počítačové učebny a dále o vstupy do budov
a vjezdy na parkoviště. Měsíčně je odbaveno asi 15 000 přístupů do těchto prostor.
Portálové technologie, vývoj
V rámci grantu fondu rozvoje CESNET byla dokončena základní implementace portálového prostředí
na Ostravské univerzitě a celý grant byl úspěšně obhájen ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni a Univerzitou Palackého v Olomouci. Celý projekt byl hodnocen jako velice přínosný v českém
akademickém prostředí.
V rámci pokračujícího vývoje Portálu Ostravské univerzity se podařilo implementovat několik nových
funkcí.
Funkce určené pro zaměstnance:
• Akademičtí i neakademičtí pracovníci mohou využít nového typu vyhledávání mezi studenty
Ostravské univerzity. Dohledatelné jsou veškeré aktuální informace podle studijního čísla, příjmení
či jména.
• Studijní oddělení si mohou dynamicky generovat protokoly o přijímacím řízení, což značně ulehčuje
jejich práci.
• Platby za studium byly provázány s elektronickými platbami studentů a jsou zpětně vyhledatelné
pomocí Portálu Ostravské univerzity.
• Nová funkce Skupinový mail umožnil odesílat elektronickou poštu studentům jednotlivých studijních
skupin.
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• Uživatelé mohou využívat elegantního vstupu do helpdeskového systému Ostravské univerzity, kde
mohou sledovat průběh řešení svých požadavků.
• Na základě uživatelských požadavků přibyly funkce zjištění číselníků pracovišť a stavu majetku
ve skladech.
• Změna hesla začíná sjednocovat tuto funkčnost na jedno místo, prozatím existuje propojení
se systémem Novell, ale v budoucnu bude provázána také s ostatními systémy.
Funkce určené pro studenty:
• Stěžejní funkcí pro studenty se stal v roce 2005 elektronický index, který začal fungovat v rámci
Portálu Ostravské univerzity. Samotní studenti si zde kontrolují své studijní výsledky a mají okamžitý
přehled. Stejně tak se touto cestou zefektivnil kontakt studenta s vyučujícími.
• Studenti mohou využívat elegantního vstupu do helpdeskového systému Ostravské univerzity, kde
mohou sledovat průběh řešení svých požadavků.
• Portál Ostravské univerzity zpřístupňuje studentům výsledky Evaluace a umožňuje seznámit
se s názory ostatních studentů na kvalitu výuky na Ostravské univerzitě.
• Studenti si mohou dynamicky vyhledat své studijní plány, rozvrhy místností, rozvrhy předmětů,
detailní informace o předmětu atd. Tyto funkce urychlují a zefektivňují práci studentů.
V rámci spolupráce s Knihovnou Ostravské univerzity se vývojové oddělení zapojilo do práce Národní komise
pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (http://www.evskp.cz/).
Výsledkem této spolupráce jsou podklady a analýza pro implementaci nového systému odevzdávání
závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací (DIPL v.2), který bude v průběhu roku 2006 implementován. Zároveň se vývojové oddělení aktivně podílí na vzniku metadat a obecného životního cyklu
závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací na vysokých školách.
V rámci spolupráce s oddělením vědy a výzkumu byla vyvinuta aplikace Evid, která je určena pro evidence
projektů (http://evid.osu.cz/). Tato aplikace je v současném stavu v testování u koncových uživatelů a čeká
se na její nasazení do reálného provozu.
Vznikl nový informační systém IS MODUL přístupný prostřednictvím Portálu Ostravské univerzity, který
umožňuje komplexní práci s moduly vytvořenými nad strukturou existujících kurzů, včetně zařazování
těchto modulů do nových studijních programů a propojení tohoto informačního systému na informační
systém IS STAG. Tento informační systém byl vyvinut v rámci rozvojového projektu Modulární studijní
programy.
V závěru roku 2005 došlo k prvnímu vyplácení ubytovacího stipendia, komunikačním prostředkem mezi
Ostravskou univerzitou a studenty se stal Portál Ostravské univerzity. Studenti se zde mohli vyjadřovat
k částce ubytovacího stipendia, dozvědět se o svém nároku na něj či si vytisknout rozhodnutí o přidělení
stipendia.
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AKROS
Sytém pro realizaci a správu akreditací studijních oborů a programů byl v roce 2005 velmi aktivně
využíván. Postupem času ho začaly využívat všechny fakulty na Ostravské univerzitě. Nicméně v rámci
rutinního provozu se objevilo několik ohnisek nedostatků. Z tohoto důvodu byl v průběhu roku 2005
proveden sběr požadavků na novou verzi informačního systému AKROS. Samotné uvolnění nové verze je
plánováno na březen roku 2006.
Nová verze AKROSu bude:
• řešit problém rychlosti,
• odpovídat novým požadavkům MŠMT,
• zkvalitní navigaci programem,
• rozšíří funkcí systému o generování oborů,
• zavede autorizaci až do úrovně oborů.
5.2

Připojení na CESNET2

K síti Cesnet2 je Ostravská univerzita nyní připojena dvěma optickými vlákny technologií Gigabit
Ethernetu s přenosovou rychlostí 2x1 Gb/s full duplex. Oproti stavu z minulého roku byla doplněna optická
trasa na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a stávající trasa vedoucí do Ostravy-Poruby (sál CVT VŠBTU Ostrava) byla přepojena z pronajatého okruhu na novou optickou trasu.
V roce 2005 se OU jako první z moravských vysokých škol plně připojila k projektu eduRoam
(www.eduroam.org) – mezinárodnímu projektu zabývajícímu se podporou mobility a roamingu v sítích
národního výzkumu a vzdělávání. V České republice projekt eduRoam zajišťuje sdružení Cesnet. (viz obr.
5.3 – Zapojení eduRoam na OU)
•

Obr. 5.3 Zapojení sítě eduRoam na Ostravské univerzitě
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E-learning, stav a plán rozvoje na vysoké škole

Nejvýznamnější událostí v oblasti e-learningu na Ostravské univerzitě v roce 2005 bylo bezesporu
zprovoznění celouniverzitního systému pro řízení výuky (LMS) IBM Workplace Collaborative Learning.
Tento robustní systém byl ve verzi 2.0.1 naimplementován v období září 2004 až prosinec 2004 a předán
k užívání v lednu 2005. Poprvé byl systém nasazen v letním semestru 2004/2005, kdy probíhala úvodní
školení lektorů a testovací provoz. Na jaře 2005 došlo ke změně licenční politiky IBM a edukační sféře
v ČR byly zpřístupněny další moduly z rodiny produktů IBM Workplace, konkrétně se jednalo o komunikační
moduly IBM Workplace Messaging a IBM Workplace Team Collaboration. Tyto moduly byly začleněny
do e-learningového prostředí na Ostravské univerzitě v období července a srpna v rámci upgrade na novější
verzi IBM Workplace 2.5.1.
Nová verze IBM Workplace 2.5.1 společně s integrovanými komunikačními moduly umožnila obohatit
e-learningovou výuku o tolik potřebné komunikační a kolaborační nástroje, jako jsou diskusní fóra,
instant messaging, document management, kalendáře a webové konference. Během podzimu 2005 proběhla
řada úspěšných školení, jejichž cílem bylo seznámit lektory s novým prostředím IBM Workplace 2.5.1
a s možnostmi tvorby e-learningových kurzů v prostředí IBM Workplace Authoring Tool.
V závěru roku 2005 bylo v LMS IBM Workplace Collaborative Learning 20 aktivních lektorů z různých
fakult, kteří do systému zavedli celkem 32 e-learningových kurzů.
Co se týká hlavních cílů rozvoje IBM Workplace pro rok 2006, bude třeba ve spolupráci s odborníky z IBM
provést stále nedokončený transfer databází IBM Workplace na samostatný server a upgrade IBM Workplace
na novější verzi 2.6, která by měla uživatelům zajistit podstatně vyšší rychlost práce se systémem.
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Information Technology Centre
• • • Summary
The general trend towards the ever increasing use of information and communication technologies
in all areas of activity at the University of Ostrava continued in 2005. The Information Technology Centre
(ITC) played a key role in this process.
The ITC’s Technical Department was responsible for maintaining and extending the services available
on the University’s main computer network as well as for the maintenance of servers. In 2005 the University
had a total of 26 server locations with active and passive elements, air conditioning and telecommunications
equipment. Over the course of the year, the University’s servers and networks underwent a continuing
process of security upgrading and upgrading of technical and software equipment.
The following changes were of particular importance for the further development of computer network
services at the University of Ostrava:
• A 6 TB capacity disk array was purchased and placed in operation, creating a central disk space
for new servers. Most of the data for students and teachers was moved to this space, along with
important services provided on the Novell platform, which are now run in a more secure environment.
• 9 powerful new servers were purchased, either to replace outdated servers with insufficient capacity
or to launch newly introduced services.
• An entirely new infrastructure was built to connect student halls of residence to the University
network.
Over the course of 2005, the ITC managed a total of 40 autonomous information systems. This figure
includes a wide spectrum of program systems ranging from simple systems to complex and highly structured
applications. In order to run these information systems and to provide other services, the ITC maintains
a total of 35 servers.
Most of the key service activities at the University are currently provided via information systems. Each
of these systems has a defined administrator, and all of them are also duplicated in backup storage. They
can be used as primary sources of data for secondary aggregated information systems which are created
to order depending on the needs of the University.
A key event in 2005 was the full launch of the University of Ostrava Portal.
The Customer Care Department provides a full advisory and mediation service for the purchase of
information technology across the University. A key element of the Department’s activities is the provision
of advisory and consulting services for users of hardware and software products.
2005 was the first year in which selected services provided by the ITC were subject to an evaluation,
which yielded very positive results.
2005 also saw an important change in the connection to the Cesnet network. New optic fibres were put
into operation and the current link was switched to a new optic link. A further activity of considerable
importance is the linking up of the University to the eduRoam WIFI networks project.
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6/ UNIVERZITNÍ KNIHOVNA, KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY
• • • Mgr. Jarmila Krkošková, ředitelka Univerzitní knihovny OU

Tab. 6.1 Základní údaje o fondech, uživatelích a službách UK OU v roce 2005
Přírůstek knihovního fondu za rok 2005
Knihovní fond celkem (dosud zpracovaný v inf. systému)
Počet odebíraných titulů periodik: tištěné
elektronické
Otevírací doba za týden
Počet absenčních výpůjček (včetně prolongací)
Počet uživatelů
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru
•

6.1

8 498
228 835
357
95
52
112 276
9 565
174
40 136

Doplňování knihovních fondů

Hlavním typem dokumentů získávaných v uplynulém roce do fondů knihovny byly tištěné knihy a časopisy,
v menší míře dokumenty na optických médiích (CD, DVD), dále pak elektronické časopisy nebo elektronické
verze tištěných časopisů objednaných na základě předplatného a výjimečně také elektronické knihy.
Počet knihovních jednotek, které jsou evidovány, knihovnicky zpracovány a zpřístupňovány prostřednictvím
on-line databáze, činí necelých 230 tisíc. Dalších zhruba 7 tisíc dokumentů je evidováno v samostatných
databázích (DIPL, Databáze výměny literatury).
Tab. 6.2 Stav knihovních fondů k 31. 12. 2005
Počet knihovních jednotek evidovaných v IS celkem
v tom tištěné knihy a periodika
ostatní dokumenty (tištěné hudebniny, CD, VD, videokazety)
Počet titulů odebíraných periodik
Počet exemplářů odebíraných periodik
Vysokoškolské kvalifikační práce
Přijaté dokumenty z výměny
•

228 835
226 706
2 129
357
458
3 404
3 419

Z pohledu dlouhodobých statistik má roční přírůstek knihovních jednotek do fondů, pokud jde o knihy,
spíše stoupající tendenci, zatímco počet titulů odebíraných časopisů se od roku 2001 trvale snižuje
v důsledku možnosti přístupu uživatelů k plnotextovým elektronickým časopisům v rámci konsorcií
informačních institucí v ČR.
Vzhledem k celkové koncepci uspořádání knihovnických agend a služeb je necelých 19 % fondů
zpřístupňováno ve volném výběru ve studovnách ústřední budovy (2 studovny) a studovnách fakult
(6 studoven) a také v knihovnách kateder a ústavů OU (30 knihoven). Více než 81 % fondů je dislokováno
ve skladech v centrální budově. Knihovní jednotky jsou ze skladů periodických a neperiodických
dokumentů půjčovány absenčně na základě žádanek čtenářů. V následujícím přehledu jsou uvedeny i dosud
nezpracované fondy periodické a neperiodické literatury včetně vysokoškolských kvalifikačních prací,
zpřístupňovaných prezenčně interním uživatelům v příslušných studovnách fakult.
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Tab. 6.3 Dislokace fondů UK k 31. 12. 2005

Dislokace fondů UK / KJ

Vázaný výběr

Volný výběr

189 169
23 537
0
748
0
213 454

0
470
25 798
2 656
11 212
40 136

Neperiodické dokumenty ve skladech ústřední budovy UK
Periodické dokumenty ve skladu ústřední budovy UK
Knihy a periodika ve specializovaných a fakultních studovnách
Vysokoškolské kvalifikační práce (archiv a sklad/studovny)
Dokumenty v katedrových a ústavních knihovnách
Celkem

Nové knihovní jednotky získává knihovna nákupem, dary a náhradami za ztracené dokumenty a také výměnou s dalšími vědeckými a vzdělávacími institucemi z ČR i zahraničí. Největší podíl na způsobu doplňování fondů má nákup z prostředků přidělených jednotlivým subjektům univerzity, a to jak z prostředků
normativních, tak také z účelových prostředků. Celkový objem prostředků vynaložených na nákup
převážně tištěné literatury dosáhl v loňském roce 3 158 tis. Kč.
•

Tab. 6.4 Vývoj doplňování a aktualizace fondů v letech 2001 až 2005

Knihovní fondy

Celkový počet knih. jednotek
Počet odebíraných titulů periodik
Roční přírůstek
Roční úbytek
•

2002

2003

2004

2005

206 773
484
7 069
88

214 468
425
7 949
254

220 712
373
7 450
1206

228 835
357
8 498
375

Tab. 6.5 Vývoj získávání fondů v letech 2001 až 2005

Způsob získávání fondů /KJ

Nákupem
Darem
Výměnou
Celkem KJ evidovaných v IS
•

2001

198 821
550
5 999
542

2001

2002

2003

2004

2005

5 245
721
33
5 999

5 624
2 127
249
8 000

4 750
2 949
250
7 949

5 092
2 219
139
7 450

6 025
2 410
63
8 498

Tab. 6.6 Vývoj způsobu financování nákupu literatury v letech 2001 až 2005

Náklady na tištěné dokumenty v tis. Kč

Dokumenty (normativní prostředky)
v tom knihy
časopisy
Účelové prostředky
Náklady na nákup celkem

2001

2002

2003

2004

2005

2 531
1 147
1 384
450
2 981

2 696
1 499
1 196
753
3 449

2 158
1 135
1 023
821
2 979

2 407
1 436
971
684
3 091

2 290
1 406
884
868
3 158

Knihovnické zpracování fondů včetně ukládání záznamů o dokumentech v on-line katalogu knihovny
prostřednictvím automatizovaného knihovnicko-informačního systému T-Series (dříve Tinlib) bylo započato
v roce 1997 u neperiodických dokumentů, u periodických publikací v roce 2002. Ukončení procesu
rekatalogizace sbírek dislokovaných v ústřední budově se předpokládá v roce 2006.
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Tab. 6.7 Postup knihovnického zpracování fondů v letech 2001 až 2005

Zpracování knihovních fondů/KJ

Nové přírůstky
Starší fondy
Celkem
6.2

2001

2002

2003

2004

2005

5 999
22 973
28 972

7 069
17 973
25 042

7 949
13 541
21 490

7450
15 316
22 766

8 498
9 649
18 147

Dostupnost elektronických informačních zdrojů

Knihovna buduje následující on-line databáze:
• Knihovní katalog: katalog je volně přístupný prostřednictvím prohlížeče OPAC a samostatného
modulu TinWeb v prostředí WWW nebo prostřednictvím mobilního telefonu služby WAP, umožňuje
prohledávání katalogů jiných knihoven a informačních institucí používajících stejnou platformu.
• Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP): odkazuje na tištěné nebo elektronické
kvalifikační práce obhájené na Ostravské univerzitě od roku 2003, přístup k plným textům VŠKP je
umožněn v souladu s tzv. autorským zákonem pouze pro vnitřní potřebu školy.
• Databáze literatury z výměny: záznamy o dokumentech získaných výměnou s pedagogickými
a badatelskými institucemi v ČR i zahraničí.
Vnější elektronické informační zdroje (EIZ) typu bibliografických, faktografických a v poslední době
především plnotextových bází dat jsou na OU přístupné od roku 2000. Zpřístupňování většiny databází
je umožněno díky grantovým programům MŠMT pro podporu vědy a výzkumu na vysokých školách
(v současné době 1N pro období 2004–2008). Pro zajištění maximální efektivnosti jsou vytvářena
konsorciální seskupení informačních institucí na celostátní úrovni a soustavně jsou vyhodnocovány
statistiky a hodnoceny zkušenosti s využíváním těchto zdrojů na jednotlivých vysokých školách i v souhrnu.
Trendem posledních tří let je zvyšování podílu vzájemného, tzv. křížového přístupu knihoven a informačních
institucí k elektronickým časopisům hrazeným z rozpočtů těchto institucí. Koncem roku 2005 zajišťovala
knihovna přístup do 27 světových i domácích elektronických zdrojů. Většina on-line databází je zpřístupňována v rozsahu IP adres Ostravské univerzity.
•

Tab. 6.8 Vývoj zpřístupňování el. informačních zdrojů v letech 2001 až 2005

Elektronické zdroje – databáze

Počet interních zdrojů
Počet externích zdrojů
z toho on-line
CD ROM (Ultra*Net)

2001

2002

2003

2004

2005

1
20
16
4

3
23
19
4

3
26
21
5

3
27
24
3

4
27
22
5

Přístup do univerzálních či multioborových bází dat je na OU od roku 2002 financován z centrálního
zdroje, který je součástí rozpočtu knihovny. Oborově specializované zdroje jsou podobně jako předplatné
odborných časopisů a nákup úzce oborově zaměřených knih hrazeny z rozpočtů jednotlivých fakult.
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Tab. 6.9 Vývoj nákladů na zpřístupňování el. informačních zdrojů v OU v letech 2001 až 2005

Náklady na EIZ v tis. Kč

2001

2002

2003

2004

2005

250

170

95

254

749

K nejvyužívanějším elektronickým informačním zdrojům OU patří tyto databáze (seřazeno sestupně):
EIFL Direct – EBSCO, ProQuest 5000, BA/ZR, GeoRef, Coto.je, GeoBase, Kluwer/Springer, Science
Direct, SportDiscus, Literature Online a Anopress. V roce 2005 bylo uskutečněno zhruba 12 tisíc přístupů,
47 tisíc hledání, dále bylo staženo cca 8,3 tisíc abstraktů a 9,7 tisíc plných textů.
•

Tab. 6.9 Odborné databáze zpřístupňované v OU k 31. 12. 2005
Název databáze

Popis

1
2
3
4
5

Anopress (Tam Tam)
Bibliomedica
Biological Abstracts
Books 24x7
Česká národní bibliografie

6

EIFL DIRECT – EBSCO

7

Encyklopedie COTO.JE

8
9

ENVIRONETBASE
ESPM – CSA ENVIRONMENTAL
SCIENCES & POLLUTION
MANAGEMENT DATABASE
Geobase
Georef
Kluwer
Knovel
LEISURE AND TOURISM DATABASE
LEXIKON ČESKÝCH VÝTVARNÝCH
UMĚLCŮ 20. STOLETÍ
LITERATURE ONLINE
MANUSCRIPTORIUM
(MEMORIA PROJECT)
Proquest 5000

Česká média a noviny
Lékařství a zdravotnictví
Biologie, biochemie, biotechnologie, ekologie
Informatika, e-books
České knihy, články, zahraniční bohemika, disertace
a referáty, jmenné autority, speciální dokumenty
Multioborová databáze – sociální a humanitní vědy,
ekonomie, management, kultura
Online encyklopedie – Ottův slovník naučný, Ottův slovník,
Naučný slovník nové doby (OSNND), Malá československá
encyklopedie (MČSE), UNIVERSUM
Životní prostředí, ekologie, ochrana zdraví
Životní prostředí, ekologie

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19 SCIENCE DIRECT
20 SCIFINDER SCHOLAR
21 Scopus
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Geologie
Geografie, geologie
Multioborová databáze časopisů vydavatelství KLUWER
Přírodovědecké a technické referenční příručky
Turismus, volný čas
České výtvarné umění 20. století
Anglická a americká literatura
Digitalizované historické texty
Multioborová databáze – společenské a humanitní vědy,
umění, bankovnictví, ekonomie, vzdělávání, zdraví,
medicína, právo apod.
Multioborová databáze časopisů vydavatelství Elsevier
Chemie a hraniční obory
Multioborová citační databáze pokrývá veškeré vědní obory

Ostravská

22
23
24
25
26
27
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SPORTDISCUS
Spowis
SPRINGER/LINK
WEB OF KNOWLEDGE
ZOOLOGICAL RECORD
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Sport a sportovní vědy
Sport a fitness
Sport a sportovní vědy
Přírodní vědy a medicína
Multioborová citační databáze pokrývá veškeré vědní obory
Zoologie, biochemie, ekologie, evoluce, genetiky,
aplikovaná biologie

Knihovnické a informační služby a jejich zabezpečení

Množství, spektrum nabídky i kvalita poskytovaných knihovnických a informačních služeb reflektují
mnohé požadavky uživatelů a jsou podmíněny technickým, personálním a celkovým finančním zabezpečením
provozu univerzitní knihovny. Jedním z měřítek zájmu o služby knihovny je počet registrovaných uživatelů
a návštěvnost jejích provozoven. Počet uživatelů se za posledních pět let více než zdvojnásobil.
•

Tab. 6.11 Vývoj počtu uživatelů a návštěvnosti v letech 2001 až 2005

Uživatelé a návštěvnost

Registrovaní uživatelé
Návštěvníci

2001

2002

2003

2004

2005

4 089
169 967

5 619
183 739

6 636
205 517

8 182
229 462

9 565
242 203

Statisticky největší skupinu uvnitř kategorie vnitřních uživatelů tvoří studenti Ostravské univerzity, dále
vědečtí, pedagogičtí a umělečtí tvůrčí pracovníci univerzity, z externích uživatelů pak studenti středních
a ostatních vysokých škol v ČR. V rámci meziknihovních služeb UK spolupracuje s dalšími informačními
institucemi v ČR i v zahraničí, které vystupují ve struktuře služeb jako právnické osoby.
•

Tab. 6.12 Přehled registrovaných uživatelů podle kategorií k 31. 12. 2005

studenti OU

ostatní studenti

7 910

763

vyučující OU zaměstnanci OU

369

193

veřejnost

právn. osoby

celkem

175

155

9 565

Základní služby (zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní
služby z jiných knihoven včetně cirkulační služby, poskytování ústních bibliografických, referenčních
a faktografických informací apod.) jsou poskytovány kategoriím tzv. vnitřních uživatelů. Naopak k placeným
službám poskytovaným kategoriím tzv. vnějších uživatelů služeb knihovny patří přístup ke komerčním
elektronickým zdrojům a přístup na Internet obecně, písemně vypracované rešerše aj. Všem bez rozdílu
jsou za úhradu poskytovány reprografické služby, z nichž knihovna odvádí poplatky kolektivnímu správci
autorských děl.
Většina služeb poskytovaných knihovnou vykazuje trvalý růst, přičemž největší procentuální nárůst lze
vypozorovat u absenčních výpůjčních služeb z fondů UK (z toho přímé výpůjčky přes 69 tisíc, prolongace 43 tisíc jednotek). Výrazně se zvýšil počet vypracovaných rešerší. Naopak mírně se snížil počet
uspořádaných vzdělávacích akcí zejména pro práci s databázovými zdroji vzhledem k dlouhodobému
používání a opakovanému školení v práci se zdroji v minulých letech. Snížení počtu požadavků
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na tuzemskou meziknihovní službu zřejmě souvisí s velkým zvýšením využívání elektronických informačních zdrojů – viz část 6.2.
•

Tab. 6.13 Přehled vybraných knihovnických a informačních služeb v letech 2001 až 2005

Ukazatele služeb

Výpůjční služby
Výpůjční služby – místní
z toho
absenční
prezenční
Výpůjční služby – meziknihovní
z toho v ČR
jiné knihovně
z jiné knihovny
z toho mezinár. jiné knihovně
z jiné knihovny
Doplňkové služby
Vypracované rešerše
Zpřístupňované el. databáze
Vzdělávací a výchovné akce
Výstavy publikací

2000

2001

2002

2003

2004

2005

191 590
36 003
155 587
689
112
575
1
1

267 267
36 523
230 744
1 198
147
643
0
408

335 087
44 480
290 607
1 205
290
479
0
436

329 783
55 067
274 716
1 385
472
451
2
460

373334
63043
310 291
2386
398
1508
0
480

382 798
112 276
313 522
2168
306
1306
2
554

26
9
7
1

71
20
12
0

76
23
15
1

138
24
16
1

216
27
22
1

238
27
15
1

Technická zařízení pro zpřístupňování informačních zdrojů a poskytování služeb jsou k dispozici ve všech
provozovnách knihovny. Vedle osobních počítačů s přístupem do interních sítí i do sítě Internet mohou
uživatelé většinou samoobslužně využívat tiskárny, kopírovací stroje a skenery, ve specializovaných
studovnách také audiovizuální techniku (televizory, videopřehrávače, Hi-Fi věže pro poslech hudebních
nahrávek). Pro pořádání školení, seminářů i dalších vzdělávacích akcí lze využít dataprojektor a komplex
audiovizuální techniky ve zmodernizované zasedací místnosti knihovny.
•

Tab č. 6.14 Přehled technických zařízení určených pro uživatele služeb k 31. 12. 2005

Technická zařízení v UK

PC
Internet

67
Celkem

skener

tiskárna

kopírka

ostatní

12

29

3

5

OPAC

5
72

Činnost knihovny je finančně zabezpečena téměř výhradně z normativních prostředků OU, přidělovaných
buď do rozpočtu knihovny v rámci priorit I (náklady na provoz včetně úhrady přístupu do multioborových
elektronických informačních zdrojů, části tištěných knih a periodických dokumentů, vybraných služeb,
mezd pracovníků ústřední budovy), nebo do rozpočtu fakult v prioritách II (mzdy pracovníků studoven).
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Tab. 6.15 Vývoj rozpočtu UK v letech 2001 až 2005

Náklady v tis. Kč

Provozní náklady
Mzdové náklady včetně odvodů
Celkem
6.4

2001

2002

2003

2004

2005

3 530
4 640
8 170

4 175
5 089
9 264

3 621
5 996
9 617

1 686
6 506
8 192

2 354
8 517
10 871

Elektronické služby

Elektronické služby jsou poskytovány uživatelům podle odlišně nastavených práv, respektujících kategorie
čtenářů knihovny, ujednání konkrétních licenčních podmínek pro zpřístupňování vnějších elektronických
zdrojů a s ohledem na platné znění tzv. autorského zákona.
UK OU v současné době poskytuje tyto elektronické služby:
• přístup ke službám sítě Internet všem uživatelům na uživatelských PC pracovišť UK,
• přístup ke službám poskytovaným vnitřní sítí OU oprávněným uživatelům na základě autentizace,
• přístup k on-line elektronickým databázovým zdrojům – podle licenčních smluv pouze v rozsahu
IP adres univerzity, v jednom placeném přístupu na konkrétním PC v příslušné studovně,
popř. prostřednictvím služby Ultra*Net OU,
• KNOS – Knihovnický novinkový a objednávkový systém (vstup do databáze Knižní novinky a možnost
vystavení a schválení návrhu na doplnění fondů knihovny podle požadavků subjektů univerzity),
• elektronické služby výpůjčního protokolu jednotlivým uživatelům: samoobslužné výpůjční služby
T-Circulation (on-line rezervace, objednávání a prodlužování výpůjček), zasílání zpráv a informací
e-mailem nebo služby SMS – výzvy k převzetí rezervovaných dokumentů, zasílání upomínek
na vrácení zapůjčených dokumentů,
• novinková služba – informace o nových přírůstcích ve fondech UK za poslední měsíc,
• možnost vyhledávání ve vnitřních databázích UK: v on-line katalogu knihovny prostřednictvím OPAC
v prostorách půjčovny a službou TinWeb (síť Internet), v databázích výměny literatury (síť Internet)
a VŠ kvalifikačních pracích (Intranet),
• objednávání služeb pomocí elektronických formulářů vystavených na WWW stránkách knihovny:
žádost o zapůjčení dokumentu v rámci meziknihovní služby, objednávání jednorázových a průběžných
rešerší, návrh na doplňování fondů UK,
• služby elektronické dodávání dokumentů (EDD) prostřednictvím e-mailu: elektronické dodávání
naskenovaných částí dokumentů z fondů OU a elektronických kopií získaných v rámci meziknihovní
služby, dodávání rešerší vypracovaných knihovnou,
• konzultační a referenční služby vyžadující písemnou formu (bibliografické citace, bibliografické
informace o dokumentech ve fondech UK a jiných knihoven apod.),
• služby poskytované pracovištím OU (přehledy pořizovacích cen knih a časopisů za dané období,
soupisy fondů v katedrových/ústavních knihovnách),
• on-line služba Zeptejte se knihovny (zodpovídání dotazů s možností náhledu do nejčastěji kladených
dotazů).
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Vzdělávání a výchova uživatelů

Účast knihovny v informačním vzdělávání uživatelů patří k dynamicky se rozvíjejícím službám v posledních
dvou letech.
V současné době se pracovníci knihovny podílejí na těchto formách vzdělávání:
• pořádání školení o práci s vnitřními a vnějšími informačními zdroji – podle harmonogramu v rámci
běžného semestru pro jakékoli přihlášené uživatele, kdykoli během akademického roku na požádání
kateder (pro studenty OU),
• účast v kurzech informační gramotnosti pro studenty 1. ročníků studia všech fakult OU,
• příprava a vedení cvičení k předmětu Elektronické informační zdroje pro studenty 2. ročníku oborů
zajišťovaných katedrou fyzické geografie a geoekologie PřF OU.
6.6

Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání

K 31. 12. 2005 měla knihovna 36 zaměstnanců na plný pracovní poměr, z toho 7 s vysokoškolským vzděláním,
23 s ukončeným středoškolským a 6 se vzděláním základním, popř. středním odborným. V kvalifikační
struktuře převažují osoby s humanitním vzděláním, a to knihovnickým či knihkupeckým, získaným studiem
na odborných školách nebo doplněním všeobecného či jiného odborného vzdělání ročním knihovnickým
kurzem, jeden pracovník má vzdělání v oboru informatiky.
Průběžně si všichni pracovníci udržují a doplňují vzdělání ve znalosti práce s výpočetní a komunikační
technikou v rámci kurzů pořádaných v půlročních intervalech Moravskoslezskou vědeckou knihovnou
v Ostravě a zúčastňují se odborných knihovnických seminářů a školení, pořádaných ústředními knihovnami
ČR. Velká pozornost je věnována jazykové přípravě, mnozí pracovníci soustavně navštěvují jazykové kurzy
a výhledově se připravuje kurz angličtiny oborově specializovaný na oblast knihovnických agend a služeb.
Ve věkové struktuře převažují pracovníci ve věku 40 až 49 let (13 osob), 8 v rozmezí 30 až 39 let, okrajově
osoby mladší 30 let (5 osob) a nad 50 let (10 osob).
•

Tab. 6.15 Počet přepočtených zaměstnanců UK OU v letech 2001 až 2005

Přepočtené osoby

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Zaměstnanci VŠ
Zaměstnanci SŠ
Zaměstnanci SO + ZŠ
CVS
00N
Celkem

7,5
19,9
1
4
0,7
33,1

7
19,7
2
4
0,7
33,4

7
21
2,2
2
0,7
32,9

7
21
2
2
0,7
32,7

7
21
5
0
0
33

7
23
6
0
0
36
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Další aktivity

Univerzitní knihovna je kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení
knihovníků ČR. Aktivně se podílí na práci všech pracovních komisí Asociace knihoven vysokých škol ČR,
tj. komise pro elektronické informační zdroje, pro informační výchovu a informační gramotnost, pro spolupráci s Radou vysokých škol a pro elektronické zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací.
V roce 2005 byla ukončena dvouletá etapa výběru nového informačního systému nové generace, která
v příštím roce vyústí do snah o získání finančních prostředků na nákup a provozování nového systému,
konverze dat a proškolení pracovníků knihovny. V dalších letech se knihovna zaměření na poskytování
moderních služeb, založených na efektivním současném vyhledávání v heterogenních elektronických
informačních zdrojích ve www rozhraní, možnostech adresných služeb jednotlivým i skupinovým uživatelům
podle profilů i zlepšení komunikace uživatele s knihovnou.
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7/ VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A UMĚLECKÁ ČINNOST
• • • MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
7.1

Zaměření výzkumu a vývoje na Ostravské univerzitě v Ostravě

V souladu s Přílohou č. 10 Statutu Ostravské univerzity v Ostravě jsou hlavními směry v badatelské činnosti:
1. Matematické modelování a počítačová simulace systémů a procesů (včetně fuzzy modelování)
2. Teoretická algebra zaměřená na teorii uspořádaných množin a teorii okruhů s aplikacemi v teorii čísel
3. Struktura a chování pevných látek se zaměřením na termodynamiku, transportní jevy, povrchové
struktury a sorpční procesy
4. Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech
5. Ekologické a geografické změny struktur průmyslových regionů
6. Řečová komunikace v mateřském jazyce i v cizích jazycích, včetně sociolektů
7. Demografická a historická studia
8. Adaptace imigrantů a problematika minorit
9. Aktivity s hospodářskými změnami
10. Literatura a výtvarné umění v regionu
11. Historicko-estetické problémy regionální hudby a výtvarného umění
12. Vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro společnost 21. století
13. Didaktika oborů
14. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
15. Studium vlivu životních a pracovních podmínek a sociálních faktorů na zdravotní stav obyvatelstva
ostravského regionu (včetně vlivů xenobiotik a léků)
Vědecká činnost se vedle jednotlivých fakult realizuje v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
a v Ústavu pro regionální studia.
Umělecká činnost se koncentruje na Institutu pro umělecká studia a také na Pedagogické fakultě.
7.2

Zaměření výzkumných záměrů na Ostravské univerzitě v Ostravě

Nejvýznamnější část aktivit ve vědě a výzkumu OU představoval v roce 2005 výzkumný záměr
MSM6198898701 „Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich
použití ve fuzzy modelování“ řešitele prof. Ing.Viléma Nováka, DrSc., ředitele Ústavu pro výzkum a aplikace
fuzzy modelování OU.
Celková částka poskytnutá na řešení výzkumného záměru Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR překročila 11 milionů Kč.
•

Tab. 7.1 Přehled Výzkumných záměrů řešených na OU v roce 2005
Název výzkumného záměru

Přidělené prostředky 2005
(v tis. Kč)

Logické a algebraické metody pro zpracování
informací zatížených neurčitostí a jejich použití
ve fuzzy modelování
Celkem dotace z veřejných prostředků
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V rámci ČR unikátní pracoviště vysoké školy pro výzkum a vývoj

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Pracoviště se zaměřuje na fuzzy logiku a fuzzy modelování a patří k nejvýznamnějším vědeckým pracovištím OU.
Ústav pro regionální studia
Je dalším významným vědeckým pracovištěm OU. Jeho činnost se zaměřuje především na výzkum historie
regionu a řešení otázek regionálních kulturních dějin.
7.4

Významná mezinárodní spolupráce vysoké školy ve výzkumu a vývoji

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu se Ostravská univerzita zapojila jedním projektem do 6. rámcového programu, a sice do projektu „Regional Approach towards FP6. Network of contact point in large
ACC“ (REGinNET), který je koordinován Wroclaw Centre for Technology Transfer v Polsku.
•

Tab. 7.2

Kód programu

Název programu podpory výzkumu a vývoje

Počet projektů

Dotace
(v tis. Kč)

INCO
Celkem

7.5

•

6. rámcový program, Specifické podpůrné akce

1
1

647
647

Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního
rozpočtu, kterých se účastní vysoká škola

Tab. 7.3 Zapojení vysoké školy do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků

Kód programu

Název programu podpory výzkumu a vývoje

Počet projektů

Dotace
(v tis. Kč)

GA
GP
IA
KJ
WB
1M
OE
ME
1N
FD
NR
Celkem

Standardní projekty
21
Postdoktorské grantové projekty
3
Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené
na oblast výzkumu
1
Juniorské badatelské grantové projekty
1
Výzkum pro potřeby regionů
2
Výzkumná centra
1
Eureka
1
Kontakt
1
Informační infrastruktura výzkumu
2
Projektová konsorcia
1
Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví 1
35

8 610
482
287
169
1 128
2 914
900
67
462
155
318
15 492
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Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách

Ostravská univerzita získala v roce 2005 institucionální podporu specifického výzkumu v celkové výši
7,961 mil. Kč, což představuje o 6,5 % více než v roce předchozím.
Dotace pro specifický výzkum na VŠ byla v roce 2005 použita na úhradu:
a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při
řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole
Celkem
v tom osobní
věcné

1.647 tis. Kč
1.356 tis. Kč
291 tis. Kč

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty
magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými
školami
Celkem
v tom osobní
věcné

5.571 tis. Kč
4.689 tis. Kč
882 tis. Kč

c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě
diplomové nebo disertační práce
Celkem

590 tis. Kč

d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se
podílejí studenti
Celkem
•

153 tis. Kč

Tab. 7.4 Vývoj objemů finančních prostředků na institucionální podporu specifického výzkumu

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Výše podpory (tis. Kč)

7674

6553

6177

7098

7477

7961
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Interní grantová soutěž Ostravské univerzity v Ostravě

Mladí a začínající pracovníci ve vědě a výzkumu byli i v roce 2005 podpořeni v rámci Interní grantové
soutěže; bylo podpořeno 13 projektů celkovou dotací 504 tisíc Kč.
•

Tab. 7.5 Projekty podpořené v rámci Interní grantové soutěže Ostravské univerzity

Řešitel

Název projektu

Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Mgr. Daniela Rywiková

Neologismy v současné španělštině
Výzkum renesančních nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Moravské
Ostravě
Komparativní výzkum populačních, společ. a bytových poměrů obyvatel
dělnických sídlišť v Moravské Ostravě
Moravská šlechta zastoupena ve svazcích G a H Kvaternů majestátů
Moravských zemských desk
Reflexe životních osudů a díla F.Lazeckého na základě literárně kritické
recepce jeho děl a korespondence v období let 1930–1947
Propagace soudové klavírní tvorby ostravských a českých skladatelů
na profilovém CD Jaromíra Zubíčka
Analýza současného stavu řízení a financování sportu ve vybraných obcích
Moravskoslezského kraje
Multikulturní problematika ve studiu českého jazyka
Význam vybraných adipocytárních hormonů při rozvoji obezity, inzulínové
rezistence a diabetu
Moderní metody fuzzy aproximace a jejich aplikace
Externí defibrilace – Guideliness 200 (kvalita života po KPR)
Diagnostika senzomotorických funkcí – 3.etapa
Časná repolarizace – normální varianta elektrokardiogramu zdravých
osob různého věku a pohlaví

Mgr. Martin Jemelka
Mgr. Zbyněk Žouželka
Mgr. Lukáš Průša
Mgr. Jaromír Zubíček
Mgr. Oldřich Mičan
Mgr. Kamila Sekerová
Mgr. Michal Haluzík
Mgr. Martin Štěpnička
Mgr. Renáta Zoubková
Mgr. Kateřina Macháčková
Mgr. Vladislava Zavadilová
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7/ Research, Development and Artistic Activities
• • • Summary
During 2005 the main focus of the University’s research, development and artistic activities remained
essentially the same as in 2004 (see Annual Report 2004).
The University submitted a total of 7 project applications for 2005 Ministry of Education funding for long-term
research, of which one was accepted: ‘Logical and algebraic methods for processing information burdened
with uncertainty and their use in fuzzy modelling’ (MSM6198898701), coordinated by Prof. Ing. Vilém
Novák, DrSc., Head of the Institute for the Research and Application of Fuzzy Modelling.
The total funding for this project in 2005 exceeded CZK 11 million.
During the year, the University was involved in 35 projects (as against 33 projects in 2004) funded from
the Czech national budget. The total funding from this source was CZK 15,492,000, a rise of 12.7 %
on the previous year.
The University’s Internal Grants System (IGS) continued to provide funding for young researchers,
supporting 13 projects worth a total of CZK 504,000.
Internationally, the University of Ostrava participated in a project for the 6th Framework Programme
from the SSA category, entitled ‘A Regional approach towards FP6. Network of contact points in a large
ACC’ (REGinNET); the project is coordinated by the Wroclaw Centre for Technology Transfer, Poland.
Specific research funding provided by the Ministry of Education rose by 6.5 % against the previous year
to a total of CZK 7,961,000.
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8/ PRACOVNÍCI VYSOKÉ ŠKOLY
•••
8.1
•

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků

Tab. 8.1 Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

Věk

Pedagogičtí pracovníci
profesoři
celkem

do 29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
nad 70 let
Celkem

4
14
16
16
50

docenti

odb. asist.

ženy celkem

ženy celkem

2
22
36
30
8
98

51
117
67
69
25
3
332

1
4
3
8

1
6
11
9
27

Vědečtí
asistenti

ženy celkem

27
44
40
35
9

9

155

9

lektoři

ženy celkem

pracovníci

ženy celkem

ženy

8
8
1
4

4
1

21

6

2

2

1

V tabulce 8.1 jsou uvedeni všichni akademičtí pracovníci, kteří k 31. 12. 2005 byli v hlavním a vedlejším
pracovním poměru. 35 lektorů vykonávalo činnost v rámci uzavřených dohod o provedení práce a dohod
o pracovní činnosti.
8.2

Celkový počet akademických i dalších (neakademických) pracovníků vysoké školy

8.3

Počet interních a externích akademických pracovníků vysoké školy – trendy

•

Tab. 8.2 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků vysoké školy
(Fyzické osoby a přepočtené počty)

Pracovníci

Interní
Externí

Pedagogičtí pracovníci

fyzické osoby
fyzické osoby

profesoři

docenti

odb. asist.

asistenti

33
17

78
20

247
85

9

lektoři

Vědečtí

Další

pracovníci

prac.

19
2

320
5

Interní zaměstnanci jsou uvedeni ze stavu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru k 31.12. 2005. Stav
externích zaměstnanců je uveden k 31. 12. 2005, a to těch zaměstnanců, kteří měli uzavřen vedlejší pracovní
poměr. Stavy akademických a neakademických zaměstnanců odpovídají počtům zaměstnanců v průběhu
roku 2005. V rámci dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti bylo v průběhu roku 2005
zaměstnáno za účelem zajištění výuky 153 akademických pracovníků.
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Vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

Tab. 8.3

Angličtina
Němčina
Řídící a manažerské
schopnosti a dovednosti
Doktorské studium

FF

PdF

PřF

ZSF

IpUS

9
3
25

33
4
38

42

20

5

21

15

2

8

2

4

1

ÚVFAM

celkem

1

109
7
102

1

16

Vzdělávání akademických pracovníků bylo v roce 2005 realizováno zejména v rámci řešení rozvojových
projektů.
Jazykové vzdělávání probíhalo podle rozvojového projektu Zvýšení odborné komunikativní kompetence
akademických pracovníků Ostravské univerzity v cizím jazyce.
Do projektu se zapojilo 116 zaměstnanců, z nichž 5 přípravu nedokončilo.
Znalostní úroveň A1 dosáhlo 15 zaměstnanců, 68 zaměstnanců dosáhlo úroveň A2, jeden úroveň B1 a 27
zaměstnanců dosáhlo úroveň B2.
Celkem 102 akademických pracovníků bylo zapojeno do projektu Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity.
Obsahem jednotlivých výukových a tréninkových soustředění byly oblasti řízení, manažerské komunikace,
řízení lidských zdrojů, financování a řízení vysoké školy, strategie Ostravské univerzity a evropský model
řízení kvality.
Doktorské studium v roce 2005 úspěšně ukončilo 16 akademických pracovníků.
8.5 Habilitační a jmenovací řízení na vysoké škole
•

Tab. 8.4

Počet habilitací (doc.)
Počet jmenovacích řízení (prof.)
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FF

PdF

PřF

ZSF

IpUS

2
1

3
1

4
1

2

1

ÚVFAM

celkem

12
3
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9/ HODNOCENÍ ČINNOSTI
• • • Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., a kolektiv autorů
9.1

Systém hodnocení kvality vzdělávání

Hodnocení činností Ostravské univerzity probíhá každoročně v souladu se zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých
školách a se Statutem Ostravské univerzity. Obsah vnitřního hodnocení činnosti univerzity upravuje pak
směrnice rektora č. 26/2000.
Hodnocení kvality vzdělávání je součástí hodnocení celkové činnosti fakult, je každoročně vypracováno
vedením jednotlivých fakult a výsledky tohoto hodnocení jsou po schválení akademickými senáty fakult
zveřejněny na internetových stránkách. Kvalita vzdělávání je rovněž hodnocena vědeckými radami jak
jednotlivých fakult, tak i univerzity.
V roce 2005 bylo na celouniverzitní úrovni realizováno hodnocení kvality výuky studenty. Na základě
rozborů získaných výsledků byla navržena opatření, která by měla zkvalitnit příští evaluaci vzdělávacího
procesu.
Součástí kvality vzdělávacího procesu jsou i implementace informačních systémů. V loňském roce pokračovaly práce na zkvalitnění informačního systému Student. Práce byly zaměřeny především na zjednodušení
registrace studentů na jednotlivé kurzy a evidence výsledků kontroly studia. Byly prováděny činnosti
směřující k rozšíření bezdrátového připojení do sítě OU, které umožní studentům individuální přístup
k studijním podkladům a informačním zdrojům.
9.2

Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení vysoké školy (vyhodnocení silných a slabých
stránek, příležitostí a rizik)

viz kapitola 9.4
9.3

Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty (hodnocení studenty i jinými partnery)

Hodnocení kvality vzdělávací činnosti je prováděno jednak vnějším auditem, jednak vnitřní evaluací.
Vnější hodnocení je prováděno především akreditační komisí. V roce 2005 akreditační komise schválila
všechny žádosti o akreditaci nebo reakreditaci vyučovaných oborů jak v prezenční, tak i v kombinované
formě.
Součástí vnějšího hodnocení je i hodnocení činnosti pracovníků univerzity v rámci Univerzity třetího věku
vnějšími zadavateli. Realizované kurzy byly všemi zadavateli hodnoceny velmi kladně, o čemž svědčí další
žádosti o jejich pokračování a rozšíření.
Vnitřní hodnocení procesu vzdělávání provádí každoročně vedení a vědecké rady jednotlivých fakult
a univerzity a dále je prováděno studenty formou evaluace. Výsledky hodnocení vedením jednotlivých
fakult jsou součástí výročních zpráv.
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Zhodnocení naplňování Dlouhodobého záměru vysoké školy na léta 2000–2005
– SWOT analýza

V rámci přípravy Dlouhodobého záměru OU pro léta 2006–2010 byla zpracována podrobná komplexní
SWOT analýza vnějších a vnitřních vlivů na činnost univerzity. Pro potřeby výroční zprávy byla analýza
upravena a zkrácena.
9.4.1 Vnější ohrožení OU
Vnější ohrožení Ostravské univerzity byla zpracována na základě expertního posouzení možných vnějších
vlivů, které v období 2006–2010 (s výhledem do roku 2015) mohou negativně ovlivnit schopnost univerzity
plnit své hlavní poslání stanovené zákonem. Tato ohrožení byla identifikována primárně ve dvou úrovních,
v úrovni jednotlivých fakult a následně v úrovni celé univerzity. Výsledný soubor představuje základní
odhadované okolnosti, jevy a vlivy, které lze v uvedeném období očekávat s vysokou mírou pravděpodobnosti
a které by mohly výrazným způsobem ovlivnit negativně další rozvoj Ostravské univerzity.
OHROŽENÍ

1

2

MOŽNÉ DŮSLEDKY

Tendence ke zvýraznění výstupních parametrů • obtížnost zachování optimálního poměru přijatých
v činnosti VŠ na úkor parametrů vstupních při přijatých studentů a absolventů při zachování
stanovení dotace na provoz VŠ
kvality výuky ve stávajících studijních oborech,
možný negativní dopad poklesu hodnoty tohoto
parametru na rozpočet OU
• obtížné hledání optima mezi rozpornými požadavky
na přijetí maximálního počtu studentů
a zachováním maximální výše tohoto ukazatele
při stávající struktuře studijních oborů
Možný postupný vývoj k provázanosti
• postupné utlumení provádění Mgr. a Ph.D.
akreditace NMgr. a Ph.D. programů
programů v některých programech, kde je
na výsledky v oblasti VaV
nedostatečná vědecká aktivita
(kategorizace VŠ nebo fakult)
(neprodloužení akreditací)
• snížení atraktivity zbývajících Bc. programů
(pro které nebude existovat Mgr. pokračování)
a tedy snížení počtu studentů
• možné snížení koeficientu náročnosti u Bc.
programů a naopak jejich zvýšení u Mgr. a Ph.D.
• potenciální boj o pracovníky s dostatečnou
vědeckou aktivitou, nebezpečí jejich odchodu
na pracoviště, které bude mít tyto programy,
a bude je tak i finančně motivovat, spirální efekt
• odebrání habilitačních a jmenovacích práv
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Postupný tlak na zvýšení úrovně
internacionalizace, možné promítnutí
tohoto parametru do systému financování VŠ
Možný průnik vysokých škol v regionu
i do oblasti vzdělávání, která jsou doposud
výsadou OU

• malá atraktivita OU pro zahraniční studenty
způsobí možný pokles hodnot tohoto komplexního
parametru na OU s následkem snížení financí
4
• možný pokles zájemců o tyto obory z důvodu
výhodnější nabídky nových studijních oborů
na okolních VŠ
• ztráta jediného výsadního postavení OU v regionu
5 Pokles významu OU v rámci regionu v důsledku • ztráta prestiže OU v regionu, přesun k postavení
jejího malého vlivu na činnost regionu v jiné
vysoké školy, která se pouze „připojuje“
než vzdělávací oblasti; nezájem okolí především k významným projektům a aktivitám, ale není
o výstupy OU v oblasti VaV
jejich skutečným nositelem a iniciátorem
6 Postupné zavádění vyšších poplatků
• zvýší se konkurence soukromých vysokých škol,
za studium a s tím spojená postupná změna
které se tak postupně stanou zcela rovnoprávné
chování studentů
stávajícím školám
• vyšší flexibilita soukromých vysokých škol může
zvýšit zájem o jejich studium v době, kdy je
potřeba platit i za studium na veřejné VŠ; tím se
komplikuje postavení OU
• studenti budou alespoň částečně požadovat
kvalitnější služby poskytované vysokou školou,
není jasné, zda OU může tuto kvalitu ihned
zabezpečit
7 Postupné zvyšování počtu zájemců o studium • zhoršování výstupních parametrů OU (poměr mezi
s nižšími předpoklady pro studium
absolventy a přijatými studenty)
ve stávajících studijních oborech OU
• snižování kvality studia ve stávajících oborech,
(důsledek vyšších kapacit ostatních VŠ
snižování obecného povědomí o kvalitě OU
a zvýšeného podílu absolventů SŠ
• nižší zájem těchto studentů o „exaktní“ obory,
vstupujících na VŠ)
nebezpečí poklesu počtu studentů
8 Neustálé zvyšování podílu financí přicházejících • neustále zmiňovaná kategorizace VŠ se bude jistě
na VŠ formou vědeckých grantů a v závislosti
týkat i výsledků v oblasti VaV a může mít další
na výsledcích VaV; další stratifikace vysokých
negativní efekt na finanční příjmy OU
škol v závislosti na výsledcích VaV
9 Přetrvávající podíl studijních programů OU,
• nebezpečí výrazné modifikace učitelských
jejichž další vnější vývoj je nejasný
programů, která může negativně ovlivnit kapacitu
a činnost největší fakulty OU (PdF),
• nebezpečí změny koeficientu náročnosti
u kombinovaných forem studia (výrazný negativní
dopad na finanční zabezpečení)
10 Zvyšování důrazu na vícezdrojové financování • nedostatečný objem financí OU získaných z jiných
vysokých škol (vazba na průmysl, regiony, EU); zdrojů (orientace OU převážně na základní výzkum
možný vliv tohoto parametru na výši státní
způsobuje výhradní závislost na státní dotaci
dotace
a grantových financích)
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• omezený zdroj příjmů z jiných oblastí než je
státní dotace
• malá možnost vytvářet atraktivní obory s cíleným
zaměřením podle měnících se potřeb společnosti
a uplatnitelnosti
• výrazné zvýšení „boje“ o studenty v letech
cca 2009–2011

9.4.2 Vnější příležitosti pro Ostravskou univerzitu
Vnější příležitosti pro Ostravskou univerzitu byly identifikovány rovněž ve dvou zmíněných úrovních,
tj. fakultní a následně univerzitní. Za vnější příležitost byl pokládán takový pravděpodobný vývoj nebo
budoucí jev, který může přinést určitou konkurenční výhodu pro univerzitu, a může proto vyústit v definování
vhodného strategického cíle.
PŘÍLEŽITOSTI

1

2

Dlouhodobě rostoucí objem financí do oblasti
vysokého školství jak pro studijní, tak
výzkumné účely

MOŽNÉ DŮSLEDKY

• možnost přilákat kvalitní odborníky i z jiných
oblastí vytvořením odpovídajících platových
podmínek (dlouhodobá a stabilní perspektiva)
• možnost zahájit vlastní programy rozvoje i s možností
jejich dlouhodobějšího financování z vlastních
zdrojů (je předpoklad, že na to budeme mít finance)
• možnost vzniku konkurenčního prostředí na vysoké
škole (místo pracovníka na vysoké škole se stane
finančně atraktivní, bude více zájemců o tuto
činnost)
Relativně stabilní a průhledný systém
• možnost vytvářet vlastní dlouhodobější projekty
rozdělování financí pro vysoké školy, založený
a záměry vycházející ze stávajících principů
na výkonových a kvalitativních ukazatelích
financování VŠ
a s tím spojený odpovídající systém vnitřního • zvýšení vlastních kvalitativních a výkonových
rozdělování financí na OU
ukazatelů přinese vyšší vlastní finanční stabilitu
a příjmy (bude to platit dlouhodobě)
• naznačené směrování vlastní vysoké školy
(tj. na kvalitu a výkon), které by mohlo přinést
vyšší příjmy
• logicky se projeví vyšší požadavky ve vlastní vysoké
škole na zvyšování produktivity (tj. snižování
jednotkových nákladů na jednotku výkonu)
• narůstající vliv nových ukazatelů ovlivňujících
příjem (např. počty absolventů) a nutná změna
chování VŠ ve vztahu k těmto ukazatelům
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Trvalý zájem o obory s malým podílem
exaktnosti

• pokud škola tyto obory má, je dlouhodobý
předpoklad zájmu studentů
• příležitost vytvářet takové obory, a to ve vazbě
na příležitosti 1, 2
Zájem o jiné než prezenční formy studia
• pokud škola tyto obory má, je dlouhodobý
a zájem o CŽV, zájem starších uchazečů
předpoklad zájmu studentů
o akreditované studium
• příležitost vytvářet takové obory, a to ve vazbě
na příležitosti 1, 2
Postupné zavádění vyšších poplatků
• studium se obecně stane dražším a rozhodování
za studium (školné) a s tím spojená
o volbě školy bude ovlivňovat i celková ekonomická
postupná změna chování studentů
náročnost studia. Pro studenty z regionu se pak
studium v Olomouci, Brně a Praze může stát
výrazně dražší než v Ostravě a to může při správné
politice poplatků za studium přilákat na OU vyšší
počet studentů
Postupné zvyšování nákladů na studium,
• příležitost přilákat studenty nižšími náklady
zvláště na ubytování a stravování, obecně
na ubytování, stravování a dopravu, a to na úkor
menší dostupnost kolejí z důvodu vyššího
vzdálených měst
počtu studentů
• výhoda Ostravy jako „levnějšího“ města
Postupné zvyšování počtu zájemců o studium • možnost vytvářet studijní obory, které se těmto
s obecně nižšími předpoklady pro studium
trendům přizpůsobí a nejsou náročné z hlediska
v náročnějších programech
nákladů ani personálního zabezpečení
• možnost využít stávající strukturu neexaktních
oborů pro jejich kombinování a cílené přilákání
těchto nových studentů a tím eliminovat případný
propad ostatních studentů
Otevřenost evropského akademického prostoru • možnost zapojení se do sítě evropských univerzit
v oblasti vzdělávání a výzkumu
• možnost využít zájem zahraničních studentů
o specializované programy (doktorské, studium
Slováků apod.)
• možnost zapojení se do grantových aktivit
v rámci EU
Zájem (a podpora ze strany MŠMT) o takové • možnost vytvářet tyto studijní programy s využitím
studijní programy, které posunou nutnost
stávajících programů (tedy nízká ekonomická
definitivního zaměření studenta do vyšších
náročnost)
ročníků, zájem o modulární strukturu
• možnost využít vzájemnou komunikaci mezi
programů
fakultami pro vytváření „otevřených“ programů
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• možnost vytvářet tyto programy i s méně kvalitním
personálním zázemím
• menší nutnost vázat tyto programy na výsledky
v oblasti VaV
• možnost vytvářet „netradiční“ programy
Geografické postavení OU na křižovatce
• možnost vytvářet SP a SO, které budou zajímavé
tří států
pro Polsko a Slovensko
• spolupráce při vytváření společných studijních
programů
• koordinace při personálním zabezpečení
některých SP
• finanční podpora tří zemí
Statut univerzity s humanitně, umělecky
• prozatím výlučné postavení OU v této oblasti
a zdravotnicky zaměřenými fakultami
• malá možnost vzniku konkurenčních pracovišť
na okolních VŠ
• trvalý zájem o tyto obory, které většinou spadají
do kategorie méně exaktních (a tedy zajímavých)
oborů
Změny struktury poptávky po kvalifikovaných • zvýšený zájem o obory propojující různé aspekty
odbornících na trhu práce (zapojení ČR
sociální, ekonomické, právní a jazykové
do struktur EU)
• zájem o rekvalifikaci v rámci CŽV
Zájem regionu o rozvoj v oblasti vzdělávání,
• možnost zapojit se do těchto programů
výzkumu apod.
• možnost iniciovat programy
Vznikající zájem zdravotně postižených
• pokud má škola vytvořené předpoklady studentů
o připravené studijní programy
ve studijních programech pro zdravotně postižené
pro tyto studenty
a bude je nabízet, je dlouhodobý předpoklad
zájmu studentů
• vytváření studijních programů pro zdravotně
postižené je již nyní podporováno a bude
podporováno EU
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9.4.3 Vnitřní slabé stránky Ostravské univerzity
9.4.3.1 Vzdělávání (akreditované, celoživotní)
SLABÁ STRÁNKY (GLOBÁLNĚ)

1

2

3

4

5

6

7

UPŘESNĚNÍ, MOŽNÉ DŮSLEDKY, PROJEVY

Nedostatečná snaha o zhodnocení a následné • vznik i takových oborů, u nichž není zaručen
zvýšení efektivity realizace jednotlivých
odpovídající počet studentů
studijních oborů
Nedostatečná úroveň komunikace a kooperace • nepodporuje se vznik multioborových studií
fakult při vytváření multidisciplinárních oborů, • převládají zavedené a málo inovativní postupy
uzavřenost jednotlivých fakult ve studijní oblasti při koncipování nových studijních oborů
Nízká úroveň využívání placených forem
• nevyužívání akreditovaných programů
akreditovaných studií
v celoživotním vzdělávání ani tam, kde je velký
převis poptávky nad nabídkou
Málo studijních programů je zajímavých
• minimální počet studijních programů je
pro zahraniční zájemce
akreditován v cizím jazyce
• nízká kvalita jazykové vybavenosti pracovníků OU
Neexistence zpětné vazby o kvalitě studia
• neexistuje systém práce s absolventy
na OU ve vztahu k uplatnění absolventů
• málo efektivní systém hodnocení skutečné
uplatnitelnosti absolventů
Málo inovační přístup k realizaci studijních
• udržování velkého rozsahu hodin pasivní výuky
oborů
• chybí větší důraz na hlavní kompetence
absolventů
Malý důraz na výstupní parametry v oblasti
• neexistuje motivace kateder pro zvyšování
vzdělávání (ve srovnání s parametry vstupními) hodnot výstupních parametrů (podíly absolventů,
doba ukončení studia, uplatnění)
• motivace se pouze omezeně týkají studentů
(zkracování doby studia)
• pozitivní motivace kateder se týkají pouze
vstupních parametrů

9.4.3.2 Výzkum a tvůrčí činnost

1

SLABÁ STRÁNKA (GLOBÁLNĚ)

UPŘESNĚNÍ, MOŽNÉ DŮSLEDKY, PROJEVY

Neexistence (až na výjimky) ucelených
a konstituovaných výzkumných týmů, které
by objektivně mohly uspět v rámci
konkurence ČR

• výzkum je roztříštěn, nejsou vytvořena kritéria
pro podporu špičkového výzkumu s dostatečnou
kritickou masou
• neschopnost konkurovat v soutěži o významnější
zakázky v oblasti VaV (výzkumné záměry, centra)
• nutnost zaměřit se převážně na individuální
grantovou aktivitu, která je velmi náhodná
(nestabilní) a finančně málo zajímavá
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Vnitřní uzavřenost v oblasti výzkumné
činnosti

• jen málo výzkumných aktivit OU se provádí
v kontextu skutečného mezinárodního srovnání
a kritické spolupráce
Zanedbatelný podíl OU na výzkumu
• nemožnost získat vyšší finanční zdroje, které
v preferovaných oblastech
budou přidělovány tomuto výzkumu
• další zvyšování rozdílu mezi výzkumem na OU
a na ostatních VŠ
Nedostatečné přístrojové vybavení experimen- • ztížená možnost získat granty v této oblasti
tálních pracovišť pro výzkumnou činnost

9.4.3.3 Vztah s okolím, zahraniční kontakty

1

2
3
4

SLABÁ STRÁNKA

UPŘESNĚNÍ, MOŽNÉ DŮSLEDKY, PROJEVY

Převládání aspektů extenzity, nahodilosti
v zahraničních kontaktech nad efektivním
využíváním těchto kontaktů ve vztahu
ke zkvalitnění činnosti OU
Nedostatečně aktivní přístup ke kontaktům
s vnějším okolím OU
Málo aktivní prezentace OU

• chybí zpětná vazba
• nedostatečná implementace získaných poznatků

Nedostatečná vazba na aktivity okolí
týkající se vysokého školství

• nízká účast v odborných orgánech
• zhoršení konkurenceschopnosti vzhledem
k ostatním VŠ
• malá vazba na klíčové rozvojové dokumenty
relevantních institucí a to nejen v ČR

9.4.3.4 Obecné podmínky pro činnost, řízení, rozvoj
SLABÁ STRÁNKA

UPŘESNĚNÍ, MOŽNÉ DŮSLEDKY, PROJEVY

1

Malý důraz na náročnost a kvalitu,
neexistence komplexního a objektivního
systému hodnocení kvality činností
v jednotlivých oblastech

2

Nízká součinnost jednotlivých fakult
v hlavních oblastech činnosti, nedostatečná
úroveň mezioborové integrace fakult
a ústavů

• kvalita je náhodně závislá na činnosti
jednotlivých pracovníků
• i nekvalitně prováděné činnosti jsou mnohdy
tolerovány
• neexistuje motivace pro pracovníky výrazně
závislá na kvalitě jejich činností (přetrvává
nivelizace v odměňování)
• neexistence kritérií pro stanovení a hodnocení
kvality v jednotlivých oblastech činnosti
• snaha provádět i ty činnosti v oblasti vzdělávání,
které bych mohl efektivněji „nakoupit“ u jiné
fakulty (důsledek systému rozdělování rozpočtu OU)
• malý důraz na multioborová studia a výzkum
ve spolupráci několika fakult
• duplicity v některých činnostech subjektů OU
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• neexistence nabídky „startovacího“ ubytování pro
začínající vědecké a odborné pracovníky OU
• malá vůle pro vytváření nadstandardních
finančních podmínek pro špičkové pracovníky,
kteří projeví ochotu pracovat na OU
• prakticky nemožnost změnit stávající prostorové
vybavení jednotlivých fakult přeskupením kapacit
• stávající rozložení prostorových kapacit fakult
nereflektuje skutečné priority OU
• prostorový rozvoj je prakticky nemožný v centru
města
• excelence v určité oblasti může vzniknout pouze
za masivní podpory jejího vzniku
• pouze centra excelence posunou pozitivní vnímání
OU jako výzkumné instituce (pokud to chceme)
• jen málo pracovníků OU je schopno zvládat tento
nový kompetenční model aktivně, tj. plně se zapojit
do vzdělávání, vědy a řízení
• velká část pracovníků je orientována pouze
na vzdělávání

9.4.4 Vnitřní silné stránky Ostravské univerzity
9.4.4.1 Vzdělávání
SILNÁ STRÁNKA

PROJEVY, MOŽNÉ DŮSLEDKY, UPŘESNĚNÍ

1

Existence základních předpokladů pro
masivní zavedení kombinovaných
(částečně i distančních) forem studia

2

Možnost vytvářet multioborové studijní
programy s využitím stávajících studijních
programů fakult

• část studijních programů je bezprostředně
připravena pro akreditaci v kombinované podobě
• jsou vytvořeny základní organizační a technické
předpoklady pro realizaci kombinovaných
studijních programů
• možnost kombinování stávajících kurzů v obory
se širším základem a nižší mírou specializace
• možnost flexibilního reagování na požadavky
trhu absolventů
• různorodá struktura oborů umožňuje jejich
kombinování
• možnost vytváření „různých cest“ v jednotlivých
studijních oborech, reflektujících požadavky
studentů
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• rozšiřování spolupráce se zahraničními
univerzitami
• zvýšení internacionalizace OU
• stávající různorodá struktura oborů umožňuje
relativně jednoduše vytvářet moduly použitelné
v nových oborech
• modulární struktura bude podporována
i na úrovni MŠMT
• možnost zvýšit jazykovou kompetenci vlastních
pracovníků
• SW nástroje
• akreditace některých oborů
• účast v celostátních grémiích zabývajících
se touto problematikou
• relativní úspěšnost při získání těchto projektů
• zkušenost s mechanismy podávání těchto projektů
• postupně se vytváří základní organizační
a technické předpoklady pro realizaci studijních
programů pro zdravotně postižené

9.4.4.2 Výzkum a tvůrčí činnost
SILNÁ STRÁNKA

1

2
3

PROJEVY, MOŽNÉ DŮSLEDKY, UPŘESNĚNÍ

Existence alespoň jednoho výzkumného
• rozšíření vědecko-výzkumné spolupráce se
centra, které má reálnou naději být centrem
zahraničními partnery
excelence
• pozitivní vnímání OU v oblasti vědy a výzkumu
Silné postavení OU v oblasti hudebního umění • možnost založení fakulty hudebního umění
• rozšiřování nabídky uměleckých studií
Možný zárodek vytvoření dalšího centra
• tradice Ústavu pro regionální studia,
výzkumu v oblasti společenských
• možnost rozšíření působnosti v těchto oblastech
nebo přírodovědných studií
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9.4.4.3 Vztah s okolím, zahraniční kontakty
SILNÁ STRÁNKA

1

2

3

PROJEVY, MOŽNÉ DŮSLEDKY, UPŘESNĚNÍ

Relativně vysoký objem mobilit v rámci
• možný pozitivní dopad na hodnocení kvality
programu SOCRATES/ ERASMUS a LEONARDO • vyšší možnost zapojení do programu
internacionalizace
Existence Centra jazykové přípravy pro cizince • možný zdroj potenciálních studentů
• placená forma studia
• možnost rozšíření na úroveň republikového centra
Pozitivní vnímání Ostravské univerzity jakožto • udržení a zvýšení prestiže univerzity
centra uměleckých činností

9.4.4.4 Obecné podmínky pro činnost, řízení, rozvoj
SILNÁ STRÁNKA

1
2

3
4
5

6

PROJEVY, MOŽNÉ DŮSLEDKY, UPŘESNĚNÍ

Jasný a motivující systém vnitřního
rozdělování financí OU
Informační podpora OU

• dlouhodobě stabilní systém, umožňující stanovit
dlouhodobé záměry jednotlivých fakult
• komplexní informační systém OU zahrnující
všechny oblasti hlavní činnosti
• možnost provádět komplexní vyhodnocení
činností v různých oblastech hlavní činnosti OU
Dislokace v centru města a tím vyšší možnost • vyšší možnost zaujmout občany města
„zviditelnění“ OU
Pozitivní zkušenosti se získáváním financí
• relativní úspěšnost v tomto způsobu financování
pro rozvojové programy
Schopnost stanovit a realizovat
• možnost prosazovat rozvojové záměry a změny
i celouniverzitní priority
na úrovni celé OU i za případného nesouhlasu
některých subjektů
Nastartován systém vzdělávání pracovníků OU • zlepšení klíčových kompetencí a dovedností
v klíčových kompetencích (např. řízení,
pracovníků OU
jazykové vzdělávání apod.)
• zvýšení konkurenceschopnosti OU

9.5.

Závěry hodnocení pro další období

Ostravská univerzita za dobu své krátké existence prokázala schopnost plnohodnotně se zapojit do systému
vysokoškolského vzdělávání v České republice a souběžně se všemi veřejnými vysokými školami se transformovat na vzdělávací a částečně i výzkumnou instituci, schopnou plnit úkoly kladené před evropské
vysokoškolské instituce. Univerzita se vymanila ze stereotypů minulého období, kdy existovala pouze jako
samostatná pedagogická fakulta, a stabilizovala se ve formě plnohodnotné vysoké školy, poskytující
vzdělání v mnoha akreditovaných studijních programech a oborech, ve všech stupních vysokoškolského
vzdělání, s habilitačními a jmenovacími právy ve vybraných oborech a výzkumnou aktivitou, která vznikala
v podstatě na zelené louce.
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Ostravská univerzita vznikla v regionu, v němž jedinou tradici společenského, přírodovědného a uměleckého
vysokoškolského studia představovala pedagogická fakulta, silně v minulosti ovlivněna ideologií a minimální
kvalitou v oblasti výzkumu. Je proto přirozené, že po vzniku univerzity a jejích fakult se projevil mimořádný
zájem o studium zejména těchto oborů, které na Ostravsku tradičně chyběly a jejichž studium bylo možné
realizovat pouze mimo Moravskoslezský kraj. V prvním období existence Ostravské univerzity bylo proto
hlavním úkolem vytvořit dostatečné kapacity pro výuku těchto studijních oborů, a to převážně
na Filozofické a Přírodovědné fakultě OU, později na nově ustanovené Zdravotně sociální fakultě OU. Toto
období bylo charakterizováno extenzivním rozvojem, neustálým výrazným převisem zájmu uchazečů
o studium nad kapacitními možnostmi univerzity a hledáním nových zdrojů pro další potenciální rozvoj jak
v oblasti personální, tak i prostorové.
Je pochopitelné, že v tomto hektickém období charakterizovaném snahou po vytvoření určitého kritického
počtu studentů a studijních oborů, které by zabezpečily plnohodnotnou existenci univerzity, nebylo vždy
možné věnovat stejnou pozornost některým jiným aspektům charakterizujícím moderní univerzitu
v evropském pojetí. Mezi tyto základní rysy patří především úzké sepětí univerzity s okolím a její vliv
na transformaci okolí (regionu), řízená snaha po maximální kvalitě hlavních činností a především
vytváření masivních a kvalitních kapacit v oblasti vědy a výzkumu a jejich sepětí s výukou. Nedostatek
finančních zdrojů v systému českého vysokého školství nutně vedl k tomu, že nově ustavené univerzity
neměly ani teoretickou možnost se v těchto ukazatelích vyrovnat již existujícím tradičním vysokým školám,
které se v transformačním období nemusely tak jednoznačně zaměřovat převážně na výuku, a mohly proto
úspěšně rozvíjet i jiné aspekty v činnosti moderní univerzity.
Přes tento handicap se Ostravské univerzitě podařilo splnit a v mnoha parametrech překonat záměry
rozvoje uvedené v Dlouhodobém záměru OU na období 2000–2005. Mezi hlavní výsledky tohoto
období patří především:
• výrazný nárůst počtu studentů na všech fakultách univerzity
• přetrvávající zájem o velkou část studijních oborů univerzity, mnohdy překračující její kapacitní možnosti
• vytvoření bohaté struktury nových studijních oborů a programů na všech fakultách OU, a to ve všech
stupních vysokoškolského studia
• výrazný nárůst studentů v doktorských studijních programech, i když podíl studentů v těchto
programech nadále nedosahuje úrovně tradičních vysokých škol
• zavedení jednotného celouniverzitního kreditního systému studia, odpovídajícího evropským
standardům ECTS
• úspěšná transformace většiny studijních programů na model 3+2 (+3) v souladu se současným
trendem rozvoje vysokého školství
• přední postavení Ostravské univerzity v rámci snah českých vysokých škol o využívání jiných forem
výuky (distanční a kombinovaná studia, e-learning)
• pozitivní zkušenosti Ostravské univerzity se zahraničními projekty v oblasti vzdělávání
• získání habilitačních a profesorských jmenovacích práv v řadě studijních oborů
• vytvoření kvalitního informačního zázemí univerzity, reprezentovaného nově vybudovanou univerzitní
knihovnou, komplexním informačním systémem, propojujícím informace ze všech hlavních činností
univerzity a kvalitním a masivním vybavením všech pracovišť univerzity výpočetní technikou
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• rozšíření prostorových kapacit OU vybudováním nové budovy na Hladnově a získáním areálu
v Ostravě-Zábřehu
• vytvoření základních předpokladů pro vědeckou a tvůrčí činnost, získání výzkumného záměru
v prestižní kategorii „A“
Přes tyto nesporně pozitivní výsledky, kterých Ostravská univerzita dosáhla v uplynulém období, nelze
automaticky předpokládat, že další vývoj univerzity by měl být pouze pokračováním případně rozvíjením
těchto trendů. S postupujícím propojováním českého vysokého školství s evropským vzdělávacím prostorem,
s postupující globalizací v mnoha oblastech činnosti a především s neustále intenzivnějšími procesy směrem
k otevírání se univerzit vnějším podnětům a vzájemné konkurenci dochází nutně ke změně tradičního
modelu univerzity. Tento humboldtovský model, založený na relativně nezávislé a akademicky svobodné
činnosti jak v oblasti vzdělávání, tak především výzkumu, umožňoval orientaci univerzity založit
na zájmech a kvalifikaci akademického sboru univerzity, často bez ohledu na vnější potřeby celé společnosti.
Tento přístup přinášel úspěch v době, kdy vysokoškolské vzdělání bylo převážně exkluzivní záležitostí,
kdy pojem konkurenceschopnost nebyl jedním z klíčových atributů vysokoškolského systému vzdělávání
a kdy reálná uplatnitelnost výsledků činnosti vysokých škol (jak ve vzdělávání, tak především ve výzkumu)
nebyla jedním z klíčových měřítek úspěšnosti. Univerzita nového moderního pojetí již nebude takto
absolutně svobodná a nezávislá. Bude muset mnohem více reflektovat potřeby společnosti, otevírat se
vnějším podnětům a flexibilně reagovat na měnící se vnější podmínky.
Za hlavní principy budoucího úspěšného vývoje českých univerzit v evropském vzdělávacím prostoru
reflektujícího výše uvedené změny považujeme následující charakteristiky:
• Intenzivní rozvoj konkurenčního prostředí projevující se mj. vzájemnou konkurencí vysokých škol
jak v oblasti studentů, tak i v oblasti finančních zdrojů, a to jak veřejných, tak i soukromých. Hlavními
kritérii pro úspěšnost v tomto konkurenčním prostředí bude schopnost přilákat dostatek studentů
a zajistit úspěšné ukončení jejich studia, schopnost propojit vzdělávací a kvalitní výzkumnou činnost
a schopnost podílet se na preferovaných oblastech výzkumu i na mezinárodní úrovni. S tím souvisí
i schopnost přilákat a udržet dostatek kvalifikovaných odborníků.
• Zavádění dimenze kvality jakožto nezbytné součásti hodnocení činnosti vysokých škol umožňující
jejich stratifikaci, orientaci studentů při volbě vysoké školy a podklad pro získávání zejména veřejných
zdrojů. S tím souvisí i zvýraznění hodnoty výstupních parametrů vysoké školy nad parametry vstupními
při komplexním posuzování činnosti vysokých škol.
• Budování univerzit jakožto špičkových výzkumných pracovišť aktivně propojujících základní
a aplikovaný výzkum, aktivně zapojených do systému mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
a schopných podílet se na transferu nových technologií a výsledků výzkumu.
• Rozvoj internacionalizačních procesů v systému evropského vysokého školství, spočívajících
především v otevřenosti a vzájemném uznávání studijních programů, v podpoře mobilit studentů
a akademických pracovníků a ve využívání všech aktivních forem mezinárodní spolupráce.
• Výrazné rozšiřování působnosti univerzit v systému celoživotního učení, zaměřeného na všechny
věkové kategorie. V době, kdy pro úspěšné zapojení člověka do společnosti se téměř stává nezbytnou
i případná změna profesního zaměření, role univerzit v tomto procesu se stává nezastupitelnou.
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Je pochopitelné, že jednotlivé univerzity v České republice mají odlišné počáteční podmínky pro naplnění
těchto principů. Od budoucího vývoje však nelze očekávat, že bude nadále respektovat tyto odlišnosti
a tolerovat méně kvalitní chování v rámci uvedených principů. Budoucí směry rozvoje Ostravské univerzity
je proto nutno stanovit takovým způsobem, aby v maximální míře respektovaly tyto principy a vytvořily tak
potenciál pro dlouhodobý rozvoj.
Vzhledem k těmto skutečnostem a v souladu s provedenou analýzou silných a slabých stránek, příležitostí
a ohrožení stanovila Ostravská univerzita svůj další rozvoj v prioritách obsažených v Dlouhodobém záměru
OU pro v období 2006–2010.
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10/ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
• • • Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
10.1

Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol

V roce 2005 byla smluvně podložena spolupráce Ostravské univerzity v Ostravě s následujícími
univerzitami:
Univerzita

Stát

Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Akademia muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy
Akademia Sztuk Pięknych Katowice, Katowice
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda
w Mysłowicach, Mysłowice
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice
Uniwersytet Opolski, Opole
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Ho-Chi-Minh City University of Pedagogy, Ho Chi Minh, Vietnam
University of Social Sciences and Humanities, Hanoj
University of Fisheries, Nha Trang
Hanoi University of Foreign Studies, Hanoj
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information
Technology, Ho Chi Minh City
Nha Trang Teacher Training College, Nha Trang
National Institute of Education, Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia, Phnom Penh
Universitatea din Oradea, Oradea
Universität Erfurt, Erfurt
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Bonn
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Bánská Bystrica
Vysoká škola muzických umění Bratislava
Université Paul-Valéry, Montpellier
Univerza v Mariboru, Maribor
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Högskolan i Jönköping, Jönköping
Kuopion yliopisto, Kuopio

Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Kambodža
Kambodža
Rumunsko
Německo
Německo
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Francie
Slovinsko
Maďarsko
Švédsko
Finsko
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Zapojení Ostravské univerzity v Ostravě do mezinárodních programů

V průběhu roku 2005 se podařilo významně navýšit rozsah mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, rostl
počet mobilit vyjíždějících akademických pracovníků OU – 142, stejně jako studentů OU – 260.
10.3

•

Zapojení Ostravské univerzity v Ostravě do programů EU pro vzdělávání a přípravu
na povolání

Tab. 10.2 Zapojení OU do programů EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program

Socrates

Socrates
Grundtvig

Leonardo

Erasmus

Comenius

Počet projektů
3
Počet vyslaných studentů
192
Počet přijatých studentů
27
Počet vyslaných ak. prac.
109
Počet přijatých ak. prac.
21
Dotace (v tis. Kč)
10 822

3

5

Lingua

Minerva

3

4
12

3

7

1

9

123

381

0

215,9

Zcela nejvýznamnější podíl mezinárodních mobilit byl realizován v rámci programu Socrates – Erasmus.
V průběhu roku 2005 se dále navýšil počet řešených projektů Socrates – Grundtvig na pět; i nadále byly
řešeny projekty „Trainers for European Citizens“, „I am L3“ a projekt „Inclusive Practices for Learners
with Disabilities“.
•

Tab. 10.3 Přehled bilaterálních smluv v rámci programu Socrates – Erasmus uzavřených v roce 2005

Stát

Univerzita

Město

Fakulta OU

Bulharsko
Francie
Slovensko
Turecko
Německo
Německo
Rakousko
Slovensko
Španělsko
Španělsko
Maďarsko
Dánsko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

Angel Kunchev University of Rousse
University of Paris-Sorbonne
Universita Konštantína Filozofa v Nitre
Istanbul Bilgi University
Freie Universität Berlin
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
University of Klagenfurt
Technická univerzita vo Zvolene
Universidad de Barcelona
University of Salamanca
Eszterházy Károly Föiskola
Copenhagen University
Katolícka univerzita v Ružomberoku
Univerzita Komenského v Bratislave
Žilinská univerzita v Žilině
Universita Mateja Bela
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Rousse
Paris
Nitra
Istanbul
Berlin
Münster
Klagenfurt
Zvolen
Barcelona
Salamanca
Eger
Kodaň
Ružomberok
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Banská Bystrica

PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PřF
PdF
PdF
PdF
PdF
PdF
PdF
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Francie
Maďarsko
Slovensko
Slovensko
Německo
Polsko
Rakousko
Itálie
Polsko
Maďarsko
Francie
Španělsko
Francie
Polsko
Litva
Francie
Norsko
Polsko
Itálie
Německo
Slovensko
Velká Británie
Maďarsko
Velká Británie
Slovensko
Slovensko
10.4
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AFPE Bruz
Eszterházy Károly Föiskola
Prešovská univerzita
Univerzita Konštantína Filozofa
Hochschule Zittau/Görlitz
Uniwersytet Slaski w Katowicach
Pädagogische Akademie der Diözese
Universitá Degli Studi di Salerno
Uniwersytet Slaski w Katowicach
University of Pécs
Université Nancy 2
Universidad Autonéma de Barcelona
Université de Nice-Sophia Antipolis
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Klaipeda University
Conservatoire National de Région
University of Stavanger
University of Lodž
Iniverzita degli Studi di Firenze
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Univerzita Konštantína Filozofa
University of Teesside
University of Debrecen
University of Hertfordshire
Univerzita Komenského v Bratislave
Trnavská univerzita v Trnave

ve

vzdělávání

Bruz
Eger
Prešov
Nitra
Zittau
Katowice
Linz
Salerno
Katowice
Pécs
Nancy
Barcelona
Nice
Poznaň
Klaipeda
Rennes
Stavanger
Lodž
Florencie
Wolfenbüttel
Nitra
Middlesbrough
Debrecen
Hatfield
Martin
Trnava

PdF
PdF
PdF
PdF
PdF
PdF
PdF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
IPUS
IPUS
IPUS
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF
ZSF

Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

Tab. 10.4 Zapojení OU do ostatních programů mobilit

Program

Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků
Dotace (v tis. Kč)

Ceepus

Aktion

Ostatní

1

1

6
38

3
3
37,8

9
2
0

6

45
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Tab. 10.5 Další studijní pobyty v zahraničí
Přímá meziuniverzitní spolupráce/
z toho Rozvojové programy

Program

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

Vládní stipendia

v Evropě

5

13

mimo Evropu

32
1

Počty mobilit studentů i akademických pracovníků se dařilo v průběhu roku 2005 navyšovat, u akademických
pracovníků běží výměny prakticky bez jakýchkoli problémů, u studentských mobilit dochází k uznávání studia
v zahraničí podle požadavků ECTS bez větších obtíží.
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10/ INTERNATIONAL COLLABORATION IN EDUCATION
• • • Summary
In 2005 the University of Ostrava kept partnership agreements with the 30 educational institutions.
During 2005 the University achieved excellent results in extending its international cooperation in education,
with both staff and student mobility rising considerably.
Most of 2005’s mobility took place as part of the Socrates-Erasmus programme, within which 43 new
bilateral agreements were also signed.
•

Fig. New bilateral agreements of Socrates-Erasmus programme signed during 2005

Country

University

City

Bulgaria
France
Slovakia
Turkey
Germany
Germany
Austria
Slovakia
Spain
Spain
Hungary
Denmark
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
France
Hungary
Slovakia
Slovakia
Germany
Poland
Austria
Italy
Poland
Hungary
France
Spain
France
Poland
Lithuania

Angel Kunchev University of Rousse
University of Paris-Sorbonne
Universita Konštantína Filozofa v Nitre
Istanbul Bilgi University
Freie Universität Berlin
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
University of Klagenfurt
Technická univerzita vo Zvolene
Universidad de Barcelona
University of Salamanca
Eszterházy Károly Föiskola
Copenhagen University
Katolícka univerzita v Ružomberoku
Univerzita Komenského v Bratislave
Žilinská univerzita v Žilině
Universita Mateja Bela
Akadémia umení v Banskej Bystrici
AFPE Bruz
Eszterházy Károly Föiskola
Prešovská univerzita
Univerzita Konštantína Filozofa
Hochschule Zittau/Görlitz
Uniwersytet Slaski w Katowicach
Pädagogische Akademie der Diözese
Universitá Degli Studi di Salerno
Uniwersytet Slaski w Katowicach
University of Pécs
Université Nancy 2
Universidad Autonéma de Barcelona
Université de Nice-Sophia Antipolis
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Klaipeda University

Rousse
Paris
Nitra
Istanbul
Berlin
Münster
Klagenfurt
Zvolen
Barcelona
Salamanca
Eger
Kodaň
Ružomberok
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bruz
Eger
Prešov
Nitra
Zittau
Katowice
Linz
Salerno
Katowice
Pécs
Nancy
Barcelona
Nice
Poznaň
Klaipeda
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Poland
Italy
Germany
Slovakia
Great Britain
Hungary
Great Britain
Slovakia
Slovakia
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Conservatoire National de Région
University of Stavanger
University of Lodž
Iniverzita degli Studi di Firenze
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Univerzita Konštantína Filozofa
University of Teesside
University of Debrecen
University of Hertfordshire
Univerzita Komenského v Bratislave
Trnavská univerzita v Trnave

in

Education

Rennes
Stavanger
Lodž
Florencie
Wolfenbüttel
Nitra
Middlesbrough
Debrecen
Hatfield
Martin
Trnava

Filozofická
fakulta

Faculty of Arts
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
děkanka
Prof. PhDr. Karel PAULÍK, CSc.
statutární zástupce děkanky,
proděkan pro vědu a výzkum
PhDr. Aleš ZÁŘICKÝ, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a rozvoj
PhDr. Maria VAŠUTOVÁ, Ph.D.
proděkanka pro studium
PhDr. Eva JANDOVÁ, Ph.D.
předsedkyně Akademického senátu FF OU
PaedDr. Jaroslav KOZELSKÝ
tajemník
Adresa: Reální 5, 701 03 Ostrava 1
Tel: 596 113 121, 597 460 411, fax: 596 133 009
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11/ ČINNOST FAKULT A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ OU
•••
11.1

Filozofická fakulta

11.1.1 Vedení fakulty (viz předchozí strana)
11.1.2 Seznam kateder a pracovišť
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddělením aplikované filologie
Katedra českého jazyka
Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění
Katedra filozofie
Katedra germanistiky s oddělením aplikované filologie
Katedra historie
Katedra psychologie a sociální práce
Katedra romanistiky s oddělením aplikované filologie
- oddělení francouzštiny
- oddělení španělštiny
Katedra slavistiky s oddělením aplikované filologie
- oddělení polonistiky
- oddělení rusistiky
11.1.3 Kvalifikační a věková struktura pedagogického sboru (fyzické osoby)

do 29
30–39
40–49
50–59
60–65
nad 65
Celkem

(78)

Prof.

Doc.

Odb. as.

Asistenti

Lektoři

Vědečtí as.

Celkem

1
5
2
10
18

7
8
1
3
19

14
31
13
15
2
3
78

4
4

-

1
1

18
32
21
28
8
13
120

Ostravská

univerzita

2005

/

Filozofická

fakulta

11.1.4 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)1)
B 6101
B 6107
B 6107
B 6107
B 6731
B 7105
B 7105
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 7310
B 8109
B 8109
N 6731
N 6731
N 7310
N 7310
N 7310
N 7310

Název
studijního
programu

Kód
Název studijního oboru2)
studijního
oboru
(KKOV)

Standardní doba
studia v akadem.
rocích
Forma studia3)
B
M,N P
FS
Praktická filozofie
3
P
Management pro veřejný sektor
3
P
Historie (dvouoborové)
3
P
Základy společenských věd (dvouobor.) 3
P
Poradenství v sociální práci
3
P

Filozofie
Humanitní studia
Humanitní studia
Humanitní studia
Sociální politika
a sociální práce
Historické vědy
Historické vědy
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Obecná teorie a dějiny
umění a kultury
Obecná teorie a dějiny
umění a kultury
Sociální politika
a sociální práce
Sociální politika
a sociální práce
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie

6101R023
6208R125
7105R029
7504R241
6731R018
7105R021
7105R010
7310R191
7310R192
7310R193
7310R194
7310R225
7310R033
7310R033
7310R009
7310R034
7310R054
7310R106
7310R127
7310R151
7310R174
8109R004

Historie
České a československé dějiny
Angličtina ve sféře podnikání
Němčina ve sféře podnikání
Ruština ve sféře podnikání
Španělština ve sféře podnikání
Francouzština ve sféře podnikání
Český jazyk a literatura (jednoobor.)
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk a literatura (dvouobor.)
Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Francouzský jazyk a literatura (dvouob.)
Německý jazyk a literatura (dvouobor.)
Polský jazyk a literatura (dvouoborové)
Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)
Španělský jazyk a literatura (dvouobor.)
Dějiny umění a péče o kulturní dědictví

3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

P
P
P, K
P, K
P, K
P
P
P
K
P
P
P
P
P
P
P
P, K

8109R016

Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
Sociální práce
s poradenským zaměřením
Sociální práce s poradenským
zaměřením na prevenci a resocializaci
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk a literatura (dvouobor.)
Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Francouzský jazyk
a literatura (dvouoborové.)

3

P

6731T014
6731T020
7310T033
7310T009
7310T033
7310T054

2

P, K

2

P

2
2
2
2

P
P
P
P

(79)
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N 7310
N 7310
N 7310
N 7310
N 7105
N 7105
N 6107
N 7504

Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Historické vědy
Historické vědy
Humanitní studia
Učitelství pro stř. školy

7310T106
7310T127
7310T151
7310T174
7105T035
7105T050
7105T029
7504T039

N 7504

Učitelství pro stř. školy

7504T051

N 7504

Učitelství pro stř. školy

7504T092

N 7504

Učitelství pro stř. školy

7504T108

N 7504

Učitelství pro stř. školy

7504T124

N 7504

Učitelství pro stř. školy

7504T164

M 6731

6731T014

M 7105
M 7310
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503

Sociální politika
a sociální práce
Historické vědy
Filologie
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ

7105T021
7310T126
7503T119
7503T120
7503T091
7503T009

M 7503

Učitelství pro ZŠ

7503T043

M 7504
M 7504

Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy

7504T041
7504T039

M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504

Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy
Učitelství pro stř. školy

7504T170
7504T094
7504T052
7504T171
7504T125
7504T172
7504T063
7504T164
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Německý jazyk a literatura (dvouobor.)
Polský jazyk a literatura (dvouoborové)
Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)
Španělský jazyk a literatura (dvouobor.)
Kulturní dějiny
Hospodářské a sociální dějiny novověku
Historie (dvouoborové)
Učitelství českého jazyka
a literatury pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka
a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka
a literatury pro střední školy
Učitelství polského jazyka
a literatury pro střední školy
Učitelství španělského jazyka
a literatury pro střední školy
Učitelství základů společenských
věd pro SŠ
Sociální práce
s poradenským zaměřením
Historie
Polský jazyk
Učitelství historie pro 2. st. ZŠ
Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ
Učitelství anglického jazyka
pro 2. st. ZŠ
Učitelství německého jazyka
pro 2. st. ZŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství českého jazyka
a literatury pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství francouzského jazyka pro SŠ
Učitelství polského jazyka pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ
Učitelství historie pro SŠ
Učitelství základů společenských věd
pro SŠ

2
2
2
2
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
P
P

2

P

2

P

2

P

2

P

2

P

5

P

5
5
4
4
4
4

P
P
P
P
P
P

4

P

5
5

P
P

5
5
5
5
5
5
5
5

P
P
P
P
P
P
P
P
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P 7105
P 7310
P 7310
P 8106
P 6731

Historické vědy
Filologie
Filologie
Teorie a dějiny literatury
Sociální politika
a sociální práce
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Hospodářské a sociální dějiny
Polský jazyk
Německý jazyk
Teorie a dějiny české literatury
Sociální poradenství
a management sociálních služeb

3
3
3
3
3

P, K
P, K
P, K
P, K
P, K

1) B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní
program, M – magisterský studijní program, P – doktorský studijní program.
2) Studijní obory označené hvězdičkou lze studovat zpravidla pouze dvouoborově.
3) P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia, FS – forma studia.

11.1.5 Celoživotní vzdělávání
Typ aktivity

Obor/kurz CŽV

Počet frekventantů

Studium v rámci akreditova- Sociální práce s poradenským zaměřením
ných studijních programů
Rozšiřující studium
Rozšiřující studium anglického jazyka
a literatury pro střední školy
Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury
pro 2. stupeň základní školy
Rozšiřující studium německého jazyka a literatury
pro střední školy
Rozšiřující studium anglického jazyka
ze základních škol na střední školy
Rozšiřující studium německého jazyka
ze základních škol na střední školy
Rozšiřující studium českého jazyka a lit. k získání
způsobilosti vyučovat na SŠ
Rozšiřující studium historie ze základních škol na střední školy
Odborný kurz
Příprava k nostrifikační zkoušce
Úvod do studia na FF OU
Chorvatština pro ekonomickou sféru a cestovní ruch
Studium pro seniory
Univerzita třetího věku
Přípravný kurz
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z německého jazyka
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z němčiny ve sféře podnikání
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z českého jazyka
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z ruského jazyka
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z polského jazyka

76
60
41
26
15
19
12
5
9
320
7
183
12
37
48
60
14
6

(81)
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11.1.6 Zaměření badatelské činnosti
ZÁKLADNÍ SMĚRY VĚDECKÉ ČINNOSTI NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH
Pracoviště

Základní směr vědecké činnosti

Katedra anglistiky
a amerikanistiky

1. Funkcionalistická interdisciplinární analýza diskurzu kontrastivní
metodou se zvláštním zřetelem k funkční větné perspektivě
a idiomatičnosti
2. Americká etnická literatura a alternativní vidění (pojetí) americké
kultury a společnosti
1. Komplexní výzkum komunikace v češtině ve specifickém prostředí
moderních médií se zaměřením na internetový a reklamní diskurz,
(granty GAČR 405/04/1035, 405/04/1034) a v prostředí církevním
(grant GAČR 405/03/0547 a 405/04/P053)
2. Odraz jazykového dědictví v současné češtině – se zvláštním
zřetelem na výzkum historické syntaxe (grant GAČR 405/04/P065),
onomastiky a utváření bilingvního prostředí v regionu
1. Dějiny české literatury, její starší i novější období v národním
i světovém kontextu. Problematika současné tvorby a recepce
2. Literárněvědná metodologie, problematika genologie
(povídkový cyklus), literární sémiotika
1. Dějiny moderního umění (malířství, sochařství, architektura)
2. Region a kultura, sociologické a antropologické aspekty moderní
kultury, problematika kulturních a technických památek
1. Původní filozofické texty a jejich interpretace, překlady a aplikace
do aktuálního kontextu (středověká filozofie, feminismus,
analytická filozofie, postmodernismus)
2. Filozofické a etické aspekty vědy (kognitivní vědy, medicína)
3. Region, menšiny, multikulturalita, rovnost, spravedlnost, dialog
(etnografie, kulturní antropologie, religionistika, judaistika,
gender studies)
4. Občanská společnost, místní demokracie, neziskové organizace
1. Vývoj německého jazyka se zaměřením na výzkum úředních
a odborných německých textů z období raně nové němčiny
2. Literární problematika
Slezská sudetoněmecká literatura let 1918–1938
Současná švýcarská literatura
1. Zdroje duchovní kultury středověku
2. Sociální a ekonomické souvislosti a proměny městských
i venkovských societ v procesu modernizace (18.–20. století),
opírající se kromě základního výzkumu o výsledky vlastních projektů
prosopografického a encyklopedického charakteru

Katedra českého jazyka

Katedra české literatury,
literární vědy a dějin umění
Oddělení české literatury
a literární vědy
Katedra české literatury,
literární vědy a dějin umění
Oddělení dějin umění
Katedra filozofie

Katedra germanistiky

Katedra historie
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Využití psychologie a dalších sociálních věd při analýze a řešení
aktuálních „subjektivních“ i „objektivních problémů“, s nimiž se
setkávají pracovníci pomáhajících profesí v práci s klienty i ve funkci
expertů v rámci sociálních služeb, výchovně vzdělávacího systému
i dalších oblastí lidského života.
1. Jazykové problémy současné francouzštiny
Francouzská morfologie, syntax a funkční výpovědní perspektiva,
srovnávací stylistika francouzsko-česká se zaměřením
na překladatelskou teorii a praxi
2. Francouzský román
Francouzský populární román 19. a 20. století
Perspektivy současného francouzského románu
1. Srovnávací lingvistika španělsko-česká
Jazyková situace v češtině a španělštině
Frazeologie a paremiologie španělsko-česká
Srovnávání syntaktických struktur španělštiny a češtiny
2. Lexikální výzkum španělštiny, neologizmy, argot, caló, kubanismy;
česká a španělská odborná jazykovědná terminologie
3. Španělský román
Recepce díla Don Quijote v českých zemích
Současný španělský román
1. Jazyková konfrontace polštiny a češtiny
Česko-polská komparativní frazeologie (včetně komparativní
paremiologie)
Výzkum česko-polské komunikace ve sféře podnikání
2. Výzkum multikulturního prostředí Těšínska
Multidisciplinární výzkum problémů polské menšiny
Dějiny polského jazyka na Těšínsku
1. Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání
Komunikační bariéry, lexikální a syntaktická interference, řečové
modely
2. Recepce ruské literatury a kultury v českém prostředí
3. Výzkum evoluce literárních a myšlenkových vazeb a vztahů
Východ-Západ

(83)
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11.1.7 Publikační činnost
Katedra

Monografie

KAA
KČJ
KČL
KFI
KGE
KHI
KPS
KRO
KSL
Celkem

1
5
1
1
4
22
1
3
38

Odborné stati
domácí

zahr.

16
25
15
9
8
49
11
27
21
181

7
5
1
2
1
5
3
9
16
49

Skripta a učebnice
autor spoluaut.

3
1
4
9
12
1
30

2
3
4
8
1
18

Sborníky

Redakce Překlady

dom.

zahr.

edice

1
1
1
1
1
1
1
6
13

-

2
5
1
2
8
3
2
9
32

1
5
40
3
2
1
1
53

11.1.8 Ediční činnost
Monografie

80-7042-566-0
80-7042-676-4
80-7042-678-0

80-7042-685-3
80-7042-691-8
80-7368-032-7
80-7368-063-7
80-7368-102-1
80-7368-103-X

80-7368-104-8
80-7368-105-6

(84)

Kolektiv autorů: Tváře češtiny. Spis OU č. 132/2000, 266 str., 100 ks. Dotisk.
Repronis Ostrava. Cena: 210,- Kč
K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. 256 str., 200 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 290,- Kč
LABISCHOVÁ, D.: Čech závistivec – Rakušan byrokrat? Proměny obrazů Čechů,
Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže. Spis OU č. 155/2005,
213 str., 100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
VAŇKOVÁ, L.: Mesuë a jeho „grabadin“. Edice Universum. 296 str., 200 ks,
Tilia Publishers. Cena: 260,- Kč
VAŠUTOVÁ, M.: Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání.
280 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 350,- Kč
WILAMOVÁ, S.: On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse.
Spis OU č. 154/2005, 138 str., 100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
SCHWARZ, F.: Z kulturních dějin Kravařska. 72 str., 250 ks,
Nakladatelství Kazimierz Gajdzica. Cena: 50,- Kč
Specifika církevní komunikace. Spis OU č. 157/2005. V tisku. 100 ks,
Repronis Ostrava.
BALOWSKI, M.: Zachodnio – i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku
Adama Mickiewicza. Edice Universum. 296 str., 200 ks, Nakladatelství Tilia.
Cena: 250,RYWIKOVÁ, D.: Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.
(Ikonografická studie). V tisku. 200 ks, OFTIS, s.r.o., Ostrava. Cena: 120,- Kč
PRŮŠA, L.: Korespondence Františka Lazeckého Mojmíru Trávníčkovi z let 1972–1984.
120 str., 80 ks, Ediční středisko OU. Cena: 150,- Kč
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80-7368-111-0
80-7368-129-3
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2005

/
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ŠABRŠULA, J.: Le fonctionnement asymétrique du signe linguistique.
Spis OU č. 156/2005, 258 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
MLČÁK, Z. a kol.: Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení
klienty. Spis OU č. 158/2005, 351 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 300,- Kč
Encyklopedie, slovníky

80-7368-024-6
80-7368-059-9
80-7368-098-X

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (I. a II. díl).
1 076 str., 500 ks, Finidr, Český Těšín. Cena: 950,- Kč
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 6. (18.) 160 str.,
400 ks, Nakladatelství Kazimierz Gajdzica. Cena: 210,- Kč
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 7. (19.) 160 str.,
400 ks, Nakladatelství Kazimierz Gajdzica. Cena: 210,- Kč
Sborníky

80-7042-672-1
80-7042-673-X
80-7042-690-X
80-7042-026-2

80-7368-044-0
80-7368-045-9
80-7368-048-3
80-7368-061-0
80-7368-099-8
80-7368-100-5
80-7368-101-3
80-7368-120-X

80-7368-126-9

Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Zdeněk Masařík zu seinem
75. Geburtstag. 100 ks, Ediční středisko FPF Slezské univerzity. Cena: 150,- Kč
Rossica Iuvenum. Sborník z V. mezinárodní studentské konference. 121 str.,
100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 50,- Kč
Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 208 str., 200 ks, Repronis Ostrava.
Cena: 270,- Kč
Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004. Bohemica. Britannica.
Germanica. Rossica Ostraviensia. Sborník z konference, 138 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 140,- Kč
Historie. Historica č. 12. Sborník prací FF OU č. 219/2005. 334 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 380,- Kč
Studia Anglica č. 1. Sborník prací FF OU č. 220/2005. 120 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
Psychologie/Filozofie/Sociologie č. 10. Sborník prací FF OU č. 221/2005, 341 str.,
120 ks, Repronis Ostrava. Cena: 200,- Kč
Studia Romanistica č. 5. Sborník prací FF OU č. 222/2005. 234 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 160,- Kč
Rossica Iuvenum. Sborník z VI. mezinárodní studentské konference. 152 str.,
100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 75,- Kč
Parémie národů slovanských II. 312 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 180,- Kč
Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 237 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
Lingua et communicatio in sphaera culturae 2005. Bohemica. Britannica.
Germanica. Rossica Ostraviensia. Sborník z konference, 116 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 100,- Kč
Studia SLAVICA IX. Sborník prací FF OU č. 224/2005. 376 str., 200 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 200,- Kč
Skripta

80-7368-025-4

BARTOŠ, L.: Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie.
1. vydání, 103 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 120,- Kč
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80-7368-033-5
80-7368-034-3
80-7368-035-1
80-7368-036-X
80-7368-046-7
80-7368-047-5
80-7368-060-2
80-7368-112-9
80-7368-113-7
80-7368-114-5
80-7368-115-3
80-7368-116-1
80-7368-117-X
80-7368-118-8
80-7368-119-6
80-7368-127-7
80-7368-128-5
80-7368-130-7
80-7368-131-5
80-7042-605-5
80-7042-682-9
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REYES JORGE, J. M.: Cubanismos y miscelánea. 1. vydání, 64 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 55,- Kč
MÁCHA, P.: Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2. vydání,
170 str., 200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 145,- Kč
MlČÁK, Z.: Psychologie zdraví a nemoci. 1. vydání, 85 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 100,- Kč
MlČÁK, Z.: Emergentní psychologie a krizová intervence.
1. vydání, 64 str., 100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 95,- Kč
URBANOVÁ, S., ROSOVÁ, M.: Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české
literatury pro mládež. 5. vydání, 239 str., 600 ks, Repronis Ostrava. Cena: 180,- Kč
KUPCEVIČOVÁ, J.: Ruská ortografie v pravidlech, cvičeních.
1. vydání, 322 str., 100 ks, Repronis Ostrava. Cena: 220,- Kč
Kolektiv autorů: Praktická cvičení z českého jazyka. 4. vydání, 200 str., 500 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
KOPEČEK, V.: Politologie. 1. vydání, 101 str., 30 ks, Ediční středisko OU.
Cena: neprodejné
MÁCHA, P.: Světová náboženství. (Úvod do problematiky.)
1. vydání, 100 str., 30 ks, Ediční středisko OU. Cena: neprodejné
OTISK, M.: Středověké myšlení. 1. vydání, 101 str., 30 ks, Ediční středisko OU.
Cena: neprodejné
HALÁSKOVÁ, R.: Systémy sociálního zabezpečení. 1. vydání, 140 str., 100 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 150,- Kč
SCHNEIDEROVÁ, A.: Základy poradenství. 1. vydání, 78 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 85,- Kč
ZÁŠKODNÁ, H.: Psychopatologie. 1. vydání, 74 str., 150 ks, Repronis Ostrava.
Cena: 95,- Kč
SOTONIAKOVÁ, E.: Teorie a metody sociální práce. 1. vydání, 68 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 75,- Kč
VALOUŠEK, CH., KUBICOVÁ, A.: Metodologie I. 1. vydání, 67 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 75,- Kč
PAULÍK, K.: Asertivita v jednání s lidmi. 1. vydání, 56 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 70,- Kč
PAULÍK, K.: Vyjednávání a řešení konfliktů. 1. vydání, 56 str., 150 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 70,- Kč
PETRŮ, M.: Kognitivní věda. 1. vydání, 90 str., 30 ks, Ediční středisko OU.
Cena: neprodejné
HORÁK, V. J.: Sociologie pro nesociology. 1. vydání, 173 str., 30 ks,
Ediční středisko OU. Cena: neprodejné
ZAJÍCOVÁ, P.: Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Dotisk 1. vydání, 176 str.,
200 ks, Repronis Ostrava. Cena: 165,- Kč
FILIP, P.: An Anthology of English Literature. Dotisk 2. vydání, 146 str., 200 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 100,- Kč
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Studijní program

80-7368-020-3

Publikace

Informace o studiu v akademickém roce 2005/2006. 244 str., 500 ks,
Repronis Ostrava. Cena: 70,- Kč
Monografie

Encyklopedie,

Sborníky

Skripta

Studijní program

Celkem

13

22

1

52

slovníky

Počet

13

3
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FACULTY OF ARTS
• • • Summary
2005 will be remembered as a milestone in the history of the Faculty of Arts. The Faculty succeeded
in transforming a wide range of 5-year (“long”) teacher training degrees into a new structure, comprising
a 3-year universal Bachelor degree (not specifically for future teachers) plus a choice of two follow-on
2-year Master’s degrees – one for future teachers, and the other for non-teaching specialists. All of these
transformed degrees gained accreditation.
The past year also saw a number of other successes with accreditation. Two further doctoral programmes
were accredited – Social Counselling and Management of Social Services, German Language – and we also
re-accredited the combined study versions of Bachelor degrees in languages for the business sector. During
the course of the year, the Faculty prepared and submitted to the Accreditation Committee a total of 32 accreditation application documents, which required considerable efforts from the departments concerned.
As a result of the successful accreditations, the Faculty of Arts can now offer potential applicants a very
wide range of Bachelor degree subjects (22), follow-on Master’s degrees both for future teachers and
non-teaching specialisations (22), and 6 doctoral programmes: Economic and Social History, Theory and
History of Czech Literature, Polish Language, German Language, Social Counselling and Management
of Social Services, plus a further doctoral programme accredited in January 2006 (Czech and
Czechoslovak History).
The Faculty of Arts also offers students a wider range of optional courses (230 courses) than any other
Faculties of the University of Ostrava. In 2005 the range of courses in non-European languages, which
were launched in 2004, was extended to include Sanskrit.
Interest in studying at the Faculty remains high: out of a total of 3,347 applicants, 979 were successful
at the entrance examinations and 773 enrolled to study, which is the highest number ever in the history
of the Faculty.
As of the end of the calendar year 2005, the Faculty of Arts had 1,812 full-time (day) students, 114 students
of combined degree subjects, 254 students of extension degree subjects, and 66 doctoral students.
2005 also brought considerable success in terms of the qualification structure of the Faculty’s staff.
A total of eight lecturers gained their Ph.D. doctorates, three became Associate Professors, and one was
named Full Professor by the President of the Czech Republic.
In terms of grant-funded activities, staff of the Faculty of Arts were involved in a total of 20 projects over
the course of the year, of which 12 were funded by the Czech Science Foundation (GAČR), 3 by the Higher
Education Development Fund, and 5 by the University’s internal grant agency. 21 Czech Science
Foundation projects were submitted for 2006, in addition to 1 Academy of Sciences project and 5 Higher
Education Development Fund projects. Unfortunately, out of the total number of Czech Science
Foundation projects submitted (the highest number in the Faculty’s history), only 5 applications were
successful. The Faculty management strongly disapproves of the continuing decrease in funding for
humanities and social sciences.
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Another area of success in 2005 was the Faculty’s publication activity, which was partly financed using
donations from sponsors. We published a total of 13 monographs, 3 encyclopedias, 13 collections of papers
and 22 study texts through the University’s publishing house. Staff of the Faculty published 38 monographs
both in the Czech Republic and abroad, as well as publishing 230 papers in domestic and international
journals (181 domestic, 49 international).
The Faculty is also home to a number of branches of academic associations which are actively involved
in many activities, especially lecturing: the Linguistic Association of the Czech Academy of Sciences,
the Literary Association of the Academy, the Academy’s Demographic Association, the Czech Association
of Russian Scholars, and the Modern Language Association.
The Faculty continues to encourage the academic development of the younger generation. During
the course of 2005, the individual Departments held their 12th annual student conferences, at which
a total of 147 students (a rise of 15 % compared with 2004) presented their first attempts at academic
papers.
The Faculty’s collaboration with institutions abroad remains wide-ranging and intensive, as has traditionally
been the case. In total, the Faculty is signatory to 46 cooperation agreements with various higher education
institutions outside the Czech Republic, including 10 new agreements signed during 2005.
Academic staff of the Faculty took part in a total of 129 trips abroad: lecture tours, study visits connected
with grant-funded projects as part of the Socrates programme, and visits conducted on the basis of partnership agreements. A quarter of all trips abroad concerned participation at international conferences.
Students of the Faculty took part in 100 full-semester stays abroad, of which 89 were organised as part
of the Erasmus framework and 4 were funded by government grants. A total of 77 students participated
in short-term stays abroad, a 100% increase on the previous year’s figure.
The Faculty hosted 36 academic guests from abroad, of which 31 were here as lecturers. This is one way
in which the Faculty raises the standard of teaching and thus encourages students’ interest in their subjects.
As far as hosting foreign students is concerned, the Faculty still has room for improvement. In 2005,
10 students visited us for semester-long stays, and 33 foreign students were here on shorter-term visits.
The Faculty aims to provide students with the opportunity to meet important figures of modern society.
As part of a lecture cycle founded by the Dean of the Faculty, students can acquaint themselves with
the opinions of important representatives of Czech learning, culture and public life, and have
the opportunity to discuss a wide range of topics with them. In 2005, public figures who visited
the Faculty included: Prof. Hana Librová (founder of environmental studies in the humanities),
Dr. Zuzana Ondomišiová (expert on Tibetan culture), Radovan Lipus (theatre director), Dr. Ivana Čeňková
(EU and governmental interpreter), Prof. Jindřich Vybíral (art historian), Prof. Jana Švehlová (psychologist
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in the USA), Petra Procházková (journalist and war reporter), Prof. Martin Hilský (translator),
and Prof. Jaroslav Vostrý (expert on the theatrical arts and founder of the Činoherní klub theatre).
The Faculty is also home to a number of important student activities and initiatives, which enrich
university life and help to present the Faculty to the general public:
1. The ADASH choir, founded and conducted by doc. Tomáš Novotný, which is made up of students
of Hebrew and which since its foundation in 1999 has given dozens of successful performances both
in the Czech Republic and abroad.
2. The ELTO student theatre group at the Department of English and American Studies, run
by the American language teacher Amanda Lanier, which performed one-act plays in the Fiducia
bookshop and the Atlantik club during 2005.
3. The Faculty film club, run by Dr. Jaroslav David, which projected 26 films during the course of the year.
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Faculty of Education
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
děkan (do 31. 10. 2005)
RNDr. Renáta Vávrová, Ph.D.
PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
proděkanky
Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.
předseda Akademického senátu PdF OU
Ing. Jana Poloková
tajemnice

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
děkan (od 1. 11. 2005)
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.
PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
RNDr. Renáta Vávrová, Ph.D.
proděkani
Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
předseda Akademického senátu PdF OU
Ing. Jana Poloková
tajemnice
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
tel.: 596 160 150, fax: 596 120 705

Ostravská

11.2

univerzita

2005

/

Pedagogická

fakulta

Pedagogická fakulta

11.2.1 Vedení fakulty (viz předchozí strana)
11.2.2 Seznam kateder a pracovišť
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Katedra speciální pedagogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné tvorby
Katedra tělesné výchovy
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra společenských věd
Katedra informačních a komunikačních technologií
Centrum jazykové přípravy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum pregraduálních praxí
Mezinárodní ústav humanitních studií

11.2.3 Kvalifikační a věková struktura pedagogického sboru (fyzické osoby)
Prof.

do 29
30–39
40–49
50–59
60–69
nad 70
Celkem
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1
4
2
7

Doc.

Odb.as.

Asistenti

1

7
8
14
3
32

14
40
16
23
9
102

1

Lektoři Vědečtí zam.

0

0

Celkem

15
40
23
32
27
5
142
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11.2.4 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů v řádné formě studia
Studijní program
název
kód
Rekreologie
B 7401
Pedagogika
B 7501
N 7501
Učitelství pro ZŠ M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
Učitelství pro SŠ M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
N 7504
N 7504
Vychovatelství
Speciální
pedagogika
Specializace
v pedagogice

M 7505
B 7505
B 7506
B 7506
B 7506
B 7507
B 7507
N 7507
B 7507
B 7507
B 7507
B 7507
N 7507
P 7507
P 7507

Studijní obor
název
kód
Rekreologie – pedagogika volného času
7401R009
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
7502R014
Sociální pedagogika (Vychovatelství – navazující)
7502R011
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
7503T047
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
7503T047
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
7503T040
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
7503T039
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T034
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T111
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T045
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T098
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T100
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
7503T121
Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ 7504T070
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
7504T160
Učitelství výtvarné výchovy a výtvarné tvorby pro SŠ 7504T160
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (jednoobor.) 7504T176
Učitelství odborných předmětů – spec. strojírenství ***
Učitelství odborných předmětů – spec. obchod
***
a služby
Vychovatelství s volnočasovým a resocial. zaměřením 7505T010
Vychovatelství
7505R008
Spec. pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné prac. 7506R010
Speciální pedagogika
7506R002
Speciální pedagogika
7506R310
Informační technologie ve vzdělávání
7507R001
Informační technologie ve vzdělávání
7507R001
Informační technologie ve vzdělávání
7507N001
Učitelství pro MŠ
7531R001
Učitelství odborných předmětů – spec. strojírenství 7504R100
Učitelství odborných předmětů – spec. obchod a služby 7504R100
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
7502R014
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
7502T014
Hudební teorie a pedagogika
7507V005
Hudební teorie a pedagogika
7507V006

typ*
B
B
NM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NM
NM

doba forma**
(roky)P/K
3
P
3
K
2
P
4
K
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
5
P
5
P
5
P
5
P
2
K
2
K

M
B
B
B
B
B
B
NM
B
B
B
B
NM
P
P

4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

P
P
K
P
K
K
P
K
P
K
K
K
K
P
K

*) typ studia: B – bakalářský, M – magisterský, NM – navazující magisterský, P – doktorský
**) forma studia: P – prezenční, K – kombinovaná
***) kód dosud nebyl přidělen
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11.2.5 Celoživotní vzdělávání
Typ aktivity

Předmět/kurz CŽV PdF OU

Doplňující pedagogické
studium

Učitel odborných předmětů
Učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku
Vychovatel a pedagog volného času
Speciální pedagogika pro absolventy VŠ
Jazykové vzdělávání pro uč. 2. st. ZŠ – AJ
Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ
Školský management – Funkční studium II
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
Speciální pedagogika pro mistry a vychovatele
Jazykové vzdělávání pro uč. 1. st. ZŠ – AJ

Rozšiřující studium
Specializační studium

Počet absolventů

131
74
108
2
30
31
0
98
29
0

11.2.6 Zaměření badatelské a tvůrčí činnosti
ZÁKLADNÍ SMĚRY VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ ČINNOSTI NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH
Pracoviště

Základní směr vědecké činnosti

Katedra pedagogiky

Styly řízení a mezilidské vztahy personálu a svěřenců ve výchovných
ústavech, dětských domovech a pomáhajících institucích. Klima školy
a klima reedukačních zařízení. Výchovné a převýchovné postupy.
Profesiografie a kompetence pedagogických pracovníků. Evaluace
reedukačních zařízení, reedukace školy. Rozvoj osobnosti žáka a vztah
učitel – žák. Volný čas dětí a mládeže. Teorie učebnic.
Profesionalizace učitelské přípravy pro primární a preprimární
vzdělávání, inovace vysokoškolského vzdělávání učitelů primárních
a mateřských škol, možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů
a vychovatelů, vzdělávání učitelů pro výuku k občanství v Evropě.
Integrované vyučování přírodovědných a společenskovědních základů
Člověk a jeho svět v primární škole. Axiologická problematika
ve výchově a v primárním vzdělávání. Teoretické otázky jazykového
vzdělávání a didaktika cizího jazyka. Příprava školních vzdělávacích
programů a Rámcový vzdělávací program.
Pedagogická diagnostika, diagnostika a terapie vývojových poruch učení
a chování, řešení pedagogických situací, podpora vzdělávání mentálně
postižených, stimulace rozvoje řeči u dětí s mentální retardací, význam
terapií ve výchově a vzdělání dětí s kombinovaným postižením, celkový
rozvoj osobnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
kompetence učitelů pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami.
Sociálně psychologické otázky spojené s rozvojem osobnosti (zájmy
a hodnoty dětí a mládeže, motivace pro práci učitele); psychická zátěž

Katedra pedagogiky
primárního a alternativního
vzdělávání

Katedra speciální
pedagogiky

Katedra pedagogické
a školní psychologie
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v profesi učitele; kulturní aspekty vzdělávání (zaměření na romské děti
v české škole, hodnota vzdělání v tradiční romské kultuře), sociální
zkušenosti dětí z různého sociálního prostředí – dětské domovy a děti
v náhradní rodinné péči; psychologické služby pro handicapované osoby.
Výzkum jazykových specifik školské komunikace a výukového dialogu,
interdisciplinární vazby v literatuře a literární výchově, edukační
účinnost ve výuce mateřštiny a moderní formy výuky, proměny české
slovní zásoby, trendy a směry nejnovější české literární produkce
pro děti a mládež (se zaměřením na literaturu pro nejmenší),
problematika čtenářské gramotnosti.
Technologická podpora vyučování matematice, obecné vlastnosti
řešení diferenciálních rovnic, počítačová simulace a modelování
dynamických systémů, teorie čísel – iracionalita a lineární nezávislost.
Hudební pedagogika a didaktika, regionální dějiny hudby a hudební
výchovy, umělecká a pedagogická interpretace hudebního díla a využití
počítačů v oblasti hudby (ve výuce hudební výchovy, při komponování,
aranžování apod.), koncertní činnost, rozhlasová provedení skladeb,
CD nahrávky.
Výtvarná umělecká tvorba, výstavní, publikační a vědeckovýzkumná
činnost (kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika
socializace umění). Organizace kurzů, sympozií a workshopů
pro posluchače a učitele z praxe.
Výtvarná umělecká činnost v sedmi oblastech – volná a užitá grafika,
malířství, kresba, sochařství, intermediální a animovaná tvorba,
nová média. Pravidelné pořádání workshopů serigrafie a akce
pro studenty, umělce i širokou veřejnost.
Diagnostika sportovní motoriky a motorické výkonnosti se zaměřením
na mládež, diagnostika zdravotního oslabení a svalových dysbalancí
a využití tělocvičných aktivit ve školní tělesné výchově, aplikace
zájmových preferencí mládeže do školní tělovýchovné praxe, pohybové
aktivity v životním stylu populace.
Environmentální aspekty techniky a metodika jejich integrace
do výuky na základních školách a odborných učilištích. Metody
podporující tvořivé dovednosti žáků ZŠ, hra a hračka v přípravě učitelů,
integrace technické a environmentální výchovy na 1. stupni základní
školy. Problematika poradenské činnosti v oblasti volby povolání.
Výzkumy v oblasti nejnovějších dějin, sociologie, filozofické antropologie,
politologie, regionálních dějin a člověka v multikulturní společnosti,
rozvoj kvality výuky v multikulturní výchově, vzdělavatelé imigrantů
a rozvoj občanství u nově příchozích obyvatel do ČR a Evropy; prevence
a pastorace v kontextu školní a mimoškolní katecheze, křesťanská
sociální práce.
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Katedra informačních
Využití multimediální techniky v přípravě učitelů, integrace moderních
a komunikačních technologií technologií do výuky a teoretické aspekty a východiska e-learningu.
Centrum jazykové přípravy
Analýzy potřeb učitelů angličtiny, specifické poruchy učení a výuka
cizích jazyků, počáteční kompetence učitelů potřebné pro inkluzivní
vzdělávání, kritéria hodnocení pro děti se specifickými poruchami učení.
Centrum dalšího vzdělávání Projektování a realizace kurzů se zaměřením na cizojazyčné vzdělávání,
vzdělávání lektorů a manažerů vzdělávání dospělých s využitím
informačních a komunikačních technologií. Efektivita doplňujícího
pedagogického studia učitelů odborných předmětů, učitelů praktického
vyučování, učitelů odborného výcviku a vychovatelů. Pojetí a realizace
specializačního studia školského managementu a výchovného
poradenství, posilování distančních prvků v doplňujícím pedagogickém
studiu. Příprava učitelů odborných škol na realizaci podnikatelské
výchovy.
Centrum pregraduálních
Hodnocení připravenosti studentů pro výkon pedagogického povolání
praxí
jako součást evaluačního procesu, studentské hodnocení praktické
přípravy a její provázanosti s přípravou teoretickou, uplatnění
absolventů na trhu práce.
Mezinárodní ústav
Pedagogické problémy sociálně-pečovatelské a vychovatelské,
humanitních studií
evropská studia, problematika příhraničních regionů, informační
a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů.
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11.2.7 Publikační činnost
Koncerty
Výstavy
Konference
Katedra Monografie

KPD
KPA
KSPG
KPE
KCD
KMD
KHV
KVV
KVT
KTV
KPV
KOV
KIK
CJP
CDV
CPP
MÚHS
Celkem

Články a statě

Skripta a učebnice

domácí

zahran.

1
5

1

5
10
2
2
3

2

4

1
1
1

1
1
6
1

2
1
2

2
1

1
2
1
5

autor spoluaut.

Sborníky

Redakce Překlady

domácí

zahran.

edice

3
6

2

9
2
4

1
1
4
2
2
2
1

1
6

1

14

5

3

9
1

6

3

11
12
12
13

5
9
3
4
1

1
1

36

6
19

3
3

5

6

2

2

1
11

4
4
1

1
1
3

Prezentace
dom. zahran.

3
18

20

8

83

29

20

2

49

21

11.2.8 Ediční činnost
Skripta

80-7368-002-5
80-7368-021-1
80-7368-037-8
80-7368-038-6
80-7368-039-4
80-7368-042-4
80-7368-043-2
80-7368-064-5
80-7368-086-6
80-7368-087-4
80-7368-082-3
80-7368-083-1

MAŘÁDEK, Vladimír: Vězeňství
PETRUCIJOVÁ, Jelena: Člověk-dějiny-hodnoty II
NEVŘALA, Jan: Základy forenzní psychologie
OSADNÍK, Jiří: Základy práva a státovědy
PAULÍK, Karel: Základy vývojové psychologie
SWIERKOSZOVÁ, Jana: Sdecitické boruchy umečí
MALACH, Josef, ZAPLETAL, Bedřich: Vybrané problémy andragogiky
MRHAČ, Josef: Teorie a praxe školského managementu
ČICHOŇ, Milan: Sociálně právní ochrana dětí a mládeže II. díl
MALACHOVÁ, Kateřina, KANTOREK, Jan: Základy biologie člověka pro učitele
a vychovatele
PETRUCIJOVÁ, Jelena: Multikulturalismus jako komunikační problém
PETRUCIJOVÁ, Jelena: Multikulturalismus, kultura, identita
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SWIERKOSZOVÁ, Jana: Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele
primárního vzdělávání, 2. upravené vydání
VITÁSKOVÁ, Kateřina: Etopedie – vybrané okruhy etopedické problematiky
Distanční texty

80-7368-004-1
80-7368-005-X
80-7368-006-8
80-7368-008-4
80-7368-009-2
80-7368-010-6
80-7368-011-4
80-7368-012-2
80-7368-013-0
80-7368-014-9
80-7368-015-7
80-7368-016-5
80-7368-017-3
80-7368-018-1
80-7368-007-6

KLIMTOVÁ, Hana: Didaktika TV pro učitele primárního vzdělávání
VAŇKOVÁ, Hana, VANĚK, Vladimír: Materiály pro učitele primárního vzdělávání
GÖBELOVÁ, Taťána: Uvedení do výchovné problematiky na 1. st. ZŠ
ŠIGUTOVÁ, Marta: Anglický jazyk pro učitele primárního vzdělávání
LUKEŠOVÁ, Zdeňka: Anglický jazyk pro učitele primárního vzdělávání I
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka: Základy obecné psychologie pro učitele primárního
vzdělávání
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka: Základy vývojové psychologie pro učitele primárního
vzdělávání
NOVOTNÁ, Vilma: Matematika pro učitele primárního vzdělávání – Množiny a výroky
PISKLÁK, Bohuslav: Matematika pro učitele primárního vzdělávání – Binární
relace a zobrazení
MAZUREK, Jan, ZEDNÍČKOVÁ, Šárka: Poslech hudby
GEJGUŠOVÁ, Ivana, KUBECZKOVÁ, Olga: Nové pohledy na českou literaturu a její
vyučování
HÖFLEROVÁ, Eva: Didaktika češtiny pro učitele primárního vzdělávání
ZEZULKOVÁ, Eva: Speciální pedagogika – úvod do problematiky
SWIERKOSZOVÁ, Jana: Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele
primárního vzdělávání
LASEVIČOVÁ, Jarmila: Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání
Sborníky

80-7368-003-3
80-7368-031-9
80-7368-041-6
80-7368-053-X
80-7368-054-8
80-7368-066-1
80-7368-121-8
80-7368-122-6

KOLEKTIV: Diagnostika motoriky mládeže
KOLEKTIV: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
KOLEKTIV: Pedagogická kinantropologie
KAPOUNOVÁ, Jana: Od programovaného učení k e-learningu
KOLEKTIV: Katechetika-historie-teologie II
KOLEKTIV: ARS 5
KOLEKTIV: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
KOLEKTIV: ČEŠTINA – JAZYK SLOVANSKÝ 2
Informační katalog

80-7368-027-0
80-7368-052-1

KOLEKTIV: Informace o studiu – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
KOLEKTIV: Výroční zpráva OU za rok 2004

80-7368-040-8

KOLEKTIV: GRA

Výtvarný katalog
Dialogový katalog

80-7368-055-6

LASOTOVÁ, Dáša: Bydliště Třinec: Karel Adamus, Jan Wojnar
Monografie

80-7368-085-8
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PEDAGOGICAL FACULTY
• • • Summary
In 2005 a total of 142 academic staff at the Faculty of Education provided 34 degree subjects in Bachelor,
Master’s and doctoral degree programmes and 10 supplementary, extension and specialisation programmes
for a total of 4,548 students. The demanding process of preparing accreditation applications for the restructured Teaching for Primary Schools programmes was also completed. 2005 also saw the successful
conclusion of one Czech Academy of Sciences (GAČR) project and two Higher Education Development
Fund projects. Staff of the Faculty were involved in a number of other international projects including
those forming part of the newly launched Operational Programme for the Development of Human
Resources, funded by the European Social Fund. At the end of 2005, after the election of a new Dean,
the Faculty’s new management team with 4 Vice-Deans took up their positions, in which certain areas
of responsibility were newly defined. Encouraging progress was made in the qualification structure
of the Faculty’s academic staff, with the award of one Full Professorship, four Associate Professorships
and two internal doctorates. Reconstruction work was also begun at the site on Mlýnská Street, which
during the coming year will lead to an increase in the space available for both the teaching and research
work of three Departments, as well as improving the efficiency of the administration work carried out
by the Faculty Offices and – to some extent – the University Offices. 2005, the Faculty’s 15th year as part
of the University of Ostrava, can be considered a successful one.
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Faculty of Science
Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
děkan
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
proděkanka pro studium, statutární zástupce děkana
Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Ing. Iveta Nevludová
tajemnice
Adresa: 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
tel.: 596 160 211, fax: 596 120 478
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Přírodovědecká fakulta

11.3.1 Vedení fakulty (viz předchozí strana)

11.3.2 Seznam kateder a pracovišť
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Oddělení cizích jazyků
Centrum celoživotního vzdělávání občanů

11.3.3 Kvalifikační a věková struktura pedagogického sboru (fyzické osoby) k 31. 12. 2005

do 29
30–39
40–49
50–59
60–65
nad 65
Celkem

Prof.

Doc.

Odb.as.

Asistenti

Lektoři

VaV

Celkem

3
4
2
3
12

2
6
12
4
2
26

12
19
12
7
2
52

3
3

0

2
1
3

15
23
22
23
8
5
96

Poznámka:
Sloupec „Lektoři“ nechápeme jako externí učitele, do stavu pedagogů jsou tedy zahrnuti pouze pracovníci v hlavním a vedlejším
pracovním poměru!!!
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11.3.4 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů
Kód stud. Studijní
programu program
(STUD
PROG)
B 1101
Matematika
B 1103
Aplikovaná matematika
B 1103
Aplikovaná matematika
B 1103
Aplikovaná matematika

Kód
studijního
oboru
(KKOV)
1101R016
1103R002
1103R004
1101R023

B 1301
B 1301
B 1301
B 1301
B 1301
B 1407
B 1407
B 1501
B 1501
B 1501
B 1501
B 1601

1301R004
1301R009
1301R015
1302R006
1301R005
1407R005
1407R005
1501R015
3904R002
1501R019
1501R001
1604R005

B 1701
B 1702

Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Chemie
Chemie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Ekologie a ochrana
prostředí
Fyzika
Aplikovaná fyzika

B 1702
B 1702
B 1802

Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná informatika

1702R005
1702R014
1802R009

B 1802
B 1801
B 1801
N 1702
N 1103
N 1103
N 1103

Aplikovaná informatika
Informatika
Informatika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika

1802R001
1801R001
1801R001
1702T005
1103T002
1103T004
1103T023

N 1301
N 1301
N 1301

Geografie
Geografie
Geografie

1301T004
1301T009
1301T015

1701R003
1702R006

Název studijního oboru

Matematika (dvouoborové)
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikovaná matematika
Matematické a počítačové metody
zpracování informací
Fyzická geografie a geoekologie
Politická a kulturní geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Kartografie a geoinformatika
Geografie (dvouoborové)
Chemie
Chemie (dvouoborové)
Systematická biologie a ekologie
Aplikovaná ekologie
Experimentální biologie
Biologie (dvouoborové)
Ochrana a tvorba krajiny
Fyzika (dvouoborové)
Biofyzika – diagnostika vlivu životního
prostředí na živé systémy
Biofyzika
Měření a počítačová prezentace dat
Informatika a výpočetní technika –
aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Informatika
Informatika (dvouoborové)
Biofyzika
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikovaná matematika
Matematické a počítačové metody
zpracování informací
Fyzická geografie a geoekologie
Politická a kulturní geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj

Standardní doba
studia v akad. rocích
Forma studia
Bc. Mgr. Dr. forma
3
P
3
P, K
3
P, K
3
P, K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

3
3

P
P

3
3
3

P
P
P, K

3
3
3
2
2
2
2

K, D
P
P
P
P
P
P

2
2
2

P
P
P
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N 1301
N 1301
N 1407
N 1407
N 1407
N 1501
N 1501
N 1501
N 1601
N 1801
N 1801
N 1801
N 1801
N 1801
N 1801
N 1701
N 1701
N 1101
N 1101
N 7503
N 7503
N 7503
N 7503
N 7503
N 7503
M 1103
M 1103
M 1103
M 1301
M 1301
M 1301
M 1601
M 1801
M 1801
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
M 7503
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Geografie
Geografie
Chemie
Chemie
Chemie
Biologie
Biologie
Biologie
Ekologie a ochrana
prostředí
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Fyzika
Fyzika
Matematika
Matematika
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Učitelství pro ZŠ
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Geografie
Ekologie a ochrana
prostředí
Informatika
Informatika
Učitelství pro ZŠ
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7504T058
7504T058
1404T003
7504T074
7504T074
1501T015
7504T028
7504T028
1604T005

Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové)
Fyzikální chemie povrchů
Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství chemie pro SŠ (jednooborové)
Systematická biologie a ekologie
Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství biologie pro SŠ (jednooborové)
Ochrana a tvorba krajiny

2
2
2
2
2
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
P
P
P

1802T006
1801T006
1802T006
1801T006
7504T077
7504T077
7504T054
7504T054
7504T088
7504T088
7503T028
7503T030
7503T107
7503T107
7503T011
7503T036
1103T004
1103T002
7504T088
1301T005
1301T009
7504T058
1604T005

Informační systémy
Matematická informatika
Informační systémy
Matematická informatika
Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro SŠ (jednooborové)
Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství fyziky pro SŠ (jednooborové)
Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)
Učitelství fyziky pro ZŠ (dvouoborové)
Učitelství geografie pro ZŠ (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro ZŠ (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro ZŠ (jednooborové)
Učitelství biologie pro ZŠ (dvouoborové)
Učitelství chemie pro ZŠ (dvouoborové)
Aplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
Učitelství matematiky pro SŠ
Geografie
Politická a kulturní geografie
Učitelství geografie pro střední školy
Ochrana a tvorba krajiny

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5

P
P
P, K
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1802T010

Informatika a výpočetní technika –
informační systémy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství výpočetní techniky pro ZŠ
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství biologie pro základní školy
Učitelství geografie pro základní školy

5

P

5
4
4
4
4
4

P
P
P
P
P
P

7504T077
7503T108
7503T029
7503T037
7503T012
7503T031
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M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
M 7504
P 1103
P 1103
P 1103
P 1103
P 1103
P 1103
P 1301
P 1801
P 7507
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7504T077
7504T088
7504T054
7504T074
7504T028
7504T165
1103V004
1103V004
1103V003
1103V003
1103V010
1103V010
1301V017
1801V018
7501V026
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Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Aplikovaná algebra
Applied Algebra
Fuzzy modelování
Fuzzy Modelling
Environmentální geografie
Informační systémy
Teorie vzdělávání ve fyzice *

Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Geografie
Informatika
Specializace
v pedagogice
Pozn.: * Společně s PdF Univerzity Hradec Králové a PdF Západočeské univerzity v Plzni.

5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P
P
P
P
P
P
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K

11.3.5 Celoživotní vzdělávání
V roce 2005 se Centrum celoživotního vzdělávání občanů na PřF OU podílelo ve spolupráci s katedrami
na organizaci aktivit především v následujících oblastech:
• realizace rozšiřujícího studia učitelství,
• přípravné kurzy pro zájemce o studium,
• přípravné kurzy pro studenty přijaté do 1. ročníku studia – Úvod do studia,
• organizace kurzů pro učitele v rámci DVPP,
• projekt – Příprava vzdělávacích modulů pro DVPP v oblasti přírodovědných oborů.
Přehled realizovaných aktivit v celoživotním vzdělávání občanů včetně počtu frekventantů v roce 2005
je uveden v následující tabulce:
Přípravný kurz z biologie (KBE)
Přípravný kurz z matematiky (KMA)
Rozšiřující studium Informatika l. ročník
Rozšiřující studium Informatika 2. ročník
Rozšiřující studium Informatika 3. ročník
Rozšiřující studium Biologie l. ročník (KBE)
Rozšiřující studium Geografie 1. ročník (KSG)
Konference středoškolských profesorů (KMA, KIP)
Kurz DVPP v oblasti ICT
Kurz Využití ICT na OU
Kurz Úvod do studia

36
13
24
26
16
9
15
100
120
25
550
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Kurz Úvod do angličtiny I
Kurz Úvod do angličtiny II
Kurz Úvod do angličtiny III
Kurz SIPVZ – biologie (KBE)
Celkem

fakulta

20
9
5
37
1 005

11.3.6. Zaměření badatelské činnosti
ZÁKLADNÍ SMĚRY VĚDECKÉ ČINNOSTI NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH
Pracoviště

Základní směr vědecké činnosti

Katedra matematiky

- Teoretická algebra se zaměřením na teorii uspořádaných množin
a teorii okruhů s aplikacemi v algebraické teorii čísel
- Matematické modelování a počítačová simulace systémů a procesů
- Teorie a aplikace fuzzy množin a fuzzy logika. Využití fuzzy logiky
pro řízení technologických procesů a v rozhodovacích procesech,
teoretické aspekty kategorie fuzzy automatů
- Incidenční struktury ve vazbě na neklasické tkáně a konfigurační
podmínky v neklasických tkáních
- Globální variační analýzy
- Biofyzika (aplikace optické spektroskopie v analýze struktury a funkce
biologických systémů in vivo, biofyzika a ekofyziologie fotosyntézy
vyšších rostlin, mechanismy adaptace fotosyntetického aparátu
vybraných jehličnanů a obilovin na globální změny klimatu)
- Teoretická fyzika (termodynamika nerovnovážných procesů
a stabilita systémů, chemická fyzika molekulárních clusterů –
počítačové modelování struktury a dynamiky)
- Experimentální fyzika (fyzika nízkých teplot, transportní vlastnosti
vysokoteplotních supravodičů)
- Odborná didaktika fyziky (informační a komunikační technologie
ve výuce fyziky a vzdělávání učitelů přírodních věd, on-line vzdělávání
ve fyzice, výukové multimediální programy)
- Metody modelování a počítačová simulace (objektově orientovaná
simulace logistických, výrobních a environmentálních systémů,
metodika reflektivní simulace)
- Umělá inteligence a logika, systémy na podporu rozhodování
(neuronové sítě, deduktivní databáze)
- Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
- Stochastické algoritmy, statistický software, aplikace statistických metod
- Texturní parametry uhlíkatých látek
- Studium adsorpčních vlastností pevných látek a procesů na jejich
povrchu

Katedra fyziky

Katedra informatiky

Katedra chemie
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- Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů,
speciálně učitelů přírodních věd
- Odborná didaktika chemie se zaměřením na multimediální
výukové programy
- Hydrologie (antropogenní změny hydrologického režimu, hydrologie
urbanizovaných oblastí, modelování hydrologických procesů)
- Geomorfologie a geoekologie (geomorfologické a geoekologické
mapování, morfotektonika a morfodynamika, geomorfologická rizika,
geomorfologie a geoekologie Karpat)
- Aplikovaná geomorfologie (výzkum eroze půd, odpady a ochrana
podzemních vod, rekultivace a dekontaminace půd, krajinné
plánování)
- Kartografie, GIS a DPZ (mapování a monitoring fyzickogeografických
prvků pomocí DPZ, GPS a klasických geodetických metod)
- Tematická kartografie a GIS (vizualizace geografických jevů,
mapování hydrologických procesů, atlasy malých oblastí, mentální
mapy, teorie tematických map)
- Komplexní studium životního prostředí se zaměřením na působení
antropogenních faktorů v průmyslové oblasti
- Hodnocení mutagenních a karcinogenních účinků kontaminant
pomocí specifických bakteriálních detekčních systémů, metody
cytogenetické analýzy
- Distribuce a ekologie mechů
- Ekologie herbivorního hmyzu
- Bioindikace a biomonitoring antropogenních vlivů pomocí
bezobratlých (Aranea, Odonata, Coleoptera)
- Populační charakteristiky ichtyocenóz vodních toků a nádrží
v povodí Odry, antropogenní vlivy na vodní ekosystémy
- Geopolitická a demografická analýza příhraničních regionů
(geografické a ekologické změny a struktura regionů, migrace
obyvatel, změny ve struktuře ekonomicky aktivních obyvatel
pohraničí)
- Industrializační a urbanizační procesy v ostravské průmyslové
oblasti (význam regionálního rozvoje ve vztahu k integraci České
republiky do evropských struktur)
- Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě
(migrace z asijských zemí do Evropy a ČR)
- Profesní příprava učitelů geografie. Evropská dimenze v přípravě
geografů a ve vyučovacím předmětu geografie (přenos a difuse
vzdělávacích modulů)
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11.3.7 Publikační činnost
Katedra

Monografie/

Články a statě

kapitola

domácí

zahran.

0
0/1
0
0
1/1
3/0
0/2
4/4

3
4
1
1
11
2
4
26

3
14
4
4
6
3
1
35

KIP
KMA
KFY
KCH
KBE
KSGRR
KFG
Celkem

Skripta a učebnice
autor spoluaut.

17
0
0
3
6
3
0
29

1
0
0
0
1
0
0
2

Sborníky

Redakce Překlady

domácí zahran.

19
7
5
7
6
7
3
54

19
8
1
2
10
2
4
46

edice

0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Poznámka: Publikační činnost pracovníků PřF OU byla zpracována dle údajů v databázi PUBL k 15. 2. 2006.

11.3.8 Ediční činnost
Monografie

80-7368-094-7
80-7368-141-2

VENCÁLEK, J.: Moravskoslezský kraj – genius loci, 288 s., 400 ks,
Repronis Ostrava, 280,- Kč.
BAAR, V.: Decentralizační a dezintegrační procesy v Ruské federaci v 90. letech
minulého století. 231 s., 300 ks, Repronis Ostrava, 199,- Kč.
Sborníky

80-7368-056-4
1214-8148
80-7368-081-5
80-7368-106-4

Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis 12/2004/1, 72 s, 300 ks,
Repronis Ostrava.
Information and Communication Technology in Education 2005, 285 s., 100 ks,
Ediční středisko OU, 300,- Kč.
Transformační procesy 1990–2005, 304 s., 60 ks, Ediční středisko OU, 310,- Kč.
Skripta

80-7368-088-2
80-7368-095-5
80-7368-096-3

DOLNÝ, A.: Ekologie 1, 162 s., 200 ks, Repronis Ostrava, 150,- Kč.
PLÁŠEK,V.: Základy bryologie, 79 s., 200 ks, Repronis Ostrava, 85,- Kč.
NOVOTNÝ, Č.: Biodegradace a biotechnologie, 96 s., 80 ks, Ediční středisko OU,
100,- Kč.
Studijní program

80-7368-029-7

Publikace

Počet

Informace o studiu 2005/2006, 328 s., 200 ks, Ediční středisko OU, 100,- Kč.

Monografie

Sborníky

Skripta

Studijní program

Celkem

2

3

3

1

9

Poznámka:
Kromě standardní ediční činnosti bylo v rámci programu RLZ 2003 Systém dalšího vzdělávání učitelů v oblasti sociální práce
realizováno vydání cca 12 titulů učebních opor. Další učební opory pro distanční vzdělávání byly zpracovány a vydány v rámci
rozvojového programu Příprava akreditace programů a kurzů v kombinované a distanční formě.
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FACULTY OF SCIENCE
• • • Summary
In 2005, the Faculty of Science’s range of accredited degree programmes and degree subjects was
structured as follows:
• 10 Bachelor degree programmes including 24 degree subjects
• 8 follow-on Master’s programmes including 32 subjects
• 4 Master’s 5-year (non-teaching) programmes including 9 subjects
• 5 subjects as part of the Master’s programme in Teaching for Primary Schools
• 6 subjects as part of the Master’s programme in Teaching for Secondary Schools
• 9 subjects (2 taught in English) as part of 5 doctoral degree programmes
In the academic year 2005–2006 a total of 1,876 students were enrolled at the Faculty of Science (59.28 %
in Bachelor programmes, 28.04 % in Master’s programmes, 7.51 % in follow-on Master’s programmes,
and 5.17 % in doctoral programmes). Over 13.21 % of the total number were involved in combined or
distance type study.
In 2005, as part of the transformation of teacher training degrees, accreditation was gained for a change
in structure to a Bachelor degree plus a follow-on Master’s degree. Other degree subjects taught in
combined or distance form were prepared for accreditation.
In 2005 the staff of the Faculty were involved in 12 primary research projects listed in the national
Central Project Register, of which 8 projects were funded by the Czech Science Foundation (GAČR),
3 by the Czech Academy of Sciences Grants Agency, and 1 project by the Ministry of Education’s 1N
“Information Infrastructure of Research and Development” scheme. In comparison with 2004, when
research funding at the Faculty topped CZK 6 million, funding in 2005 dropped by CZK 2.5 million. This
decrease is all the more serious given the fact that in the last two years the total funding available
for research in the Czech Republic has risen considerably. Although the staff of the Department of
Mathematics and the Department of Information Science and Computing are involved in the University
of Ostrava’s only large-scale Research Plan project, “Logical and algebraic methods for the elaboration
of information subjected to indeterminacy and their use in fuzzy modelling” (coordinator: V. Novák,
Institute for the Research and Application of Fuzzy Modelling), there is an alarming possibility that
the funding gap between the Faculty and other Czech science faculties may widen further. It is clear
that involvement in Research Centre and Research Plan projects will remain the key criterion of success
for universities and faculties in research and development.
In addition to research and development projects, staff of the Faculty of Science were also involved in
6 Ministry of Education Development projects and 5 Higher Education Development Fund projects.
A new – and very important – source of funding for both the Faculty and the entire University is
the European Social Fund. As part of the 1st stage of the Operational Programme for the Development
of Human Resources (Measures 3.1 and 3.2), Faculty staff are co-involved in one project and fully involved
in 3 projects: Support for the effectiveness of education in the Moravia-Silesia Region (coordinator:
E. Mechlová, Department of Physics), System of further education for research and development
workers in the Moravia-Silesia Region and its implementation (coordinator: C. Klimeš, Department
of Information Science and Computing), Proposal and implementation of a module system for the further
education of teachers in the Moravia-Silesia Region (coordinator: E. Burianová, Department of Information
Science and Computing).
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An important part of the presentation of the Faculty is the organisation of events for the professional
public. The most important international conference held in 2005 was the 17th Czech and Slovak
Number Theory Conference (4–10 September 2005), which despite its name attracted not just domestic
participants, but also around 90 guests from many European and overseas countries. Among the international conferences which have become regular events is that entitled “Information and Communication
Technology in Education”. As in previous years, the Faculty also organised a number of events for talented
students. The highest-profile event of all was the 15th annual Vojtěch Jarník International Mathematics
Competition, which occupies a secure place among the top European competitions for mathematics
students.
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Zdravotně sociální
fakulta

Medical-Social Faculty
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
děkan (do 31. 10. 2005)
Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
proděkanka pro studium
RNDr. Karel Beneš
tajemník

MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
děkan (od 1. 11. 2005)
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční styky, statutární zástupce děkana
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
proděkanka pro studium
MUDr. Lubomír Martínek
předseda Akademického senátu ZSF OU
RNDr. Karel Beneš
tajemník
adresa: Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3,
tel, fax: 596781630
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ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

11.4.1 Vedení fakulty (viz předchozí strana)
11.4.2 Seznam kateder a pracovišť
Ústav patologické anatomie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav zobrazovacích metod
Ústav algoterapie a urgentní medicíny
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
Katedra interních oborů
Katedra chirurgických oborů
Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie
Katedra rehabilitace
Katedra hygieny a epidemiologie
Katedra sociální práce
11.4.3 Kvalifikační a věkové složení pedagogického sboru
•

Tabulka 4.1 Kvalifikační a věkové složení pedagogického sboru (počet ve fyzických osobách ke dni
31. 12. 2005)
Prof.

Do 29
30–39
40–49
50–59
60–69
nad 70
Celkem
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3
3
2
8

Doc.

Odb.as.

2
6
5
3
16

9
15
21
19
9
1
74

Asistenti

Lektoři Vědečtí prac.
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11.4.4 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů
Kód stud.
programu
(STUD
PROG)1)
B 5341
B 5341
B 5342
B 5345
B 5345
B 5345
B 5346
B 5347
B 5345
M 5345
N 5347
N 5347
P 6731

Název studijního
programu

Ošetřovatelství
Ošetřovatelství
Rehabilitace
Specializace
ve zdravotnictví
Specializace
ve zdravotnictví
Specializace
ve zdravotnictví
Ekonomika a řízení
zdravotnictví
Veřejné zdravotnictví
Specializace
ve zdravotnictví
Specializace
ve zdravotnictví
Veřejné zdravotnictví
Veřejné zdravotnictví
Sociální politika
a sociální práce

Kód
studijního
oboru
(KKOV)
5341R009
5341R007
5342R004
5341R008

Název studijního oboru2)

5345R016

Zdravotnické vyšetřovací metody

3

P

5345R010

Radiologický asistent

3

P

5346R005

Zdravotnický management – ošetř. péče

3

K

5345R006
5345R021

Ochrana veřejného zdraví
Zdravotnický záchranář

3
3

P
P

5345T011

Sociální práce se zdravotnickým profilem

5

P

5345T006
5345T019

Ochrana veřejného zdraví
Laboratorní vyš. metody
v ochraně veřejného zdraví
Sociální práce

2
2

P
P

6731V012

Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Fyzioterapie
Sociálně zdravotní a geriatrická péče

Standardní doba
studia v akad. rocích
Forma studia3)
B M,N
P FS
3
P
3
P
3
P
3
P

3 P, K

1) B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
M – magisterský studijní program P – doktorský studijní program.
2) Studijní obory označené hvězdičkou lze studovat zpravidla pouze dvouoborově.
3) P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia, FS – forma studia.

11.4.5 Zaměření badatelské činnosti
Pracoviště

Zaměřění

Katedra vyšetřovacích metod - klinická farmakologie a metabolismus léčiv
a lékařské biologie
- genetická toxikologie vlivu genotoxických faktorů prostředí na zdraví
- rozvoj diagnostických metod v klinické hematologii
- environmentální epidemiologie a preventivní lékařství
- karcinogenní faktory zevního a pracovního prostředí
- lékařská biofyzika
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- speciální patologie a cytologie, zvláště patologie mammy,
pneumopatologie, dermatopatologie, gynekopatologie a patologie
štítné žlázy
- rozvoj imunochemických metod a metod v rámci molekulární biologie
- gynekologická onkologie ve vztahu k HPV infekci, vycházející
z bioptického a cytologického materiálu, získaného vyšetřením
děložního čípku
- otorinolaryngologie ve vztahu k neopláziím hrtanu, systematické
zpracovávání materiálu s výsledným publikačním efektem
- vědeckovýzkumná činnost čerpá ze zpracovaného materiálu, biopsií,
nekropsií a materiálu cytologického. Na této zdravotnické činnosti
se podílí školští i zdravotničtí pracovníci.
- ústav má dobře vybavenou histopatologickou laboratoř umožňující
využívat vybrané imunochemické metody, které slouží pro diagnostiku
v rámci oboru patologie
- sledování zdravotního stavu a fyzické zdatnosti populace, zejména
mládeže, sledování vlivů životních a pracovních faktorů na zdravotní
stav vybraných populačních kolektivů a sledování reakce organismu
na tepelnou a chladovou zátěž
- sledování karcinogenních účinků prachů s obsahem křemene
u exponovaných průmyslových kolektivů
- ústav má špičkově vybavenou laboratoř pro spiroergonometrické
vyšetřování fyzické zdatnosti a měření vynakládaných svalových sil
metodou integrované elektromyografie.
- ústav spolupracuje na výzkumných úkolech s následujícími pracovišti:
Stavební fakultou VUT Praha, Výzkumným ústavem bezpečnosti
práce Praha, Státním zdravotním ústavem Praha, ÚZIS Praha
a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
- sledování účinků farmakologických přípravků a optimalizace
dávkování léků
- farmakokinetika a terapeutické monitorování hladin léků,
hypertenzí a farmakoepidemiologie
- studium radiačního pole na pracovištích se zdroji rentgenového
záření
- studium porušení horninových vzorků rentgenovými metodami
- základy biomedicínského modelování
- hodnocení CT a rtg obrazů porušení horninových vzorků a jejich analýza
- konzultační činnost v oblasti měření radonu a přírodní radioaktivity
- digitalizace a přenos dat v praxi
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- implementace ošetřovatelských diagnóz do praxe zdravotnického
záchranáře
- realizace metody ošetřovatelského procesu v klinické praxi
(urgentní příjem)
- standardy ošetřovatelské péče u stavů bezprostředně ohrožujících život
- kvalita života po KPR
- bifázická defibrilace
- kapnometrie v urgentní medicíně
- indikační skóre u vnitronemocničních transportů
- bolest a terapeutický systém
- prevence postherpetické neuralgie
- sledování vztahů mezi charakteristikami životního prostředí včetně
prostředí pracovního a zdravotním stavem výběrových populačních
skupin
- měřitelnost zdravotního stavu a jeho charakteristika pomocí
pozitivních atributů a nikoliv pouze prostřednictvím nemoci. Toto
preventivní pojetí zdraví by mělo hledat formy prezentace adekvátní
pro edukační proces
- sledování karcinogenních účinků prachů s obsahem křemene
u exponovaných průmyslových kolektivů
- transkulturní/multikulturní diagnostika v ošetřovatelství
- aplikace mezinárodní standardní terminologie v ošetřovatelství v ČR
- aplikace mezinárodních klasifikačních systémů v ošetřovatelství v ČR
- kvalita života pacientů s chronickou bolestí
- zdravotní a sociální charakteristiky seniorů starších 65 let
- antropologické charakteristiky a životní styl vysokoškolských
studentů ošetřovatelství
- osteomalacie ve stáří
- sexuální potřeby pacientů
- vertigo jako průvodní jev vertebrogenních funkčních potíží v oblasti
horní krční páteře a postižení vestibulárního aparátu, možnost jeho
fyzioterapeutického ovlivnění
- problematika vysokých kompletních míšních lézí, fyzioterapeutické
možnosti ovlivnění těchto závažných stavů, návaznost sociální
problematiky
- možnosti ovlivnění motoriky a koordinace cvičením na Posturomedu
- výzkum vlivu životního stylu u dětí s vadným držením ve školním věku
- dlouhodobé sledování efektu operační a komplexní rehabilitační
léčby po replantacích na horní končetině ve spolupráci s replantačním
centrem
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- využití posturografické plošiny v rámci výzkumu posturálních reakcí
a posturálních poruch ve spolupráci s katedrou biomechaniky
a technické kybernetiky FTK Olomouc
- spolupráce katedry rehabilitace na zavedení komplexního kineziote
rapeutického a ošetřovatelského programu u pacientů po CMP
na iktové jednotce FNsP a s následnou péčí na neurologické klinice
a klinice léčebné rehabilitace
- spolupráce katedry rehabilitace ZSF OU s Osteocentrem Zlín
a Osteocentrem Ostrava na Hornické poliklinice, podíl na programu
prevence osteoporózy
Katedra sociální práce
- teorie sociální práce, komparativní výzkum
- obecná sociologie, dějiny sociologie, sociologie byrokracie, sociální
souvislosti ekologických problémů
- sociálně psychologická problematika dětí (dětí v ústavních zařízeních
a jejich hodnotová orientace, dětí z různého sociální prostředí a jejich
hodnotová orientace, hodnota vzdělání u romské populace, sociální
zkušenosti dětí a jejich hodnotová orientace)
- vyhledání sociálních reprezentací specifických jednání vybrané
populace (Romové, dlouhodobě nemocní apod.), klasické výzkumné
strategie a výzkumné jednání
- komunitní práce, problematika menšin
- bytová politika, politika zaměstnanosti, vývoj sociální politiky v ČR
- poradenství pro pozůstalé a terapie pozůstalých, fenomén vdovství
a vdovectví, gerontologie, péče o staré lidi, psychosociální péče
o terminálně nemocné pacienty
- sociologie rodiny (vztahy v rámci příbuzenstva, zejména vztahy mezi
rodinnými generacemi – vzájemná pomoc a podpora)
- mentální anorexie, mentální bulimie, efekty psychoterapie,
psychoterapeutický vztah, Satiterapie
Katedra interních oborů
- endoskopické metody a jejich uplatnění v interním lékařství
- výzkum v oblasti gastroenterologie se zaměřením na patologii
pankreatu
- uplatnění tenkojehlové odběrové cytologie v diagnostice nádorových
procesů dutiny břišní
Katedra chirurgických oborů - rozvoj miniinvazivní chirurgie se zaměřením na standardizaci
operačních postupů včetně endoskopické trasanální mikrochirurgie
a manuálně asistovaných laparoskopických operací
- zaměření na cévní intervence a na onkogynekologii
- komplexní program chirurgické péče o pacienty s maligním
onemocněním kolorekta, sledování kvality života po kuraktivním
nebo paliativním výkonu
- rozvoj onkogynekologického a perinatologického programu
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- zavedení moderních invazních intervenčních angiologických technik
- rozvoj traumatologie v rámci koncepce traumatologických center,
efektivní využití multidisciplinárního přístupu k polytraumatům jak
v bezprostřední péči, tak při následné rehabilitaci, event. resocializaci polytraumatizovaných
- celostátní a mezinárodní školicí centrum pro laparoskopickou
kolorektální chirurgii – prezentace krátkodobých i dlouhodobých
výsledků na domácích (Miniinvazivní chirurgie v onkologii – Ostrava,
říjen 2005) i mezinárodních (XIII. kongres EAES, Benátky, červen
2005) odborných akcích
- spoluúčast na organizaci VII. česko-slovensko-polského sympozia
miniinvazivní chirurgie (Konin, Polsko)
11.4.6 Publikační činnost
Katedra

Monografie/
kapitola

Ústav fyziologie
a patofyziologie
Ústav patologické anatomie
Ústav zobrazovacích metod
Ústav farmakologie
Ústav ošetřovatelství
Katedra sociální práce
Katedra vyš. metod a lék. biologie
Katedra rehabilitace
Katedra hygieny a epidemiologie
Katedra interních oborů
Katedra chirurgických oborů
Ústav algoterapie
a urgentní medicíny

Články a statě

Skripta a učebnice
autor spoluaut.

Sborníky

Redakce Překlady

domácí

zahran.

0

3

1

4

0

domácí zahran.

4

0

edice

0

0

0
2
1
2
3
0
1
0
0
0
1

7
0
10
10
9
4
2
12
10
4
0

0
0
14
2
2
9
0
5
3
1
0

0
2
0
1
1
3
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
11
12
1
5
0
1
0
3
0

0
1
0
2
1
8
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.4.7 Ediční činnost
Skripta

80-7368-092-0
80-7368-107-2
80-7042-356-0
80-7368-050-5
80-7368-051-3
80-7368-068-8

JIRÁK, Zdeněk a kol.: Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU
JIRÁK, Zdeněk, VAŠINA, Bohumil: Fyziologie a psychologie práce
DOSTÁLOVÁ, Jitka: První pomoc I
BUŽGA, Marek a kol.: Praktická cvičení z fyziologie
KOLIBA, Peter, MATURA, David, Partner, Marcel, BOŠOTA, Jiří:
Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii pro porodní asistentky
NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana: Vybrané kapitoly z konvenční radiologie
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IVANOVÁ, Kateřina: Etika pro pracovníky ve zdravotnictví
MAREČKOVÁ, Jana, JAROŠOVÁ, Darja: NANDA domény v posouzení a diagnostické
fázi ošetřovatelského procesu
ŠLACHTOVÁ, Hana: Sociální epidemiologie
ZACHAROVÁ, Eva: Úvod do studia zdravotnické psychologie
Sborníky

80-7368-067-X
80-7368-090-4
80-7368-070-X
80-7368-049-1
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Urgentní medicína 2005
Sborník abstrakt konference Miniinvazivní chirurgie v onkologii
Sborník abstrakt 13. sjezdu českých a slovenských patologů
Sborník souhrnů XXX. Pachnerovy dny pracovního lékařství
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MEDICAL-SOCIAL FACULTY
• • • Summary
This is the twelfth Annual Report of the Medical-Social Faculty of the University of Ostrava, which presents
the results of our key activities during 2005.
The main aims of the Faculty during the period were:
• to continue the development of the Bachelor degree subjects Midwafery and Radiology Assistant
by opening up study to higher year groups
• to continue the development of follow-on Master’s degree subjects Public Health Protection
and Laboratory Examination Methods in Public Health Protection by opening up study to higher year
groups
• to submit for accreditation the Bachelor degree subject Orthotics and Prosthetics
• to submit for accreditation the Bachelor degree subject Ergotherapy
• to submit for accreditation the combined form of the Bachelor degree subject General Nurse
• to submit an application for the extension of the accreditation of degree subjects whose accreditation
period ends in 2006 (General Nurse, Obstetrics, Public Health Protection)
• to intensify research and publication activity
• to extend cooperation with the management of the Ostrava Faculty Hospital and with individual clinics
and institutions
As the following report shows, the Medical-Social Faculty was successful in achieving all of these goals.
In 2005 a total of 1,463 people applied to study at the Faculty, of which 302 were enrolled at the start
of the academic year. In the winter semester of the academic year 2005–2006 the Faculty had 911 students
of 8 full-time Bachelor degree subjects, one full-time Master’s degree subject, two follow-on Master’s
subjects and one doctoral programme.
As of 31 December 2005 the Faculty had 127 employees, of which 36 were on full-time contracts and 62
on part-time contracts to work various numbers of hours. Out of the total 127 employees, 98 are teaching
staff, 4 laboratory assistants, and 21 administrative and maintenance workers. In addition to the abovementioned contracts, the Faculty also employed 185 external staff. Despite the specialised nature
of teaching in medical subjects, the overall aim of the Faculty is to reduce the number of externally
contracted staff.
Over the course of the year, the Faculty was involved in one Czech Science Foundation (GAČR) grant
listed in the national Central Project Register, coordinated by Prof. J. Keller. In addition, the Faculty had
the following grants accepted for funding:
• 2 Higher Education Development Fund projects: Prof. Zdeněk Jirák, Prof. Lubomír Dobiáš
• Internal University grants: Mgr. Renáta Zoubková, Mgr. Kateřina Macháčková, Mgr. Vladislava Zavadilová
• A Health Ministry grant: Prof. Zdeněk Jirák
• A MAFF pilot project (Training of social agencies for the future) with a team consisting
of Mgr. Věra Holasová, Mgr. Anna Krausová, and Mgr. Hana Sobková
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The Faculty’s staff continued to develop their publication activities in 2005, publishing 11 study texts
and 4 volumes of papers.
A total of 20 staff travelled abroad to partner universities to teach as part of the Socrates Erasmus
programme. 33 students took part in study visits ranging from 3 to 10 months within the Socrates
programme, and 4 lecturers from abroad visited the Faculty to teach. A German student, Katharina
Bernhard from the Hochschule Niederrhein, spent 5 months studying at the Department of Social Work.
In addition to the Socrates Erasmus scheme, 4 students from the Institute of Nursing and Management
and 6 students from the Department of Social Work also travelled abroad for intensive courses. Of the Social
Work students, 3 went to Tartu and the remaining 3 took part in courses as part of the Leonardo project.
A total of 37 agreements were signed with universities in 15 countries within the Socrates programme.
In 2005, in conjunction with the University Planning Department, the project for the reconstruction
of the Gynecology and Obstetrics Clinic was completed and submitted to the Ministry of Education.
The Faculty provided relevant University bodies with supplementary information and specifications
required by the Ministry.
With regard to the deteriorating state of the multi-purpose hall on Fr. Šrámka Street in Mariánské hory,
which has made teaching there difficult, preparations have begun for a large-scale new lecture room
for 90 students at the Zábřeh site, on the ground floor of the current premises of the Department
of Hygiene and Epidemiology.
The problems with catering at the Zábřeh site (almost 1,000 students and almost 200 employees), which
the University has failed to deal with for a long time, were at least provisionally solved by the MedicalSocial Faculty in 2005. As a result of targeted organisational decisions, premises were vacated allowing
for the construction of a canteen serving simple hot and cold food and drinks.
The continuing development of the Faculty depends on the completion of the Zábřeh site: the reconstruction of the former Gynecology and Obstetrics Clinic and the (less extensive and less financially
demanding) reconstruction of other buildings at the site to meet the needs of individual degree subjects
and research activity. At the same time, finding a solution to the catering problems (for both staff
and students) at the site is an urgent priority.
For these reasons, in 2005 the Medical-Social Faculty acted to acquire and adapt extra premises in order
to be able to carry out its key activities at the Zábřeh site. The overall aim is to concentrate all of the
Faculty’s various workplaces at this one site, thus releasing the Mariánské hory site for other University
use. Repairs and necessary alterations were carried out on the first floor of the former management
building, giving the Institute of Nursing and Management 4 teaching rooms and extending the office space
available for staff. During the summer, before these changes were completed, 3 offices and one teaching
room at the Fr. Šrámka Street site were vacated for University-wide use. A teaching room, laboratory
and further staff offices have also been constructed at the Department of Hygiene and Epidemiology.
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Over the course of the year, the Faculty management and relevant staff cooperated with the University’s
Planning Department and Investment Division to produce the plans for the reconstruction of the
Gynecology site. After completion of the reconstruction, the site will house all teaching and office space
for the Department of Examination Methods, the Institute of Imaging Methods, the Institute of Algotherapy
and the Emergency Medicine, and the Department of Social Work.
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INSTITUT PRO UMĚLECKÁ STUDIA
•••
11.5

INSTITUT PRO UMĚLECKÁ STUDIA

11.5.1 Vedení Institutu pro umělecká studia
Prof. Rudolf Bernatík
ředitel
Doc. Mgr. Jan Hališka
zástupce ředitele pro koncertní činnost a zahraniční spolupráci
Doc. MgA. Jan Grossmann
zástupce ředitele pro grantové a organizační věci
Mgr. Dušan Foltýn
zástupce ředitele pro studijní a sociální věci
Doc. Petr Lysáček
vedoucí IPUS-VU
Zdeněk Bořuta
tajemník
Mgr. Marek Sibinský
tajemník IPUS-VU
Mária Šolonková
sekretariát, studijní a personální oddělení
Daniela Dostálová
studijní oddělení IPUS-VU
Naděžda Novotná
sekretariát
Adresa:
Sokolská tř. 17, 701 03 Ostrava, tel.: 59 6160 636, e-mail: maria.solonkova@osu.cz
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11.5.2 Seznam oddělení
• Hudební umění:
klavírní
smyčcové
dechové
pěvecké
hudebněteoretické
• Výtvarné umění:
ateliér volné a užité grafiky
ateliér animované tvorby
ateliér sochařský
ateliér malby
ateliér intermediální
ateliér kresby
ateliér nová média
kabinet dějin a teorie výtvarné kultury
11.5.3 Kvalifikační a věkové složení pedagogického sboru

do 29
30–39
40–49
50–59
60–69
nad 70
Celkem

Prof.

Doc.

Odb. as.

Asistenti

Lektoři

Celkem

1
3
1
5

2
2
1
5

2
2
5
5
2
16

1
1

-

3
2
5
8
7
2
27
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11.5.4 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů
Kód stud. Název studijního
programu programu
(STUD
PROG)
M 8201
Hudební umění
B 8206

Výtvarná umění

N 8206

Výtvarná umění

Kód
Název studijního oboru
studijního
oboru
(KKOV)
8201T000 Umělecko-pedagogické studium –
hudební zaměření
8204R002 Animovaná tvorba
8206R019 Grafika
8206R022 Intermediální umění
8206R034 Malba
8206R057 Sochařství – volná tvorba
8206T019 Grafika
8206T022 Intermediální umění
8206T034 Malba
8206T057 Sochařství – volní tvorba

Standardní doba
studia v akad. rocích
Forma studia
B M,N
P FS
4
P
3
3
3
3
3
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
P
P
P

11.5.5 Celoživotní vzdělávání
Mezinárodní interpretační klarinetové kurzy – 27 účastníků
Mezinárodní interpretační hobojové kurzy – 22 účastníků

11.5.6 Zaměření umělecké činnosti
Pracoviště

Zaměřění

Klavírní

Výukový a výchovný proces v oblasti klavírní techniky, stylové interpretace,
širokého repertoáru z české a světové klavírní literatury, především
v oblasti hudby 19. a 20. století. Akcentace na soustavnou veřejnou
koncertní činnost studentů a učitelů v sólové a komorní hře.
Soustavné řešení metody smyčcové nástrojové techniky, různorodosti
tónového projevu v jednotlivých historických stylech, smyčcové nástroje
v komorní a orchestrální hře, literatura od období baroka až po hudbu
20. století. Akcentace na sólovou koncertní činnost. Stálý kontakt
a spolupráce s komorními a orchestrálními tělesy. Intenzivní studium
pedagogické a metodické problematiky.
Soustavné řešení metody dechové a nástrojové techniky, různorodosti
tónového a intonačního projevu v široké škále historických stylů,
soudobých kompozičních a interpretačních tendencí. Akcentace
na poznávání specifických nároků soudobých partitur a jejich provedení.
Vedle hlavního důrazu na sólovou a komorní interpretaci je pozornost
věnována i studiu orchestrálních partů.

Smyčcové

Dechové
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Sólový a operní zpěv je předmětem odborné speciální přípravy. Jeho cílem
je rozvíjet správné pěvecké návyky, které vedou k technicky vyspělému
uměleckému projevu. Studium vede k rozšiřování znalostí, dovedností
a nadání na úrovni profesionálního zpěváka ve spojení s úsilím
o vytvoření zvukově kvalitního a znělého hlasu.
Připravuje studenty v širším hudebněteoretickém, historickém,
pedagogickém, psychologickém a jazykovém základu. Ve všech směrech
navazuje na ukončené úplné středoškolské vzdělání studentů (většinou
maturita nebo absolutorium státní konzervatoře), dále je rozšiřuje a rozvíjí
v souladu s profilem absolventa studijního programu Hudební umění
(obor umělecko-pedagogický) a stanovenou kvalifikací, pro kterou studijní
program a obor vychovávají.
Výtvarná a umělecká činnost v sedmi oblastech – volná a užitá grafika,
malířství, kresba, sochařství, intermediální a animovaná tvorba, nová
média. Pravidelné pořádání workshopů serigrafie a akcí pro studenty,
umělce a širokou veřejnost (ankety o moderním výtvarném umění
v dnešní společnosti, performance).

Hudebněteoretické

Institut pro výtvarná umění

11.5.7 Umělecká činnost
Hudební sekce
Interpretace
hudebních
děl
dom. zahr.
154
20

Kompozice
Provedení
nových
nových
hudebních děl hudebních děl
9

4

Nahrávky
dom. zahr.
4
1

Účast
v porotách
a komisích
dom. zahr.
15
9

Mistrovské
interpretační
kurzy
dom. zahr.
8
3

Televizní
a rozhlasové
relace
9

Výtvarná sekce
Samostatné
výstavy
projekty
dom.
zahr.
22
3

Animace
výtvarná,
režie, CD

Kolektivní
výstavy
dom.
zahr.
12
13

Práce
v porotách,
lektorská práce
dom.
zahr.
1
1

Kurátorské
projekty
dom.
zahr.
9
3
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THE INSTITUTE FOR ARTISTIC STUDIES
• • • Summary
The Institute for Artistic Studies (Music Section) is a university-level teaching and performance-based
workplace with around 100 students of string and wind instruments, solo singing and solo piano.
Teaching is carried out by 5 Professors, 5 Associate Professors, 16 Academic Assistants and 14 other
externally contracted staff members. The teachers of the key disciplines are renowned concert artists
who regularly give solo and chamber preformances both in the Czech republic, Poland, Slovakia,
Germany, Italy, Spanish and range of other countries. Several of the Institute`s teachers teach masterclasses (Bernatík, Stanczyk, Januszewska, Foltýn, Františák) and are on the panels at international music
competitions (Míčková, Hališka) and composition selection committees (Grossmann). In addition to staff
members, the Institute`s students are also involved in a wide range of concert performances: Jiří Vodička,
Martina Bačová, Lukáš Broda, Clarus Quartetto, Lukáš Poledna and Jana Milatová have performed in China,
Germany, USA, Poland, Italy and Lithuania. In 2005 the Institute organised a total of 270 concerts by
both staff and students.
Basic information about the Department of Art Production and the Institute of Art Studies – Visual
Arts.
This school whose present shape has gone through several changes (the process of expanding discipline
and the changing of location) was opened in the Winter semester of the school year 1992–1993. The begining of education in the centre of our industry – the post-workers’ Ostrava – was preceded by a desire
to create an island accumulating teachers-artists as well as students, who are potential artists and would
resist the habits and the traditional views of working in this city, which would lead – to manufacturing,
which is definitely not artistic work. The romantic post-revolutionary period brought about the chance
to turn the stable values and ideals considerably. This was a period of time when almost everything was
possible and when the citizens of this country lived and worked together peacefully, although only for
a short time. The ideal conditions of that time, now evaluated from the select point of view of reality
(the indefinitely and vaguely sounding word, so popular even in politics – priorities), only really show
the importance and relevance of the existence and “maintenance” of such an institution – the Art College
of Ostrava.
The personalities of art and the rather practical conditions of that time shaped the institution at
the beginning. In 1992 two subject artistic and pedagogical studies were opened at the Pedagogical
Faculty of the University of Ostrava – the Department of Arts and Art Production.
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ÚSTAV PRO REGIONÁLNÍ STUDIA
•••
11. 6

Ústav pro regionální studia

11.6.1 Vedení Institutu
Prof. PhDr. Jiří Svoboda. DrSc.
ředitel ústavu
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
zástupce ředitele
11.6.2

Zaměření vědecké činnosti

• Studium regionálních dějin a řešení teoretických otázek interdisciplinární vědecké činnosti
zaměřené na kulturní dějiny regionu
• Příprava materiálních zdrojů a historických pramenů pro vydání Biografického slovníku
• Konečné zpracování Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.
Encyklopedie vyšla v závěru roku 2005
• Příprava projektu výzkumného záměru Region, jeho historická a kulturní úloha v současnosti
pro badatelské období 2007 až 2011
• Příprava přednášek a seminářů z regionálních literárních dějin a regionální kultury pro katedru
české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU
• Plnění dílčích badatelských úkolů z regionálních literárních dějin
11.6.3

Publikační činnost
Monografie

80-7368-059-9
80-7368-098-X
80-7368-024-6

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ, 6, (18), Ostrava 2005, 146 s.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ, 7, (19), Ostrava 2005, 160 s.
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I, II,
Ostrava 2005, 1076 s.

Poznámka:
Časopisecké publikace, studie ve vědeckých sbornících a referáty na vědeckých konferencích v roce 2005 neuvádíme, protože
vědecká činnost členů Ústavu byla realizována v rámci kateder české literatury, literární vědy a dějin umění, historie atd. Ústav
pro regionální studia v roce 2005 nedisponoval prostředky na rozvíjení nových badatelských témat.
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ÚSTAV PRO VÝZKUM A APLIKACE FUZZY MODELOVÁNÍ (ÚVAFM)
•••
11.7

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM)

11.7.1 Pracovníci ústavu
ÚVAFM v roce 2005 zahájil řešení dvou velkých vědeckých projektů, a to výzkumného záměru MŠMT
a zřízení výzkumného centra DAR (Data-Algoritmy-Rozhodování), jehož nositelem je Ústav teorie informace
a automatizace AV ČR a ÚVAFM je jedním z partnerů. To ovlivnilo strukturu jeho pracovníků.
V roce 2005 pracovali v ÚVAFM tito vědečtí pracovníci
Profesoři:
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. – ředitel
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Prof. Irina Perfilieva, CSc.
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Vědečtí pracovníci a asistenti:
Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
RNDr. Martina Daňková, Ph.D.
Mgr. Martin Štěpnička
Mgr. Petra Murinová
Mgr. Viktor Pavliska
Mgr. Radek Valášek
Mgr. Ondřej Polakovič
Mgr. Lenka Nosková
Mgr. Dagmar Plšková
Mgr. Michal Holčapek
Sekretářka:
Monika Javorská
Tito pracovníci se podíleli na řešení obou zmíněných projektů. Kromě nich se na řešení výzkumného
záměru podíleli tito pracovníci kateder PřF:
Katedra matematiky
Prof. RNDr. Evžen Kindler, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Doc. RNDr. Janos Tóth, CSc.
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Katedra informatiky a počítačů
Prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Doc. RNDr. František Huňka, CSc.
Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
Na řešení projektu DAR se dále za katedru informatiky podílel Mgr. Jaroslav Knybel.
11.7.2

Zaměření vědecké činnosti

Vědecká činnost ÚVAFM se obecně zaměřuje na fuzzy logiku a fuzzy modelování. V roce 2005 bylo
zaměření upřesněno v souvislosti s řešení obou zmíněných projektů, a to takto:
I. Teoretické základy pokročilých metod zpracování informací zatížených neurčitostí, jejichž součástí
byly tyto dílčí cíle:
• Prohloubit znalosti v algebraické teorii uspořádaných struktur pravdivostních hodnot a vytvořit
teoretické nástroje použitelné ve fuzzy aproximaci a ve fuzzy modelování.
• Prohloubit znalosti ve formální teorii fuzzy logiky včetně nestandardních rozšíření fuzzy logiky
a teorie modelů včetně teorie modelů v kategoriích.
• Rozvinout a prohloubit teorii a metody fuzzy aproximace.
• Pokračovat ve studiu teorie sémantiky části přirozeného jazyka, která je používána člověkem při
hodnocení a odvozování závěrů zejména v řízení, v manažerském rozhodování, při identifikaci apod.
• Prohloubit teorii tvorby a rekurence dynamických modelů anticipujících systémů řízených nebo
ovlivněných událostmi zatíženými neurčitostí.
• Rozšířit a zdokonalit existující metody pro pokročilé fuzzy modelování.
II. Vývoj nástrojů pro modelování systémů, pro jejichž popis jsou k dispozici informace zatížené
neurčitostí, které obsahují tyto dílčí cíle:
• Vývoj nových stochastických (zejména evolučních) algoritmů pro úlohy globální optimalizace
zaměřených na použití ve fuzzy approximaci, při tvorbě dynamických modelů systémů, jejichž
chování je ovlivněno událostmi zatíženými neurčitostí, a na optimalizaci parametrů simulovaných
systémů.
• Vývoj nástrojů pro aplikaci rekurentních dynamických modelů konkrétních systémů za předpokladu,
že informace a data o nich mohou být zatížená neurčitostí.
• Zdokonalovat softwarové nástroje pro fuzzy modelování složitých procesů, pro automatické učení
na základě dat včetně dat zatížených neurčitostí.

(129)

Ostravská

univerzita

2005

/

Ústav

pro

výzkum

a

aplikace

fuzzy

modelování

11.7.3 Zapojení do grantových programů
V roce 2005 byl ÚVAFM nositelem těchto projektů:
1. Výzkumný záměr MSM 6198898701 Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených
neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování (2005–2010)
2. Výzkumné centrum Data-Algoritmy-Rozhodování 1M0572 (2005–2009)
3. Projekt česko-čínské bilaterální spolupráce KONTAKT 1P05ME739 Speciální techniky "soft computing"
pro rozhodování v managementu (2005)
4. Grant GA ČR 201/04/1033 Přibližná dedukce a zobecněné kvantifikátory (2004–2006)
5. Projekt Aktion 41p19 Advanced Fuzzy Modeling (2005)
11.7.4 Výběr z publikační činnosti v roce 2005

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Odborné knihy nebo články v odborných knihách
DVOŘÁK, A., NOVÁK, V.: Fuzzy Logic as a Methodology for the Treatment of Vagueness
In: Běhounek, L., Bílková, M. (Eds.): The Logica Yearbook 2004, Filosofia, Praha, 2005, 141–152.
NOVÁK, V.: A Comprehensive Theory of Evaluating Linguistic Expressions. 26th Linz Seminar on
Fuzzy Set Theory Fuzzy Logics and Related Structures (to appear).
PERFILIEVA, I.: Generic View On Continuous T-Norms and T-Conorms. In: Reusch, B.(Ed.):
Computational Intelligence, Theory and Applications. Springer, Heidelberg 2005, 379–385.
PERFILIEVA, I.: Fuzzy Transforms and Their Applications to Image Compression. In: I. Bloch,
A. Petrosino, A Tettamanzi (Eds.) Proceedings of WILF 2005, LNCS 3849, Springer-Verlag, to appear.
PERFILIEVA, I., VALÁŠEK, R.: Fuzzy Transforms in Removing Noise. In: B. Reusch (Eds.):
Computational Intelligence, Theory and Applications, Physica-Verlag, Springer. Series Advances
in Soft Computing 2005, 225–234.
ŠTĚPNIČKA, M., LEHMKE, S.: Approximation of Fuzzy Functions by Extended Fuzzy Transforms.
In: B. Reusch (Eds.): Computational Intelligence, Theory and Applications, Physica-Verlag,
Springer. Series Advances in Soft Computing 2005, 187–195.
Články v impaktovaných vědeckých časopisech
DI MARTINO, F., SESSA, S., LOIA, V., PERFILIEVA, I.: An image coding/decoding metod based
on direct and inverse fuzzy transforms, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, submitted.
CINTULA, P., KLEMENT, E. P., MESIAR, R., NAVARA, M.: Residuated logics based on strict
triangular norms with an involutive negation. Math. Logic Quarterly, submitted.
DAŇKOVÁ, M., ŠTĚPNIČKA, M.: Fuzzy Transform as an Additive Normal Form. Fuzzy Sets
and Systems (2005), to appear.
DI NOLA, A., LETTIERI, A., PERFILIEVA, I., NOVÁK, V.: Algebraic Aspects of Fuzzy Systems. Fuzzy
Sets and Systems (to appear).
GHISELLI-RICCI, R., MESIAR, R.: On the Lipschitzianity of strict triangular norms.
Int. J. General Systems, submitted.
GIULIANO-ANTONINI, R., GREKOS, G., MIŠÍK, L.: On weighted densities.
Submitted to Czechoslovak Math. Journal
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[13] HANČL, J., FILIP, F.: Irrational measure of sequences, Hiroshima Math. J., vol. 35, no. 2, (2005), 235–243.
[14] HANČL, J., SOBKOVÁ, S.: Criteria for rapidly convergent sequences to be linearly unrelated,
JP Journal Algebra Num. Theory Appl. vol. 5, no. 2, (2005), 205–219.
[15] HANČL, J., TIJDEMAN, R.: On the irrationality of factorial series, Acta Arith. vol. 118, no. 4,
(2005), 383–404.
[16] HANČL, J., SOBKOVÁ, S.: Special linearly unrelated sequences, J. Math. Kyoyto Univ.
[17] HANČL, J., MIŠÍK, L., TÓTH, J. T.: Asymptotic distance and its application. Submitted to Rocky
Mountains Journal of Mathematics.
[18] MIŠÍK, L., TÓTH, J. T.: Asymptotic fuzzy measures. Submitted to Kybernetika
[19] MOČKOŘ, J.: Extensional subobjects in categories of Omega fuzzy sets, to appear.
[20] MURINOVÁ, P., NOVÁK, V: Omitting Types in Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax.
Mathematical Logic Quaterly (to appear).
[21] NOVÁK, V., PERFILIEVA, I., DVOŘÁK, A., CHEN, G., WEI, Q., YAN, P.: Discovering Linguistic
Associations from Numerical Data. Fuzzy Sets and Systems (submitted).
[22] NOVÁK, V.: Are Fuzzy Sets a Reasonable Tool for Modeling Vague Phenomena? Fuzzy Sets
and Systems 156(2005), 341–348.
[23] NOVÁK, V., LEHMKE, S.: Logical Structure of Fuzzy IF-THEN rules. Fuzzy Sets and Systems (to appear).
[24] PERFILIEVA, I.: Functions Represented by BL-Algebra Formulas: Characterization
and Approximate Representation, Soft Computing, 9(2005), 910–918.
[25] PERFILIEVA, I.: Fuzzy Transforms, Fuzzy Sets and Systems (2005) (to appear).
[26] PERFILIEVA, I.: Functional system of BL-algebra with infinite formulas. Int. Journal of Many-Valued
Logic (2005), to appear.
[27] SAMINGER, S., KLEMENT, E. P., MESIAR, R.: On an extension of triangular norms on bounded
lattices. Indag. Math., submitted.
[28] VETTERLEIN, T., ŠTĚPNIČKA, M.: Completing Fuzzy If-then Rule Bases by Means of Smoothing Splines.
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 2005, to appear.
Kromě toho jsme v roce 2005 připravili k publikaci více než 50 článků v ostatních recenzovaných vědeckých
časopisech nebo ve sbornících z mezinárodních konferencí.
Vedle publikační činnosti jsme přednesli více než 50 přednášek a příspěvků na mezinárodních vědeckých
konferencích a zahraničních universitách v Německu, Číně, Japonsku, Belgii, Bulharsku, Portugalsku,
Francii, Španělsku, USA, Thajsku, Itálii, Rakousku, Švédsku, Řecku, Maďarsku a Slovensku a České republice.
Pracovníci ÚVAFM jsou členy redakčních rad následujících mezinárodních vědeckých časopisů: Fuzzy
Sets and Systéme (prof. Novák, prof. Perfilieva, prof. Mesiar), Soft Computing (prof. Novák), Novi Sad J.
Of Mathematics (prof. Mesiar), Tatra Mt. Math. Publ (prof. Novák), Iranian Journal of Fuzzy systems
(prof. Perfilieva), Journal of Applied Mathematics and Computer Science (prof. Novák), Int. J. of Applied
Non-classical logics (prof. Novák), Journal of Computational Intelligence Research (prof. Perfilieva). Dále
byli pracovníci ÚVAFM prof. Novák, prof. Perfilieva a prof. Mesiar v roce 2005 členy programových výborů
8 mezinárodních konferencí, které se konaly ve Francii, na Slovensku, v Japonsku, Polsku, Rusku a Číně.
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INSTITUTE FOR RESEARCH AND APPLICATIONS
OF FUZZY MODELLING (IRAFM)
• • • Summary
In 2005 the IRAFM won funding from the Czech Ministry of Education for two large-scale projects:
the Research Plan and Research Centre. For this reason the research team has been extended to include
colleagues from two Departments of the Faculty of Science: the Department of Mathematics and
the Department of Information Science and Computing.
The research activities of the IRAFM are focused on fuzzy logic and fuzzy modelling. The specific
activities of the Institute are based on the goals formulated in the projects mentioned above and focus
on the following two principal areas:
1. Theoretical foundations of advanced methods for the elaboration of information subjected
to indeterminacy
2. Development of tools for fuzzy modelling
Research grants of IRAFM
1. Research Plan MSM 6198898701 “Logical and algebraic methods for the elaboration
of information subjected to indeterminacy and their use in fuzzy modelling” (2005–2010).
2. Research Centre “Data-Algorithms-Decision-Making” 1M0572 (2005–2009).
3. Czech-Chinese project KONTAKT 1P05ME739 “Special techniques of soft computing for
decision-making in management” (2005).
4. Czech Science Foundation (GAČR) grant 201/04/1033 “Approximate Reasoning and Generalized
Quantifiers” (2004–2006).
5. Project Aktion 41p19 “Advanced Fuzzy Modelling” (2005).
In addition to publications, the members of the IRAFM have given over 50 lectures at international
conferences and foreign universities in Germany, Austria, China, Japan, Belgium, Italy, Japan, Bulgaria,
Portugal, France, Spain, the USA, Thailand, Sweden, Greece, Hungary, Slovakia and the Czech Republic.
Some of the Institute’s staff were also members of the programme committees of 8 international
conferences that took place in France, Slovakia, Japan, Poland, Russia and China.
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12/ DALŠÍ AKTIVITY VYSOKÉ ŠKOLY
• • • MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
12.1

Čestný doktorát

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě dne 21. listopadu 2005 byl udělen
titul doctor honoris causa významné osobnosti české hudební vědy a kultury PhDr. Ivo Stolaříkovi, CSc.
12.2

Významné aktivity univerzitních pracovišť

Filozofická fakulta OU
Mezinárodní konference
• Mezinárodní vědecká konference ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V INTERAKCI
Organizátoři: katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF Ostravské univerzity v Ostravě
a Státní vysoká škola odborná v Ratiboři (29.–30. září 2005)
• Mezinárodní vědecká konference LINGUA ET COMMUNICATIO IN SPHAERA CULTURAE
(Bohemica/Britannica/Germanica/Rossica/Ostraviensia) (Luhačovice, 15.–16. 09. 2005)
Organizátor: katedra slavistiky FF OU
• Mezinárodní vědecká konference ADAM MICKIEWICZ A SLOVANÉ /u příležitosti 150. výročí úmrtí
básníka/ (Ostrava, 29.–30. 11. 2005) Organizátor: katedra slavistiky FF OU
• HENRYK SIENKIEWICZ. TRADICE – SOUČASNOST – RECEPCE
Mezinárodní vědecká konference z cyklu Polští nositelé Nobelovy ceny (Ostrava, 13.–14. 12. 2005)
Organizátor: katedra slavistiky FF OU
Konference
• Konference pořádaná katedrou historie FF OU u příležitosti životního jubilea – 70. narozenin
prof. PhDr. Lumíra Dokoupila, CSc. (6. 10. 2005)
• Konference METODY A PROSTŘEDKY PŘESVĚDČOVÁNÍ V MASOVÝCH MÉDIÍCH (13.–15. září 2005,
Ostrava) Organizátor: katedra českého jazyka FF OU
• Konference K METODOLOGII UMĚNÍ INTERPRETACE (Ostrava, 29.–30. 11. 2005)
Organizátor: katedra slavistiky FF OU
I v roce 2005 realizovala především přednáškovou činnost řada poboček vědeckých společností –
Jazykovědné sdružení AV ČR, Literárněvědná společnost AV ČR, Demografická společnost AV ČR, Česká
asociace rusistů, Kruh moderních filologů.
V roce 2005 na FF pokračovalo ve své činnosti několik významných studentských iniciativ, které obohacují
vysokoškolský život studentů a spoluvytvářejí image fakulty:
1. pěvecký soubor ADASH
2. studentský divadelní soubor ELTO při katedře anglistiky a amerikanistiky
3. filmový klub SLUNEČNICE SE DIVÍ
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Pedagogická fakulta OU
K významným aktivitám Pedagogické fakulty OU patřila účast na mezinárodních projektech:
Pedagogická fakulta byla zapojena do projektu TEAM – Teaching in Advanced Multinational Environments.
Dvouletého projektu se účastní Portugalsko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Velká Británie. Projekt je
zaměřen na zvýšení interkulturních kompetencí učitelů a studentů působících v multikulturním prostředí.
Pedagogická fakulta se dále podílela na aktivitách v rámci Tematické sítě (Tematic Network project)
CiCe – Childrens Identity and Citizenship in Europe, do níž je zapojeno více než 100 evropských vzdělávacích
institucí a také vysoké školy Turecka, USA, Kanady a Austrálie. Koordinátorem projektu je London
Metropolitan University, UK. Pracovníci katedry společenských věd se zúčastnili mezinárodních konferencí
a setkání v pracovních skupinách.
Pedagogická fakulta se zúčastnila projektu Teach&ESPRIT – Developing Enterpreneurial Spirit in European
Teachers‘ Training for Vocational education. Dvouletého projektu se účastní 4 partneři z České republiky,
Německa, Norska, Kypru. Cílem projektu je vytváření kompetencí k podnikání u mladých lidí cestou specifické
přípravy učitelů podle evropského standardu.
V projektu I am L3 programu Socrates – Grundtvig, koordinovaném belgickým partnerem RAGO Brusel,
je PdF OU partnerem spolu s dalšími 7 institucemi ze 4 zemí (Portugalsko,Velká Británie, Itálie, Estonsko).
Cílem tohoto projektu bylo vyvinutí příručky metodologie vzdělávání dospělých s využitím distančního
vzdělávání.
V rámci projektu TEC – Trainers for European Citizens PdF koordinovala diseminaci výstupů. Projekt byl
zaměřen na vzdělávání dospělých v oblastí práce s přistěhovalci a uprchlíky. Na dvouletém projektu se
podíleli partneři z 8 zemí (Švédsko, Německo, Španělsko, Litva, Řecko, Francie, Belgie, Česká republika).
Fakulta se účastní editorování mezinárodního odborného časopisu The New Educational Review. Časopis
je vydáván v anglickém jazyce ve spolupráci Fakulty pedagogiky a psychologie Slezské univerzity
v Katowicích, Pedagogické fakulty UMB v Banské Bystrici a PdF.
Konference a semináře pořádané pracovišti Přírodovědecké fakulty OU
17. česká a slovenská konference teorie čísel, Ostrava 4. 9. 2005–10. 9. 2005.
Panelová diskuse k marketingovému managementu měst, Ostrava 5. 12. 2005–7. 12. 2005.
Pracovní mezinárodní seminář Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních
jednotek, Ostrava 25. 5. 2005–26. 5. 2005.
GIS Day 2005, Ostrava 16. 11. 2005
Vybrané soutěže pořádané PřF OU
15. ročník mezinárodní matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka, Ostrava 6. 4. 2005.
Matematická olympiáda, Ostrava březen 2005.
SVOČ fyzika – chemie, Ostrava 6. 5. 2005
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Zdravotně sociální fakulta OU
Studentská vědecká konference, Ostrava 16. 4. 2005
Jarní sympozium radiologických asistentů, Ostrava 6.–7. 5. 2005 pořádal Ústav zobrazovacích metod ZSF,
Radiodiagnostický ústav FNsPO a Společnost radiologických asistentů.
XX. české a slovenské dny mladých neurologů, XI. dny mladých neurologů Moravskoslezského kraje a VII.
obnovené Moravskoslezské dny v Hradci nad Moravicí pořádala 12.–14. 5. 2005 Ostravská univerzita
s Fakultní nemocnicí, Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Neurologickou společností JEP.
13. sjezd českých a slovenských patologů společně se 13. sjezdem České společnosti histologických
laborantů v Rožnově pod Radhoštěm, organizoval doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., vedoucí Ústavu
patologické anatomie ZSF OU a děkan fakulty.
De- and re- construction processes within different welfare regimes in Europe – Consequences for social
theory and praktice – konference pořádaná katedrou sociální práce ZSF OU ve spolupráci s Catholic
University of Eichstätt-Ingolstadt (Germany), University of Kuopio (Finland), Canterbury Christ Church
University (Great Britain), Catholic University of Lille (France) a University of Hertfordshire,
Department of Social, Community and Health Studies (Great Britain); Ostrava 24.–28. 9. 2005.
12.3 Jiné nepedagogické aktivity vysoké školy
Edice UNIVERSUM
Na návrh ediční rady univerzitní edice UNIVERSUM byly v roce 2005 vydány tři publikace:
• VAŇKOVÁ, Lenka: MESUË A JEHO „GRABADIN“ MESUË UND SEIN „GRABADIN“,
Nakladatelství TILIA a Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, ISBN 80-7042-685-3.
• NOVÁK, Radomil: HUDBA JAKO INSPIRACE POEZIE, Nakladatelství TILIA a Ostravská univerzita
v Ostravě, 2005, ISBN 80-7368-085-8.
• BALOWSKI, Mieczysłav: ZACHODNIO I WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE POŻYCZKI LEKSYKALNE
V JĘZYKU ADAMA MICKIEWICZA, Nakladatelství TILIA a Ostravská univerzita v Ostravě, 2005,
ISBN 80-7368-103-X.
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13/ PÉČE O STUDENTY
•••
13.1

Změny v ubytování v souvislosti se změnou financování (zájem studentů, zvýšení cen
kolejného apod.)

Celá lůžková kapacita Ostravské univerzity v Ostravě (OU) je pronajata Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava (VŠB – TUO), která zajišťuje ubytování studentů své i naší vysoké školy. K ubytování
studentů slouží Kolej J. Opletala na Hladnově a najatý internát ve Vítkovicích.
Změna systému financování, která nastala k 1. 10. 2005, kdy místo poskytnutí dotace VVŠ na ubytování
a stravování se započala vyplácet ubytovací stipendia přímo studentům VVŠ, měla za důsledek zvýšení
ceny za ubytování na kolejích. U nejčastějšího typu pokoje (se třemi lůžky) se cena zvýšila o 500 Kč. Toto
zvýšení se nepromítlo žádným způsobem do zájmu studentů v počtu podaných žádostí ani do počtu
ubytovaných studentů na kolejích.
13.2

Ubytovací zařízení vysoké školy

Celková lůžková kapacita kolejí VŠ
Počet lůžek určených k ubytování studentů
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném akademickém roce
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2005
Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií
studenti
A – buňkový systém/3 lůžka, společné soc. zařízení
1 340
B – vícelůžkové pokoje/2 lůžka, společné soc. zař.
1 450
B – vícelůžkové pokoje/3 lůžka, společné soc. zař.
1 310
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo
studenti
Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roce
studenti
Celkem
-

978
569
0
8
401
1 406
970
zaměst. VŠ
zaměst. VŠ
zaměst. VŠ
-

ostatní
ostatní
ostatní
-

Seznam jednotlivých kolejí s uvedením lůžkové kapacity:
1. Kolej J. Opletala na Hladnově (vlastník OU, VŠB – TUO jsou v nájmu)
Kolej slouží výhradně k ubytování studentů OU. Kolej je opravena, pokoje jsou dobře vybaveny, ale mají
společná sociální zařízení na patrech.
Typ ubytování
1lůžkový
2lůžkový
3lůžkový
4lůžkový
Celkem
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Počet lůžek
2
46
513
8
569

Cena ubytování v Kč/měsíc
k 1. 1. 2005
1 100
900
810
810
x

Cena ubytování v Kč/měsíc
k 1. 10. 2005
1 790
1 450
1 310
1 310
x
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2. Kolej Vítkovice/internát (vlastník Integrovaná střední škola dopravní, najatý objekt)
Kolej slouží především k ubytování studentům OU – 95 %, převážná část ubytovací kapacity je typ
buňka, jen malá část má společné sociální zařízení.
Typ ubytování

Počet lůžek

1lůžkový
2lůžkový
3lůžkový
4lůžkový
Celkem
13.3

4
88
261
48
401

Cena ubytování v Kč/měsíc
k 1. 1. 2005
1 170
1 230
1 080
780
x

Cena ubytování v Kč/měsíc
k 1. 10. 2005
1 880
1 510
1 340
1 210
x

Stravovací zařízení vysoké školy

Stravování našich studentů nezajišťujeme. Část naší budovy je pronajata VŠB – TUO jako menza. VŠB – TUO
vlastní technologické vybavení pro provoz menzy a zajišťuje stravování studentů a zaměstnanců obou
veřejných vysokých škol.
13.4

Poskytovaná stipendia

V oblasti poskytování stipendií se OU řídí Stipendijním řádem, který je přílohou schváleného Statutu OU.
V roce 2005 byla vyplácena studentům stipendia PGS, stipendia na studijní pobyty v zahraničí, stipendia
zahraničním studentům, mimořádná stipendia za vynikající studijní výsledky a pomocným vědeckým
silám a nově od 1. 10. 2005 ubytovací stipendia.
Na studenty PGS obdržela OU dotaci (ukazatel “C“) ve výši 5 146 tis. Kč, z nichž bylo vyplaceno 5 017 267 Kč.
Nevyčerpaná částka z dotace na stipendia PGS ve výši 128 733 Kč byla vrácena zpět do státního rozpočtu.
Na stipendijní pobyty studentů v zahraničí bylo vyplaceno 7 725 tis. Kč, z toho 6 053 tis. Kč činila dotace
z MŠMT a 1 672 tis. Kč dotace z EU.
Zahraničním studentům bylo vyplaceno celkem 82 tis. Kč, z toho 71 tis. Kč z DZS a 11 tis. Kč z dotace
MŠMT.
Na mimořádná stipendia bylo vyplaceno celkem 2 777 tis. Kč, z toho ze stipendijního fondu 2 501 tis. Kč,
194 tis. Kč z dotace MŠMT a 82 tis. Kč z ostatních zdrojů.
Na ubytovací stipendia byla poskytnuta dotace ve výši 5 670 tis. Kč, která byla celá vyplacena studentům.
Celková částka vyplacených stipendií v roce 2005 činila 21 271 tis. Kč.
13.5

Informační a poradenské služby

Ostravská univerzita má webové stránky pro potřeby Centra informačních a poradenských služeb, kde
jsou uváděny a aktualizovány potřebné informace nebo odkazy na příslušné webové stránky Ostravské
univerzity nebo jiných institucí (Úřad práce Ostrava, Městské informační centrum, infocentra jednotlivých
vysokých škol, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje apod.).
Informace jsou určeny studentům Ostravské univerzity, ale i zájemcům o studiu na této škole a absolventům.
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Činnost centra se soustředila na poskytování informací:
• o studiu na Ostravské univerzitě a možnostech celoživotního vzdělávání,
• o studiu na jiných vysokých školách v České republice i v zahraničí,
• o možnostech uplatnění absolventů v praxi,
• o volných pracovních místech,
• o psychologickém a právním poradenství.
V roce 2005 tyto stránky navštívilo asi 300 zájemců měsíčně.
13.6 Tělovýchovná, sportovní a umělecká činnost studentů
ZÍSKANÉ SPORTOVNÍ TITULY V ROCE 2005
MČR v plavání Praha-Podolí / 24.–26. 6. 2005
Ženy
200m PZ
Stonová Tamara
400m PZ
Stonová Tamara

1. místo
1. místo

AM v halové atletice družstev Praha / 19. 12. 2005
MUŽI
ŽENY
Ostravská univerzita
Jednotlivci
Trojskok
Havlíček Pavel
Tyč
Havlíček Pavel
1500 m
Pernica Jan
Výška
Dubnová Romana
Koule
Spazier Ondřej
60 m př.
Havlíček Pavel
800 m
Bobotová Kateřina
1500 m
Kišová Petra

1. místo
3. místo
1.–2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo

AM – Zimní triatlon / 31. 1. 2005

2. místo

Vítková Markéta

AM v plážovém volejbalu Ústí nad Labem / 24.–26. 5. 2005
Petrová Tereza

1. místo

AM ve stolním tenise Ostrava / 27.–28. 4. 2005
Čtyřhra muži
Poliaček Vladimír
Kotucz Kamil
Dvouhra muži
Kotucz Kamil

1. místo
2. místo
3.–4. místo

AM v šipkách Ostrava / 13.–15. 5. 2005
Master Out 301
Smíšené dvojice

1. místo
3. místo
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ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Olomouc / 2.–6. 5. 2005
Atletika
Tyč M
Havlíček Pavel
1. místo
Trojskok M
Havlíček Pavel
1. místo
Koule M
Spazier Ondřej
2. místo
Oštěp M
Krejčiřík Petr
2. místo
Kladivo M
Spazier Ondřej
3. místo
1500 m Ž
Slavíková Hana
3. místo
3000 m Ž
Slavíková Hana
3. místo
Oštěp Ž
Šumpichová Barbora
3. místo
Florbal – Muži
Stanislav BARABÁŠ, Jan DALECKÝ, Daniel FOLTA, Jiří KROUPA, Tomáš LOKŠA,
Jan MIHEL, Michal PAVELA, Jiří PAVLICA, Michal POLOCH, Michal SORDYL,
Vít STRANSKÝ, Václav ŠKARPIC, Daniel TOMICA, Adam ZIELINA, Richard ZAJAC
2. místo
Házená
Muži
Toms Martin, Binek František
1. místo
Judo
do 63 kg Ž
Dudová Lenka
2. místo
Karate
Kumite M +78 kg
Trnka Roman
1. místo
Kumite BRH
Trnka Roman
1. místo
Kumite tým M
Trnka, Skalík
1. místo
Kumite M –78 kg
Skalík Albín
3. místo
Kumite tým Ž
Hejduková, Hrušková, Norková
1. místo
Kumite Ž +60 kg
Hejduková Soňa
1. místo
Hrušková Lucie
3. místo
Norková
Kumite Ž BRH
Hejduková Soňa
1. místo
Kuželky
Muži
Staněk Aleš
1. místo
Lukostřelba
Muži
Mikeska Jakub
1. místo
Plavání – Ženy
50 m prsa
Stonová Tamara
1. místo
100 m prsa
Stonová Tamara
2. místo
200 m poloh. z.
Stonová Tamara
2. místo
50 m VZ
Turická Veronika
3. místo
Softbal – Ženy
Šuléřová Barbora, Škopcová Lucie 2. místo
Sportovní
Muži-družstva
Farana Roman
1. místo
gymnastika
Tenis – Ženy
debl
Lindnerová Kateřina
1. místo
Kostková Petra
3. místo
single
Lindnerová Kateřina
3.–4. místo
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZA ROK 2005
1. STONOVÁ Tamara

2. MIKESKA Jakub

3. HAVLÍČEK Pavel

MČR v plavání Praha-Podolí/24.–26. 6. 2005
200 m PZ
1. místo
400 m PZ
1. místo
AKADEMICKÉ HRY OLOMOUC 2005
50 m prsa
1. místo
100 m prsa
2. místo
200 m poloh.z.
2. místo
Mistrovství světa v terčové lukostřelbě Madrid
20.–26. 6. 2005
Reflexní luk/muži
24. místo
AKADEMICKÉ HRY OLOMOUC 2005
Lukostřelba
1. místo
AKADEMICKÉ HRY OLOMOUC 2005
Tyč M
1. místo
Trojskok M
1. místo

UMĚLECKÉ ÚSPĚCHY STUDENTŮ V ROCE 2005
Jiří Vodička
• sólové vystoupení v rámci Týdne české hudby EXPO 2005 v japonské Aichi
• sólové vystoupení v Mannheimu s komorním orchestrem (Kurpfalzisches Kammerorchester)
• sólová vystoupení na dvou symfonických koncertech s Filharmonií města Wuhan (Čína)
• nahrávka J. Vodičky byla vybrána mezi 11 zvukovými snímky mladých hudebníků z celé České republiky,
aby reprezentovala Český rozhlas na mezinárodní soutěži NEW TALENT
Martina Bačová
• sólové vystoupení v pořadu Koncert na kurtech, který uváděla Česká televize
• sólová vystoupení v rámci letních kurzů v Clevelandu (USA)
Jana Kuncová
• účast na letním turné mezinárodního orchestru European Philharmonic Orchestra pod vedením
dirigenta Petera Marthé
Lukáš Broda
• účast na mezinárodní klarinetové soutěži 1st International Clarinet Competition Putiagnano
(Bari) – Italy 2005 – v „Senior Solists“ postoupil do finále a získal 3. cenu
Marek Smetka
• účast na mezinárodní klarinetové soutěži 1st International Clarinet Competition Putiagnano
(Bari) – Italy 2005 – v „Senior Solists“ postoupil do finále
Ľubica Divulitová
• účast na soutěži XX Dni Muzyki Wokalnej v Katowicích (Polsko) a postup do finále, kde získala
čestné uznání
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Peter Ripka
• účast na soutěži XX Dni Muzyki Wokalnej v Katowicích (Polsko) a postup do finále
Markéta Ondrušková, Kamila Ševčíková, Petr Němec, Eva Dřízgová
• obsazení do sólových rolí oper v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě
Šimon Kaňka
• účast v Soutěži o cenu Beethovenova Hradce – čestné uznání za výkon ve 2. kole
Lukáš Poledna, Jana Milátová
• sólová vystoupení v Klajpédě (Litva)
Pěvecké kolegium Ostravské univerzity
(studenti z pěvecké třídy doc. Drahomíry Míčkové)
• sólová i komorní vystoupení v rámci soutěže XX Dni Muzyki Wokalnej v Katowicích (Polsko)
• sólové a komorní vystoupení pro Společnost přátel ČR Tokyo (KOH-I-NOOR, Soláň)
• komorní vystoupení na koncertě UNIVERSITATES CANTANT v rámci akademického koncertního
cyklu „Vesmír“
Clarus kvartet
(Lukáš Broda, Marek Smetka, Radmila Kozubíková a Tomáš Plch)
• účast na mezinárodní klarinetové soutěži 1st International Clarinet Competition Putiagno
(Bari) – Italy 2005 – v "Senior Chamber Music" získali 2. cenu (první cena nebyla udělena)
• reciál v Cieszyně – Polsko
Studentská opera
• tři představení opery Dido and Aeneas (H. Purcell) v aule OU a Divadle loutek v Ostravě
Interpretační soutěž na PdF MU Brno
Jan Nowak
1. místo
Petra Podsedníková
2. místo
Celostátní soutěž „Grafika roku“, Clam-Gallasův palác v Praze
Cena časopisu „Grapheion“
Hlavní cena v kategorii „autorská kniha“ – Petra Krupíková / 3. roč. Ipus a Natálie Pěrková / 5. roč. KVT
3. cena v celostátní soutěži „Perspektivy“, Cena T-mobile pro mladé výtvarníky – Petra Krupíková/
3. roč. Ipus
Mezinárodní studentská soutěž „Fenomén kniha 2005“
• 1. cena v kategorii knižní typografie Kateřina Kozlíková, výstava květen – červen 2005 galerie
U dobrého pastýře, Brno
Soutěž Mladý obal 2005
• Eva Dokoupilová, Kamila Jedličková – účast ve výběru autorů na výstavě v rámci výstavy Embaxprint
2005 v design centru v Brně /květen, červen 2005/
společná výstava studentů a učitelů ateliéru volné a užité grafiky Institutu pro umělecká studia
• červen až září 2005, Nová síň Galerie výtvarného umění v Ostravě
Plenér katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU a katedry výtvarnej výchovy Univerzity Mateja Bela
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14/ ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY
• • • MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D., a kolektiv autorů
14.1

Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku

V roce 2005 byly financovány dvě investiční akce v rámci programu 233 340 Rozvoj a obnova MTZ veřejných
vysokých škol.
Byla financována druhá část investiční akce v rámci programového financování ISPROFIN 233 349 2401
OU – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energie OU/2004 s názvem Výměna dřevěných
oken v objektu A OU a bylo vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce v objemu
3 930 tis. Kč.
Byla zahájena akce ISPROFIN 233 34V 2404 OU – Rekonstrukce objektu Mlýnská 5, Ostrava, která bude
dokončena v roce 2006.
Plánovaná akce ISPROFIN 233 34V 2403 OU Rekonstrukce Chittussiho, II. etepa nebyla započata zejména
pro průtahy při registraci dané akce, způsobené zdržením při odkupu dané nemovitosti do vlastnictví OU.
• Tab. 14.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333 (MŠMT) tis. Kč
Č.ř. Číslo programu Název programu
(podprogramu) (podprogramu) podle ISPROFIN

1
2
3

233 340
Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol
233 349 2401 OU – Racionalizace spotřeby a využití obnov.
zdrojů energie OU, 2004
233 34V 2404 OU – Rekonstrukce objektu Mlýnská 5, Ostrava
Celkem: (ř. 1 a 2)

Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2005
Investice

Neinvestice

Celkem

3 930

0

3 930

8 600
12 530

0
0

8 600
12 530

• Tab. 14.2 Zdroje financování programů reprodukce majetku – zdroje mimo kapitolu 333 (MŠMT) tis. Kč
Č.ř. Číslo programu Název programu
(podprogramu) (podprogramu) podle ISPROFIN

Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2005
Investice

Neinvestice

Celkem

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

I. z ostatních kapitol
II. z rozpočtu ÚSC a státních fondů
III. ze zahraničí
Celkem: (I. + II. + III.)
Dotace z těchto zdrojů nebyly získány.

(142)

Ostravská

14.2

univerzita

2005

/

Rozvoj

vysoké

školy

Další investiční aktivity vysoké školy

Program rozvoje a modernizace prostorových kapacit Ostravské univerzity na léta 2003 až 2007 byl
zpracován v roce 2002 na základě metodických pokynů MŠMT. V tomto dokumentu s názvem Návrh
podprogramu 5 – Rozvoj materiálně technické základny Ostravské univerzity v Ostravě jsou specifikovány
investiční priority na uvedené období.
14.2.1 Stavební investice ve výhledu
• Rekonstrukce objektu ZSF, areál Ostrava-Zábřeh
Program rozvoje a modernizace prostorových kapacit na léta 2003 až 2007, Návrh podprogramu 5 –
Rozvoj materiálně technické základny Ostravské univerzity v Ostravě, uvažuje ve zmíněném období
rovněž se zahájením akce rekonstrukce objektu ZSF, areál Ostrava-Zábřeh. K tomuto účelu je určen
objekt gynekologicko-porodnické a oční kliniky bývalé Krajské nemocnice v Ostravě- Zábřehu.
Samotná realizace díla je plánována na léta 2006 a 2007.
14.2.2 Další akce ve dlouhodobém výhledu
• Rekonstrukce objektu na koleje, areál Ostrava-Zábřeh
S ohledem na nedostačující ubytovací kapacity chce řešit OU tuto problematiku rekonstrukcí dosud
neupřesněného objektu v bývalé Krajské nemocnici v Ostravě-Zábřehu. Záměrem je vybudovat v areálu
Ostrava-Zábřeh koleje s kapacitou do 400 míst.
Předpokládaný termín zahájení příprav je rok 2006.
• Rekonstrukce objektu C, Koleje Jana Opletala Hladnov
Objekt C je součástí ubytovacího areálu Kolejí Jana Opletala Hladnov a tvoří jeho hlavní vstup. Dříve
tato část sloužila jako provozní budova a menza pro studenty. Rekonstrukcí objektu C získá Ostravská
univerzita do svého ubytovacího fondu cca 150 míst nadstandardního ubytování, to znamená, že každý
dvojlůžkový pokoj bude mít předsíň a sociální zařízení.
Časový horizont zahájení příprav je rok 2007.
14.3

Obnova a údržba objektů vysokých škol

V roce 2005 investovala Ostravská univerzita do obnovy a údržby objektů Ostravské univerzity finance
v celkové výši 35.228 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 23.256 tis. Kč a neinvestiční prostředky
11.972 tis. Kč. Tento objem finančních prostředků vynaložených na opravy a údržbu budov Ostravské
univerzity představuje maximální výši finančních prostředků, které může univerzita uvolnit ze svého
rozpočtu, případně získat ze státní dotace.
Zdroji financí byla u investičních činností státní dotace v rámci programového financování ve výši
12.530 tis. Kč a FRIM Ostravské univerzity vytvořený v rámci činnosti univerzity z účetních odpisů
hmotného a nehmotného majetku a přídělem ze zisku ve výši 10.726 tis. Kč. Na běžné opravy budov,
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které lze hradit z neinvestičních prostředků, bylo použito 10.936 tis. Kč z dotace na vzdělávací činnost
a 1.036 tis. Kč z vlastních zdrojů Ostravské univerzity.
14.4

Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol

Tematický okruh

A
B
C
E
F
G
Celkem
14.5.

Počet přijatých projektů

Přidělené finanční prostředky v tis. Kč
Investiční

Neinvestiční

Celkem

4 079
0
0
0
0
0
4 079

0
306
0
0
649
174
1 129

4 079
306
0
0
649
174
5 208

3
2
0
0
6
2
13

Zapojení do řešení Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy

• Rozvojové projekty OU 2005
Číslo

Progr.

proj.
233

Pod-

Fak.

Název projektu

Řešitel

Přidělené prostředky /tis. Kč/

prog.
1

a

PřF

Podpora rozvoje strukturovaného

lNIV

INV Celkem

Doc. PaedDr. Kričfaluši, CSc.

3 803

330

4 133

Doc. PaedDr. Málková, Ph.D.

1 261

0

1 261

Doc. PaedDr. Kričfaluši, CSc.

1 545

0

1 545

RNDr. Vávrová, Ph.D.

1 200

0

1 200

Doc. Ing. Klimeš, CSc.

2 600

0

2 600

RNDr. Vávrová, Ph.D.

865

0

865

Doc. Ing. Klimeš, CSc.

600

0

600

RNDr. Lokajová

435

1 890

2 325

studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
234

1

a

PřF

Podpora náběhu nově akreditovaných
studijních oborů

235

1

b

PřF

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání
na Ostravské univerzitě v Ostravě

236

1

c

PdF

Zvýšení odborné komunikativní
kompetence akademických pracovníků
Ostravské univerzity v cizím jazyce

237

1

c

PdF

Koncepční zvýšení úrovně řídících
a manažerských schopností a dovedností
vedoucích pracovníků Ostravské univerzity

238

1

c

PdF

Koncepční řešení komplexního
zabezpečení optimalizace kvalifikační
struktury akademických pracovníků
Ostravské univerzity

239

1

e

PřF

Tvorba distančních výukových opor
v multimediální interaktivní
elektronické podobě

240

1

e

CIT

Rozvoj informačních a komunikačních
technologií na OU
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Příprava a realizace vzdělávacích

Rozvoj

vysoké

školy

Ing. Telnarová, Ph.D.

400

0

400

Doc. PaedDr. Málková, Ph.D.

85

0

85

Priv.-Doz. PhDr. Vaňková, Dr.

170

0

170

Priv.-Doz. PhDr. Vaňková, Dr.

440

0

440

Priv.-Doz. PhDr. Vaňková, Dr.

145

0

145

Doc. RNDr. Dvořák, CSc.

900

0

900

Doc. RNDr. Baar, CSc.

700

0

700

1 870

0

1 870

programů pro zdravotně postižené
studenty na Ostravské univerzitě
242

2

a

FF

Zapojení Ostravské univerzity
do projektu TENN (European thematic
network for the development of nursing
and practice)

243

2

c

FF

Výměnné stáže studentů na základě
smluv o spolupráci

244

2

d

FF

Příprava paralelních studijních

programů v anglickém a německém jazyce
245

2

e

FF

Příprava společných programů
doktorského studia Ostravské univerzity
se zahraničními univerzitami

246

3

-

PřF

Příprava Dlouhodobého záměru
Ostravské univerzity v Ostravě

246.1 1

e

PřF

Informační podpora řízení univerzity
a spolupráce mezi univerzitami při
hodnocení kvality a řízení univerzity

246.2 1

e

PřF

Spolupráce vysokých škol při tvorbě

Doc. RNDr. Dvořák, CSc.

standardizovaných multimediálních
vzdělávacích pomůcek (SMVP)

14.6

Využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU

V roce 2005 získala OU dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Realizace projektů bude
probíhat od roku 2005 do roku 2007. Financování projektů probíhá formou zálohových plateb zaslaných
OU na základě žádostí o platbu a předkládání průběžných monitorovacích zpráv o řešení projektu. V rámci
OP RLZ Opatření 3.2 byly získány neinvestiční dotace v celkové výši 14 899,8 tis. Kč
Registr. číslo projektu

Nositel

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0102 Jarošová
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0103 Klimeš

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0104 Burianová
Dotace celkem

Název projektu

Neinvestice (tis. Kč)

Mentor klinické praxe v ošetřovatelství
a porodní asistenci
Systém dalšího vzdělávání pracovníků
výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
a jeho realizace
Návrh a realizace modulového systému dalšího
vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

1 795,2
8 613,6

4 491,0
14 899,8
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V roce 2005 byly na tyto projekty poskytnuty zálohové platby ve výši 3 069 720 Kč.
Ze zálohových plateb OU v roce 2005 použila 487 894,72 Kč, 846 200 Kč OU přeposlala spolupříjemcům
v rámci těchto projektů a 1 627,50 Kč bylo využito OU v rámci těchto projektů z prostředků získaných
úroky z prostředků uložených na zvláštních bankovních účtech, které projekty OP RLZ vyžadují.
Dotace poskytnuté z OP RLZ – OU spoluřešitel:
V rámci OP RLZ Opatření 3.2 byly dále získány neinvestiční dotace v celkové výši 1 682,4 tis. Kč, kde OU
figuruje na základě Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluřešitel projektů. Realizace
projektů bude probíhat od roku 2005 až do roku 2007.
Registr. číslo projektu

Nositel

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0007 Mechlová

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Sochorová

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0044 Fojtík

Název projektu

Informační a komunikační technologie
jako nástroj pro rozvoj systému, struktury
a kvality vzdělávání
Rozvoj oboru Biomedicínská technika
a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů
na trhu práce v návaznosti na zákon
č. 96/2004 Sb.
Restrukturace oboru a inovace curricul
studijního oboru Rekreologie

Dotace celkem
Z přijatých zálohových plateb OU v roce 2005 použila 36 772,- Kč.
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Neinvestice (tis. Kč)

700,00

829,92

152,48
1 682,40
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15/ ČINNOST SPRÁVNÍ RADY
•••
Činnost Správní rady Ostravské univerzity upravuje Statut Správní rady Ostravské univerzity, který
vychází z paragrafu 14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.
Správní rada se v roce 2005 sešla dvakrát a projednala rozpočet OU a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
Ostravské univerzity. Dále projednala a schválila zřízení obecně prospěšné společnosti Metodické
a evaluační centrum, o. p. s. Správní rada také schválila smlouvu o výpůjčce s následným bezúplatným
převodem nemovitostí v k. ú. Slezská Ostrava, které univerzita užívá jako botanickou zahradu.
V roce 2005 se novými členy Správní rady Ostravské univerzity stali PaedDr. Jaroslava Wenigerová,
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, a Ing. Jan Skipala, Ph.D, ředitel pro obchodní rozvoj SME.
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16/ ZÁVĚR
• • • Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol výroční zprávy s explicitním uvedením
těch událostí, které vysoká škola pokládá za významné pro vysoké školství v ČR
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2005 byl opět zaznamenán zvýšený zájem o studium na Ostravské univerzitě. Zájem byl především
o studium pedagogiky, učitelství, zdravotnictví a filologie, další skupinu zájmu tvořily pak obory ze skupiny
sociálních věd a geografie. Dokončena byla úspěšnou akreditací restrukturalizace učitelských a uměleckých oborů do struktury 3+2. V roce 2004 studovalo na Ostravské univerzitě celkem 8 523 studentů.
Nově byly akreditovány další bakalářské studijní programy, je jich akreditováno 67 a počet oborů vzrostl
na 203. Dále se snížil počet dlouhých, nestrukturovaných studijních programů a zřetelně poklesl počet
studijních oborů v tomto typu studia. Proměnila se struktura NMgr. studijních programů a vzrostl počet
doktorských studijních programů. Přírodovědecké fakultě, jako druhé v ČR, se podařilo akreditovat studijní
obor v distanční formě. Celkový počet akreditovaných studijních programů vzrostl o 9 a počet studijních
oborů se 63. Doktorský studijní program matematika v anglickém jazyce se rozšířil na 3 studijní obory.
Kreditní systém se uplatňuje na OU od akademického roku 1999/2000. V roce 2005 pokračoval u nových
studijních programů trend k postupnému prosazování tendence ke snížení počtu hodin přímé výuky
a kreditního posílení jednotlivých studijních předmětů. Snahou je snížit stále relativně vysoký počet
požadovaných studijních předmětů pro absolutorium jednotlivých studijních oborů. Aplikace kreditního
systému probíhá prostřednictvím Informačního systému Student (IS Student). Obecně odpovídá
uplatňovaný kreditní systém ECTS.
I v roce 2005 nabídla Ostravská univerzita programy celoživotního vzdělávání v rámci svých akreditovaných
studijních programů. Větší část celoživotního vzdělání probíhala prostřednictvím jednorázových školení,
krátkodobých kurzů a v podobě rozšiřujícího studia. U části těchto kurzů byla využita zákonná možnost
po splnění určitých podmínek ukončit studium v prezenční formě. V roce 2005 využilo tuto možnost
134 studentů.
Ostravská univerzita se dlouhodobě zabývá aktivitami, které nabízí široké veřejnosti poznání v postproduktivním věku. Studenti Univerzity třetího věku měli možnost studovat v čtyřsemestrálních bězích.
V roce 2005 byl ukončen sedmý běh Univerzity třetího věku na Filozofické fakultě OU a byl zahájen osmý
běh pod názvem „Historie regionu Slezska a severní Moravy“ a dva běhy kurzu „Základy použití internetu“.
Ve spolupráci s magistrátem města Třince proběhl druhý běh Univerzity třetího věku se 4 tematickými
okruhy – Pohled na zdraví a nemoc v novém miléniu; Společenské vědy a kultura na prahu tisíciletí;
Evropská společnost na prahu tisíciletí a Základy informatiky a informační společnost
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Vědeckovýzkumná a tvůrčí umělecká činnost
Nejvýznamnější část aktivit ve vědě a výzkumu OU představoval v roce 2005 výzkumný záměr financovaný MŠMT
v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Celková částka poskytnutá pro řešení výzkumných záměrů
překročila 11 milionů Kč. Do výběrového řízení na výzkumné záměry MŠMT zahajované od roku 2005 předložili
pracovníci Ostravské univerzity celkem 7 žádostí. Ve výběrovém řízení však byl k financování doporučen pouze
výzkumný záměr „Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich
použití ve fuzzy modelování“ podaný prof. V. Novákem, ředitelem ÚVAFM.
Celkem bylo pracovníky univerzity v roce 2005 řešeno 33 projektů evidovaných v CEP v celkovém objemu
13,7 mil Kč. Je však třeba konstatovat, že i přes finanční motivaci jak počet podaných žádostí, tak i získaný
objem finančních prostředků v posledních letech stagnuje. Avizovaná změna podpory výzkumu ve spojitosti se
skutečností, že univerzita získala podporu pouze pro jeden projekt výzkumného záměru, je varující.
V oblasti umělecké tvůrčí činnosti získali studenti Ostravské univerzity několik výrazných umístění v mezinárodních soutěžích, což mělo i odezvu ve zvýšeném zájmu cizinců o studium uměleckých oborů na naší škole.
Mezinárodní spolupráce
Nejvýznamnější aktivitou mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání byla účast Ostravské univerzity
v programu Socrates-Erasmus. V roce 2005 bylo uzavřeno 43 nových bilaterálních smluv, čímž se jejich
počet zvýšil na 96. Počet vyslaných studentů se oproti předcházejícímu roku více než zdvojnásobil a dosáhl
počtu 192, počet přijatých se ztrojnásobil na 27. Počet vyslaných akademických pracovníků rovněž výrazně
vzrostl a dosáhl počtu 109, počet přijatých 21. Z uvedených disproporcí mezi přijatými a vysílajícími vyplývá
nutnost akreditace dalších oborů v cizím jazyce, jakož i rozšíření nabídky samostatných kurzů v anglickém
jazyce.
V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu se Ostravská univerzita pokračovala v řešení projektu
„Regional Approach Towards FP6. Network of Contact Point in Large ACC“ (REGinNET), který je koordinován
Wroclaw Centre for Technology Transfer z Polska.
Spolupráce s institucemi regionu
Se vstupem do EU vznikla možnost získat finanční podporu z Evropských sociálních a strukturálních fondů.
Protože nutnou podmínkou pro přijetí projektů do uvedených programů je spoluúčast regionálních institucí,
dalších vzdělávacích zařízení a podniků regionu, zapojili se pracovníci OU aktivně do práce regionálních
institucí, komisí a vlastních řešitelských kolektivů, jejichž úkolem je uvedené možnosti využít. Univerzita je
členem Sdružení pro rozvoj regionu, její zástupci pracují v komisích hejtmanství pro rozvoj vědy a výzkumu
a pro rozvoj lidských zdrojů, zástupci univerzity jsou členy kolektivů pro zpracování projektových žádostí.
Do budoucna se ukazuje, že bude vzhledem k administrativní náročnosti nutné vyčlenit pracovníky, kteří se
budou touto činností zabývat na plný úvazek.
V rámci většího zapojení pracovníků OU do činnosti Vědecko-technologického parku Ostrava byly aktualizovány komerčně zajímavé aktivity pracovišť OU pro potřeby parku.
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Materiální a prostorový rozvoj
V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje Ostravské univerzity byla v září zahájena investiční akce
„Rekonstrukce Mlýnská“ a byla rozpracována investiční akce „Rekonstrukce Chittussiho, II. etapa“, kde
se však nepodařilo ukončit do konce roku řízení o koupi pozemku. I když se tím původní termín zahájení
posunul, byly na základě jednání se zástupci MŠMT dohodnuty podmínky, aby bylo možno akci zahájit
v roce 2006.
Vnitřní rozdělování finančních zdrojů
Ostravská univerzita dlouhodobě optimalizuje způsob rozdělování státní dotace na jednotlivé subjekty,
tj. fakulty, ústavy a centrální pracoviště (rektorát, Centrum informačních technologií a Univerzitní
knihovna). Cílem tohoto procesu je vytvořit pravidla, která umožní jednotlivým subjektům samostatně
plánovat a financovat své aktivity a vytvářet vazbu mezi principy, jímž jsou finanční zdroje Ostravské
univerzitě přidělovány, a principy, jímž jsou tyto zdroje rozdělovány na jednotlivé subjekty.
Závěrem lze konstatovat, že přes přetrvávající problémy s podfinancováním univerzity se podařilo splnit
hlavní úkoly stanovené dlouhodobou koncepcí rozvoje pro rok 2005.
Zásadní problémy v činnosti vysoké školy a možnosti jejich řešení
Dlouhodobě lze konstatovat, že Ostravskou univerzitu i nadále trápí dva hlavní problémy. V první řadě je
to stále se jen nepatrně lepšící věková a kvalifikační struktura akademických pracovníků univerzity.
Řešením je buď „nákup“ hotových pracovníků, nebo výchova vlastních odborníků. Jelikož tento problém
tíží i jiné vysoké školy, zejména ty, které byly zřízeny po roce 1990, a navíc Ostravsko nepatří k regionům,
který „přitahuje“ pracovníky z jiných oblastí našeho státu, přichází reálně v úvahu pro získání „hotových“
pracovníků buď Slovensko, nebo státy bývalého Sovětského svazu. O výchově vlastních odborníků lze
uvažovat v širším měřítku pouze v případě doktorandů. Doktorské studium bohužel končí relativně malý
počet přijatých studentů a navíc ti nejschopnější většinou odcházejí za vyššími výdělky mimo resort školství.
Druhým problémem je pak financování výzkumné činnosti. Připustíme-li nutnost financování především
kolektivů, které prokazatelně vykazují výsledky na „nadstátní“ úrovni, pak vyvstává otázka rozumného
poměru mezi vyhledávacím (badatelským) výzkumem a výzkumem aplikovaným. Protože vysoká škola
má poskytovat vzdělání na nejvyšší dostupné úrovni, je nutné uvažovat i o výzkumu sledovatelském.
Vedle podporování vybraných kolektivů je nutno věnovat pozornost i ostatním, které musí rovněž vědecky
pracovat, mají-li garantovat vzdělání na nejvyšší dostupné úrovni. A pro ně existuje do budoucnosti jediná
alternativa – snažit se ve zvýšené míře o získávání finančních prostředků z nejrůznějších grantových
agentur a hledání „silnějších“ partnerů, s nimiž mohou realizovat vzájemně výhodnou spolupráci.
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