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Základní údaje o vysoké škole

Úplný název:
Používaná zkratka:
Sídlo:

Ostravská univerzita
OU
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Fakulty a ústavy
Fakulta umění, zkratka FU, sídlo: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Filozofická fakulta, zkratka FF, sídlo: Reální 5, 701 03 Ostrava – Moravská Ostrava
Pedagogická fakulta, zkratka PdF, sídlo: Mlýnská 5, 701 03 Ostrava – Moravská Ostrava
Přírodovědecká fakulta, zkratka PřF, sídlo: 30. dubna 22, 701 03 Ostrava – Moravská Ostrava
Lékařská fakulta, zkratka LF, sídlo: Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh
Fakulta sociálních studií, zkratka FSS, sídlo: Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, sídlo:
30. dubna 22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Evropský výzkumný institut sociální práce, sídlo: Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
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Vedení OU:
Rektor: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvoj: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Prorektor pro mezinárodní vztahy: Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D.
Kvestorka: Ing. Iveta Nevludová
Rada pro vnitřní hodnocení OU (ustavena v 4/2017):
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - předseda
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. - místopředseda
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. – předsedkyně AS OU
Denisa Madecká, DiS. - studentka
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Vědecká rada OU (nově ustavena v 4/2017):
Interní členové:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor OU, předseda Vědecké rady OU
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost OU
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj OU
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání OU
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj, katedra historie,
Filozofické fakulty OU
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty OU
prof. dr hab. Mieczyslaw Balowski
katedra polonistiky Filozofické fakulty OU
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU
doc. MgA. Dušan Foltýn
katedra dechových nástrojů Fakulty umění OU
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy Fakulty umění OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
dekanka Fakulty sociálních studií OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty OU
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
katedra sociální práce Fakulty sociálních studií OU
doc. PhDr. Zbyněk Janáček
katedra grafiky a kresby Fakulty umění OU
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty OU
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., katedra kraniofaciálních oborů Lékařské fakulty OU
MBA
doc. MgA. František Kowolowski
děkan Fakulty umění OU
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty OU
doc. MUDr. Martínek, Ph.D., FRCS děkan Lékařské fakulty OU
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké
fakulty OU
prof. Irina Perfiljeva, CSc.
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
katedra matematiky Přírodovědecké fakulty OU
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty OU
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické
fakulty OU
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doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prof. PhDr. Svatava
Urbanová, CSc.
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

proděkan pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké
fakulty OU
proděkan pro lékařské obory Lékařské fakulty OU
katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty OU
katedra germanistiky Filozofické fakulty OU
děkan Filozofické fakulty OU

Externí členové:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral,
CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Mgr. Jan Žemla

proděkan pro rozvoj, mobility a vnější vztahy PřF UHK
Ekonomická fakulta VŠB-TUO
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK
rektor, UHK
katedra české literatury FF UP
katedra soc. politiky a soc. práce FSS MU
proděkan pro vědu a výzkum PdF UK
děkan FZSP TU v Trnavě
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
rektor, VŠB-TUO
prorektorka pro vědu a výzkum UP
hejtman Moravskoslezského kraje
vedoucí katedry dějin umění a estetiky VŠUP
Masarykův onkologický ústav Brno
ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Akademický senát OU:
Akademická komora:
PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Mgr. Milan Cieslar, Ph.D. (od 9/2017)
doc. PhDr. Eliška Čabalová
Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. (od 3/2017)
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. (do 12/2017)
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. (do 6/2017)
MUDr. Miroslav Homza (od 4/2017)
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Ing. Petr Kazík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Mgr. Anna Krausová, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. (od 1/2018)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. (do 3/2017)
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. (od 9/2017)
PhDr. Ilona Plevová, Ph.D. (od 7/2017)
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (do 10/2017)
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Surůvka
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. (do 9/2017)
PhDr. Irena Šebestová, CSc. (od 10/2017)
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (do 3/2017)
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
doc. Alexandr Vovk, ArtD.
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Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. (do 6/2017)
Komora studentů:
Anna Bangoura (do 6/2017)
Monika Bjelončíková (od 4/2017)
Daniel Bukur (do 2017)
Tereza Čapandová
Šimon Bureš (od 2017)
Simona Drdáková (do 2017)
Jan Fric (od 12/2017)
Aneta Hašková (do 3/2017)
Veronika Kubančáková
Denisa Madecká (do 12/2017)
Michal Mantič (do 11/2017)
Pavel Minařík
Stanislav Ožana (od 9/2017)
Jan Pezda (od 6/2017)
Jiří Pospíšil (do 8/2017)
Jiří Skýpala (od 9/2017)
Vlastimil Škuta (do 8/2017)
Tomáš Waloszek
Správní rada OU
předseda
místopředseda
místopředseda
členové

Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA
Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (do 11/2017)
Ing. Jiří Carbol
Ing. Jan Hasík (od 4/2017)
Ing. Petr Kajnar
Ing. Petr Lukasík (od 4/2017)
Jiří Smrčka, Ph.D.
Ing. David Sventek, MBA
Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Šiřina (od 4/2017)
JUDr. Vít Veselý

Zastoupení OU v reprezentaci vysokých škol (Česká konference rektorů, Rada vysokých škol)
Organizace
Stát
Status
Česká konference rektorů
ČR
člen
Rada vysokých škol
ČR
člen
EUA – European University Association
Evropa
člen
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (OU)
Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (Fakulta umění)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií)
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. (Pedagogická fakulta)
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Filozofická fakulta)
Bc. Denisa Madecká, Dis. (OU – studentka)
Poslání, vize a strategické cíle OU
Univerzita s posláním, otevřená světu, pracující pro region.
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Česká konference rektorů, místopředseda
předsednictvo Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
sněm Rady vysokých škol
studentská komora Rady vysokých škol

Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřuje v rozvíjení humanitních, lékařských,
přírodovědných a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s průmyslovou
a technickou sférou.
Klade si za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních,
environmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město. Také proto
chce nadále využívat svůj potenciál k reflexi identity, kultury a historie regionu i k jeho kultivaci
prostřednictvím uměleckých tvůrčích činností.
Ostravská univerzita je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vědy
a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí
pro zahraniční akademiky a studenty.
Ostravská univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně podporuje kvalitní vědecké aktivity a
zároveň systematicky vyhledává nové výzkumné oblasti a týmy s potenciálem k dosažení excelentních
výsledků.
Ostravská univerzita se otevírá výzvám soudobé společnosti a rozvíjí zodpovědný a individuální přístup
k širokému spektru studentů, včetně specifických skupin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění,
studenti se specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístupu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci
s veřejností.
Strategické cíle univerzity pro roky 2016–2020
Priorita 1: Kvalitním studiem ke vzdělanosti
Priorita 2: Excelentní vědou k rozvoji poznání
Priorita 3: Univerzita PRO společnost
Priorita 4: SMART univerzita
Priorita 5: Komunikace jako základ spolupráce
Změny v oblasti vnitřních předpisů.
V roce 2017 byly na MŠMT registrovány následující vnitřní předpisy:
Statut Ostravské univerzity (účinný od 24. března 2017)
Volební řád Akademického senátu Ostravské univerzity (účinný od 17. srpna 2017)
Jednací řád Akademického senátu Ostravské univerzity (účinný od 17. srpna 2017)
Jednací řád Vědecké rady Ostravské univerzity (účinný od 10. dubna 2017)
Disciplinární řád pro studenty Ostravské univerzity (účinný od 10. dubna 2017)
Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (účinný od 27. června 2017)
Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob (účinná od 27. června
2017)
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity (účinná od 17.
srpna 2017)
Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity (účinný od 1. září 2017)
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity (účinný od 1. září 2017)
Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ostravská univerzita evidovala a v řádném termínu vyřídila v roce 2017 jednu žádost o poskytnutí
informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
Ostravská univerzita má 138 akreditovaných studijních programů ve všech typech a formách
vzdělávání, z toho 53 bakalářských, 46 magisterských a 39 doktorských studijních programů. Již
v předchozích letech získala OU ECTS Label, který předpokládá splnění požadavků metodiky výsledků
učení a nové studijní programy jsou již připravovány v souladu s touto metodikou.
Další vzdělávací aktivity OU
V roce 2017 OU realizovala 121 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Z toho se jednalo o 28 kurzů
Univerzity třetího věku a 86 kurzů zaměřených na výkon povolání. Celkově kurzy celoživotního
vzdělávání absolvovalo 3074 posluchačů. Dále OU nabízela svým studentům vzdělávací moduly
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orientované na rozšíření speciálních odborných znalostí a dovedností Základy televizní žurnalistiky a
na rozvoj obecných způsobilostí studentů HR - personální konzultant.
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Studenti

Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti
OU dlouhodobě analyzuje a vyhodnocuje studijní neúspěšnost na různých úrovních: provázanost míry
úspěšnosti výsledků přijímacího řízení a průběhu studia, neúspěšnost po prvním roce studia, míra
úspěšnosti výkonů studentů na úrovni předmětů a studijních programů/oborů, míra úspěšnosti u státních
závěrečných zkoušek včetně obhajob vysokoškolských kvalifikačních prací a míra úspěšnosti u státních
rigorózních závěrečných zkoušek. Zjištěné výstupy analýz vedou k návrhům konkrétních opatření,
jejichž povaha odpovídá zjištěným skutečnostem.
Uchazeči o studium na OU získávají podrobné informace o podmínkách přijímacího řízení a budoucí
náplni studia dle požadavků studijního plánu prostřednictvím univerzitních webových stránek.
V průběhu studia jsou studenti včasně informováni o cílech studijních předmětů, očekávaných
výstupech z učení, metodách výuky, metodách hodnocení prostřednictvím informačního systému
STAG. Na závěr každého semestru probíhá studentská evaluace výuky. Na základě vyhodnocení
zpětné vazby ze strany studentů a vyhodnocení úspěšnosti u zápočtů a zkoušek je navrhován systém
opatření: úprava výukových metod, řádné a dodatečné konzultace vyučujících, snížení výukové zátěže
studenta odstraněním redundantních témat v předmětech studijního programu/oboru, poradenské
služby ze strany pedagogických poradců kateder zajišťujících realizaci studijních programů/oborů.
Opatření pro omezení prodlužování studia
Na OU jsou za delší dobu studia vyměřovány poplatky. Vnitřní předpis OU striktně definuje podmínky
prominutí poplatku za delší studium. Studentům překročivším standardní dobu studia o jeden rok nejsou
vyplácena prospěchová, sociální a ubytovací stipendia. Prostřednictvím vnitřních předpisů a řídících
norem univerzita reguluje průběh studia studenta, např. počtem opravných termínů zkoušek, počtem
mimořádných opravných termínů, mechanismem volby a změny tématu VŠKP, určením podmínek
konáním státních závěrečných zkoušek aj. V roce 2017 byla také provedena analýza vztahu mezi
prodlužováním studia a pobytem na zahraniční univerzitě v rámci mobilitních programů. S ohledem na
výsledky této analýzy (jedním z nejčastějších důvodů pro prodlužování studia je právě zahraniční
studijní pobyt), začala OU analyzovat způsoby uznávání zahraničního studia na jednotlivých fakultách.
V roce 2018 bude na základě této analýzy připraven návrh opatření, který by vedl k plnohodnotnému
uznání zahraničního studia na OU.
Vlastní/specifické stipendijní programy
Studentům jsou na OU poskytována tato stipendia: prospěchové, výzkumné, mimořádné, sociální,
ubytovací, na podporu studia v ČR, na podporu studia v zahraničí a doktorské. Každý rok uděluje rektor
univerzity Cenu rektora formou stipendia za mimořádné výkony studentů ve vzdělávací a tvůrčí činnosti, za
reprezentaci OU v oblasti umění a také za občanskou angažovanost v rámci třetí role univerzity.
OU podporuje formou mimořádných stipendií a v rámci univerzitního mobilitního programu VIA
mezinárodní mobility studentů (programy Erasmus+, AJA, Norské fondy, Fullbright aj.) a jejich účast na
mezinárodních konferencích.
Fakulty rovněž poskytují stipendia z vlastního rozpočtu: mimořádná stipendia podporující mezinárodní
mobility a zapojení mladých vědců do vědeckovýzkumné činnosti fakult.
Celkově bylo v roce 2017 na OU vyplaceno 7434 stipendií v průměrné výši 10 512 Kč a v celkové výši
za více než 78 miliónů Kč.
Poradenské služby pro studenty
OU realizuje služby z oblasti pedagogického poradenství v rámci sítě pedagogických poradců
jednotlivých studijních programů/oborů přímo na katedrách a v rámci studijních oddělení jednotlivých
fakult, z oblasti speciálně pedagogického poradenství v rámci Centra Pyramida pro studenty se
specifickými potřebami a sociálního poradenství v rámci Fakulty sociálních studií. Rozsah služeb citlivě
reaguje na aktuální požadavky studentů a posluchačů OU. V roce 2017 získala OU finance z projektu
OP VVV Jsme Ostravská! na rozvoj nového Poradenského centra OU, jehož rozběh je naplánován na
září 2018. Pro kvalitní zajištění aktivit souvisejících se vzdělávací a tvůrčí činností nabízí studentům své
poradenské aktivity i Univerzitní knihovna a Centrum informačních technologií.
Podpora studentům se specifickými potřebami
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V roce 2017 bylo v Centru Pyramida, které organizačně zaštiťuje starost o studenty se specifickými
potřebami registrováno 77 studentů se specifickými potřebami. Registrovaným studentům jsou, na jejich
žádost, poskytovány během studia servisní služby v podobě asistenčních služeb, zapisovatelských
služeb, půjčení výukových pomůcek, nabídky modifikovaných studijních materiálů aj. Vnitřní předpisy a
řídicí normy OU a fakult reagují na specifické vzdělávací potřeby této skupiny studentů, umožňují jejich
podporu při realizaci osobních studijních plánů. Aktivity spojené se zajištěním studia studentů se
specifickými potřebami koordinují fakultní koordinátoři.
Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium
Nadaní studenti jsou podporováni formou stipendií (mimořádná, prospěchová). Studenti mohou využít
pro studium možnost sestavit si svůj osobní studijní plán. Jsou zapojováni do výzkumných a uměleckých
projektů OU.
V rámci spolupráce se středními školami univerzita hledá nadané studenty a s nabídkou individuálního
přístupu a zájmových aktivit podporuje jejich zájem o studium na OU. V roce 2017 to bylo v rámci
projektu Vysokoškolákem na zkoušku, který byl podpořen z dotace MŠMT.
Dále vzniklo v roce 2017 na Přírodovědecké fakultě Centrum pro výzkum vzdělávání a
talenmanagement, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky nadaných žáků základních
a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji. Akademičtí pracovníci a odborníci z partnerských
institucí a organizací jsou připraveni ve spolupráci s učiteli, s asistenty pedagogů, s výchovnými poradci
a také s rodiči nadaných usilovat o podchycení a rozvoj přírodovědně a matematicky nadaných žáků
tak, aby byly plně uspokojovány potřeby nadaných v mnoha oblastech, které je zajímají. Významnou
rolí centra je příprava budoucích učitelů na práci s přírodovědně a matematicky nadanými žáky. Je také
nastartován výzkum v oblasti problematiky nadaných na celostátní i mezinárodní úrovni.
Pro zájemce o studium jsou také nabízeny aktivity v rámci dnů otevřených dveří na jednotlivých
fakultách. Dále jsou uchazeči oslovováni prostřednictvím kampaní v masmédiích a na studentských
veletrzích, např. Gaudeamus.
Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním
Studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí je na jejich žádost vypláceno 3x ročně sociální
stipendium při splnění zákonem stanovených podmínek. Následně je v kompetenci děkanů fakult
přiznání dalších sociálních stipendií. Celkově bylo v roce 2017 vyplaceno 109 sociálních stipendií
v průměrné výši 18 tisíc Kč na jedno stipendium a v celkové výši více než 20 miliónů Kč. Studenti žijící
na kolejích nebo dojíždějící do místa studia ze vzdálených lokalit jsou také podporováni ubytovacími
stipendii. Pro skupinu studentů s kombinovaným znevýhodněním nabízejí některé fakulty tzv.
vyrovnávací kurzy a jiné podpůrné aktivity.
Podpora rodičů mezi studenty
Článek 25 Studijního a zkušebního řádu OU upravuje uznanou dobu rodičovství. V návaznosti na toto
ustanovení přináší uznaná doba rodičovství právo studentům např. při přerušení studia, promíjení
poplatků spojených se studiem a prodlužování lhůt pro plnění studijních povinností. Na základě
kvalitativních sond a z nich vyplývajících opatření nabízí OU podpůrné kroky s přihlédnutím
k individuálním potřebám studentů - rodičů.

4

Absolventi

Spolupráce s absolventy
Ostravská univerzita již šest let provozuje Portál absolventů, na kterém bylo koncem roku 2017
registrováno 1845 absolventů. Portál absolventů slouží ke komunikaci mezi univerzitou a absolventy,
informování absolventů o dění na univerzitě, informování o zajímavých nabídkách práce a uplatnění
v praxi, ke zprostředkování komunikace mezi absolventy navzájem. Do plánu celouniverzitních akcí je
jednou za čtyři roky zařazováno velké setkání absolventů. Poslední velké setkání se odehrálo v říjnu
2016 a zúčastnilo se jej 1400 absolventů. Portál absolventů bude do budoucna využíván pro potřeby
anket a průzkumů mezi absolventy a ke kontaktu na absolventy pro potřeby hodnocení kvality studijních
programů. V roce 2017 probíhaly přípravy na úpravu Portálu absolventů v souvislosti se vstoupením
v účinnost nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR)
Sledování zaměstnanosti a zaměstnatelnost absolventů
OU sleduje statistiky uplatnitelnosti svých studentů nabízené ministerstvem práce a sociálních věcí a
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pracuje s údaji ze SIMSu a výsledky kvalitativních nebo
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kvantitativních výzkumů vybraných studijních programů/oborů, které jsou prováděny studenty a
zaměstnanci. Vlastní průzkumy uplatnitelnosti absolventů a jejich spokojenosti se studiem zatím nemají
povahu celouniverzitní aktivity.
V roce 2017 získala celouniverzitní projekt z OP VVV Jsme Ostravská!, jehož jednou z hlavních aktivit
je vybudování celouniverzitního Poradenského centra. Součástí tohoto centra bude také kariérní
poradenství a kontakt s absolventy. Zahájení činnosti Centra je naplánováno na září 2018.
Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů
V rámci realizace vzdělávací činnosti spolupracuje Ostravská univerzita s celou řadou profesních komor
(sociálních pracovníků, lékařů, porodních asistentek, zdravotních sester aj.), zřizovatelů základních škol
a školských zařízení (krajem, obcemi, církví a soukromými osobami) a také s podniky a firmami největšími zaměstnavateli v regionu. Tato spolupráce umožňuje zajišťovat praxi studentů, nastolovat
předpoklady pro budoucí zaměstnávání absolventů, stejně tak přispívá k získání zpětné vazby ze strany
zaměstnavatelů, která se promítá do vyhodnocování kvality studijních programů.
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Zájem o studium

Charakter přijímacích zkoušek
Ostravská univerzita se těší velkému zájmu uchazečů o studium. V roce 2017 bylo zájemci o studium
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podáno 11 515 přihlášek, z toho
bylo navrženo k přijetí 3 615 uchazečů. Přijímací řízení na OU je zajišťováno vlastními zdroji v souladu
se zveřejňovanými podmínkami dle zákonem stanovené lhůty, např. formou písemných testů s využitím
nástrojů informačního systému OU, formou talentových zkoušek, ústních pohovorů aj.
Od r. 2003 provádí OU každoroční analýzu výsledků přijímacího řízení (statistiky podaných přihlášek,
ne/úspěšných výkonů, statistiky navržených k přijetí, zapsaných dle fakult a studijních programů/oborů)
založenou na jednotném standardizovaném přístupu. V budoucích letech plánujeme tuto analýzu
rozšířit o sledování provázanosti úspěšnosti u přijímacího řízení a v průběhu studia.
Spolupráce se středními školami v oblasti propagace
Řada fakult nabízí výběrové semináře pro studenty středních škol, v rámci přijímacího řízení využívá
možností osobních prezentací na středních školách atd. V roce 2017 se konal již druhý ročník speciální
akce pro studenty středních škol s názvem Bitva o pohár Ostravské univerzity konaný v posledním
červnovém týdnu, do které zapojuje studenty středních škol v regionu.
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Zaměstnanci

Kariérní řád pro akademické pracovníky a motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců
OU má vypracovánu vnitřní řídící normu, která upravuje podmínky pravidelného ročního hodnocení
akademických a vědeckých pracovníků na základě tzv. osobních plánů. V roce 2017 byly zahájeny
práce na novém vnitřním mzdovém předpise a kariérním řádu, jejichž ukončení se předpokládá v létě
2018. Dále je již tradičně udělována v rámci Akademického dne OU tzv. Cena rektora, a kromě
studentům je také udělována akademickým a vědeckým pracovníkům za mimořádné aktivity ve vědecké
a tvůrčí činnosti do 35 let a za vynikající dlouhodobou vědeckou a tvůrčí činnost pro OU. OU dále
motivuje akademické a vědecké pracovníky v oblasti vědecké a tvůrčí činnosti přímým rozdělováním
částí financí za jimi dosažené výsledky ve vědě a tvůrčí činnosti.
Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
V rámci zvyšování pedagogických dovedností akademických pracovníků některé fakulty organizovaly
workshopy s tématikou uplatnění moderních výukových metod ve výuce (mobilní dotykové technologie,
interaktivní technologie, multimediální technologie, apod.). Rozšiřování témat předpokládáme při
zapojení univerzity do připravovaných projektů OP VVV, které s oblastí zvyšování pedagogických
dovedností a kompetencí budou korespondovat. OU dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k rozšíření
a zkvalitnění jazykových kompetencí svých zaměstnanců zejména v oblasti anglického jazyka.
Podpora rodičů mezi zaměstnanci
OU má zavedenu pružnou pracovní dobu, která umožňuje zaměstnancům po dohodě s vedoucím
zaměstnancem zvolit si pružný začátek a konec pracovní doby.
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Internacionalizace
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Podpora studentů na zahraničních mobilitních programech
Účast studentů OU v mobilitních programech je systematicky podporována jak vedením univerzity, tak
také všemi fakultami a jejich pracovišti. Oddělení mezinárodních vztahů OU (International Office) se
soustředí nejen na propagaci, organizační zajištění a evidenci mobilit, které jsou realizovány v rámci
programu Erasmus+ a dalších programů finančně podporovaných z vnějších zdrojů, ale usiluje také o
rozšíření příležitostí ke studijním, výzkumným i pracovním mobilitám studentů podpořených efektivním
využitím vlastních zdrojů univerzity. V září 2017 byla otevřena již podruhé výzva vlastního univerzitního
mobilitního programu nazvaného VIA pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
V první výzvě programu VIA bylo podpořeno 11 mobilit v celkové výši 752 165 Kč, jedná se převážně o
mobility typu free mover na prestižních univerzitách v evropských i mimoevropských zemích (USA,
Austrálie). Podmínkou financování těchto mobilit bylo předložení projektu zahrnujícího mezinárodní
spolupráci a publikační výstupy.
Studijní výsledky všech zahraničních studijních pobytů studentů OU, které jsou fakultami schváleny,
jsou následně zohledněny ve studiu na OU a uznávány jako splněné studijní povinnosti v rámci
předmětů povinných, povinně volitelných nebo výběrových. Pokud to termín realizace mobility vyžaduje,
využívají studenti po návratu na OU prodlouženého zkouškového období tak, aby měli možnost splnit
všechny povinnosti pro postup do dalšího roku studia.
Integrace zahraničních členů akademické obce do života OU
Zahraniční studenti a vyučující jsou vnímáni jako součást akademické obce univerzity a jsou zváni na
všechna univerzitní setkání odborné i společenské povahy. Pro přijíždějící studenty je na počátku
každého semestru připraven Welcome ceremony, jehož součástí je setkání se členy International
Office, prorektorem pro mezinárodní vztahy, fakultními referenty pro mezinárodní vztahy a studenty
z organizace International Student Club/Erasmus Student Network Ostrava, kteří také zajišťují systém
studentských buddies nápomocných zahraničním studentům po celou dobu jejich pobytu. Široká
nabídka akcí otevřená všem studentů OU umožňuje pravidelná setkávání zahraničních a českých
studentů i mimo společnou výuku. Zahraničním akademickým pracovníkům jsou také poskytovány
služby a komplexní péče v rámci evropské iniciativy Euraxess.
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Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

Podpora tvůrčí činnosti a jejího propojení se vzdělávací činností
Hlavním mechanismem propojování tvůrčí a vzdělávací činnosti je pravidelná každoroční aktualizace
vyučovaných kurzů o nejnovější poznatky tvůrčí činnosti. V roce 2017 dále pokračovala realizace
pravidelných školení studentů a akademických a vědeckých pracovníků v metodice vědy, prezentace
vědeckých výsledků a práce s vědeckými informacemi.
Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních
programů do tvůrčí činnosti
Studenti realizují aktivity v oblasti tvůrčí činnosti zejména formou studentské grantové soutěže,
programu Erasmus+ (stáže ve výzkumných institucích) a aktivit v mobilitním programu VIA (interní
grantový systém podporující mezinárodní mobility studentů). V roce 2017 byla dokončena elektronizace
systému studentské grantové soutěže umožňující efektivnější podávání a kontrolu projektů, včetně
kontroly výstupů tvůrčí činnosti. Pro studenty i zaměstnance jsou k dispozici kromě nabídky seminářů
s předními vědeckými pracovníky z ČR i ze zahraničí a předmětů zabývajících se vědeckou metodologií
také školení k podávání projektů, strategie a stylu psaní vědeckých prací a práce s vědeckými
databázemi.
Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
Podrobné informace o finančních prostředcích na výzkum, vývoj a inovace jsou uvedeny ve Zprávě o
hospodaření OU za rok 2017.
Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. post-doktorandských
pozicích
V roce 2016 byla provedena analýza doktorských studijních programů na OU. Na základě této analýzy
vznikla v roce 2017 Komise pro strategické řízení kvality doktorského studia, která bude v následujícím
období monitorovat kvalitu doktorského studia a připravovat systémová opatření zaměřené na
zvyšování kvality studentů doktorského studia zejména v oblasti tvůrčí činnosti. Dalším systémovým
opatřením na podporu studentů doktorského studia a postdoktorandů je podpora z prostředků
institucionálních rozvojových plánů OU. Podporovány jsou excelentní vědecké týmy (včetně
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postdoktorandů, případně studentů doktorského studia) a postdoktorandi přicházející na OU z jiných
institucí (zejména zahraničních institucí). Celková výše podpory projektů byla v roce 2016 13 mil. Kč.
Dále OU získala v roce 2016 od Statutárního města Ostravy částku 8 mil. Kč na podporu rozvoje oboru
Všeobecného lékařství OU, jehož součástí byla také příprava akreditace doktorského studijního oboru
chirurgie. Statutární město Ostrava také podpořilo celkovou částkou 2,5 mil. Kč projekt „Mezinárodní
rozměr vědecko-výzkumných aktivit na PřF“, který byl zaměřen na podporu mobilit a zahraničních
postdoktorandů a studentů doktorských studijních programů.
Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Zástupci aplikační sféry se podíleli v roce 2017 zejména na poskytování povinných i povinně volitelných
praxí v rámci akreditovaných studijních programů/oborů. Zapojení aplikační sféry se vyhodnocuje
prostřednictvím zpráv o absolvování praxe/stáže, kterou musí každý student po úspěšném absolvování
praxe/stáže vyplnit.
Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich komercializace
V roce 2017 začala OU realizovat projekt OP VVV na vytvoření Centra pro transfer poznatků a
technologií na OU. Toto Centrum bylo v září 2017 vytvořeno a začalo s realizací úvodních aktivit,
zejména zaškolování nově přijatých zaměstnanců.
Mezi další aktivity podpory spolupráce s aplikační sférou patří:
• Řešené projekty TAČR.
• Aktivní spolupráce se společnostmi CGI, Tieto, Fishnet, s.r.o. (informační a komunikační
technologie) a IHAS, s.r.o. (výzkum v oblasti zpracování biomasy).
• Prezentace v rámci konference Invest More pořádané MSK pro partnery z aplikační sféry.
Podpora horizontální (tj. mezisektorové) mobility studentů a akademických pracovníků a jejich
vzdělávání směřující k rozvoji kompetencí pro inovační podnikání
V roce 2017 pokračovala OU v podpoře spolupráce s aplikační sférou formou tzv. Firemních voucherů.
Dále pořádala OU již druhý ročník semináře z oblasti tvorby aplikovaných výsledků a ochrany duševního
vlastnictví (Aplikovaný výzkum krok za krokem).
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Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností

Významné události a skutečnosti týkající se zajišťování kvality a hodnocení realizovaných
činností
V roce 2017 OU pokračovala v intenzivní implementaci změn z hlediska zajišťování a hodnocení kvality
dané novelou vysokoškolského zákona. Byla přijata novela Statutu OU s návrhem na zřízení Rady pro
vnitřní hodnocení jako samosprávným orgánem, jehož hlavním úkolem je dohlížet na systém vnitřního
zajišťování a hodnocení kvality hlavních a s nimi souvisejících činností OU. Rada pro vnitřní hodnocení
OU zahájila svoji činnost v dubnu 2017 a začala s implementací pravidel pro hodnocení kvality a
vytváření podpůrných metodických materiálů. Dále bylo přijato sedm nových vnitřních předpisů nebo
novel stávajících vnitřních předpisů souvisejících se zajišťováním kvality. OU začala v roce 2017
připravovat žádost o institucionální akreditaci v sedmi oblastech vzdělávání, jejíž podání se plánuje na
jaro 2018.

10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Členství OU v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
European Association School of Social Work
European Center for Community Education
Florence Network (European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education)
Publishers International Linking Association, Inc. (PILA)
Členství OU v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR
Asociace univerzit třetího věku
MEFANET
Česká geografická společnost
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Jednota českých matematiků a fyziků
(Uvedeno pouze institucionální členství OU a jejích součástí.)
Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy
V roce 2017 se OU přihlásila do hodnocení v rámci žebříčku Times Higher Education, kde se umístila
na 801 – 1000 místě a z českých veřejných vysokých škol byla na šestém místě.
Mezinárodní hodnocení vysoké školy nebo její součásti, včetně zahraničních akreditací
V roce 2017 OU neprocházela žádnou mezinárodní akreditací.

11 Třetí role vysoké školy
Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe
V roce 2017 zřídila OU Centrum transferu poznatků a technologií OU. Dále v roce 2017 OU pokračovala
v dlouhodobé spolupráci s Vědecko-technologickým parkem Ostrava a Světem techniky Dolní oblasti
Vítkovice. Dále se OU podílela na hodnocení výsledků projektu MSK SmartAkcelerátor.
Působení v regionu a spolupráce s regionálními samosprávami
V roce 2017 OU intenzivně připravovala dva projekty v rámci strategie obnovy strukturálně postižených
regionů RESTART. Oba projekty – Zázemí pro sport, zdraví a technologie a Klastr umění a designu –
v případě jejich přijetí významným způsobem posílí propojení OU a regionu. Oba projekty jsou zahrnuty
ve Strategickém plánu města Ostravy pro období 2017 – 2023 a jsou podporovány Moravskoslezským
krajem.
Nadregionální působení a význam
OU se pravidelně podílí na řešení projektů s mezinárodní účastí. V roce 2017 se zapojila do
následujících mezinárodních grantových schémat:
• Nadace Silva Rerum Polonarum
• 7. Rámcový program EU (MARIE CURIE)
• HORIZONT 2020
• Danube Region strategy – START
• EU - Creative Europe
• VISEGRAD FUND - Standard Grants
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