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Úvod 
 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na 

rok 2011 vychází z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2011 až 2015 schváleného 

Akademickým senátem fakulty dne 8.12.2010.   

Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro daný rok ve vazbě na 

dlouhodobé cíle fakulty v aktuálním právním a finančním kontextu specifickém pro oblast 

terciárního vzdělávání.     

 

 

1. Vzdělávací činnost 
 

Priority v oblasti:  

1. Realizovat aktivní personální politiku směřující k zajištění garance studijních 

programů, resp. oborů v souladu s jejich kategorizací po provedené analýze v prosinci 

2010 s respektováním podmínek daných uplatňováním Registru docentů a profesorů a 

Standardů pro akreditaci studijních programů ze září 2010.  

2. Vypracovat postup, kterým budou u studijních oborů Mgr., NMGr. a Dr. studia uznané 

výsledky vědy využívány jako parametr pro stanovení počtu financovaných studentů.    

3. Připravit systémovou změnu v oblasti přijímacího řízení na fakultu. 

4. Připravit vnitřní normu pro realizaci praxí na fakultě.   

5. Nadále spolupracovat se SŠ na ovlivňování zájmů středoškoláků o studium, zvl. 

učitelských oborů. 

6. Zahájit přípravné činnosti spojené se založením Univerzity třetího věku na fakultě.  

7. Nadále zvyšovat kompetence akademických i neakademických pracovníků fakulty 

v oblasti zpřístupňování studia osobám se specifickými potřebami. 

 

 

2. Vědeckovýzkumná a umělecká činnost  
 

Priority v oblasti:  

8. Připravit celofakultní plán uznaných výsledků ve vědě na rok 2011 s vědomím jeho 

mimořádného významu v rámci zavedeného parametru kvality VKM pro financování 

fakulty.  

9. Připravit rozvahu k obnovení řady Acta paedagogica Pedagogické fakulty OU jako 

recenzovaného periodika zařazeného do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 

periodik vydávaných v ČR. 

10. Připravit vědecké granty zvl. v oblasti hlavního směru výzkumu OU - „Edukace 

s podporou ICT“. Podat nejméně 5 projektů do GAČR při využití mezioborové 

kooperace jednotlivých kateder fakulty nebo kateder dalších fakult Ostravské 

univerzity. 

11. Usilovat o zařazení dlouhodobě vydávaných sborníků do seznamu Thompson Reuters 

Conference Proceedings Citation Index  

12. Připravit zásady umožňující zvýšení publikování v zahraničí využitím partnerských 

smluv o spolupráci a vzájemně výhodné reciprocity.    

 
 
 



3. Internacionalizace a vnější vztahy 
 

Priority v oblasti:  

13. Nadále aktivně organizovat mobility přijíždějících studentů a akademických 

pracovníků. Dosáhnout souladu mezi strukturou poskytovaných studijních modulů 

a kurzů a odpovídajícími požadavky partnerských institucí z důvodů posílení trvalosti 

a regulérnosti kontaktů. 

14. Navýšit mobility vyjíždějících studentů v souladu s růstem nově uzavřených smluv 

programu  Erasmus.    

15. Stanovit postup vnitřního využití výsledků mobilit jako parametru kvality VKM pro 

financování kateder.   

16. Vypracovat projekt směřující ke zkvalitnění úrovně znalosti cizích jazyků studentů.  

17. Vypracovat vnitřní normu systémově řešící uznávání výsledků studia v zahraničí za 

účelem dodržení regulérní doby studia na fakultě.  

18. Po analýze určit studijní program potenciálně realizovaný v cizím jazyce a vytvářet 

podmínky pro jeho akreditaci.  

19. Významně zvýšit publikační aktivitu pracovníků v mezinárodním impaktovaném 

časopisu The New Educational Review.  

 

 

4. Veřejné funkce  
 

Priority v oblasti:  

20. Spolupracovat s jinými pedagogickými fakultami na odborném pojetí a zvýšení 

prestiže učitelského povolání, včetně prací na Národním kvalifikačním rámci pro 

oblast terciárního vzdělávání 2.: Učitelství.  

21. Realizovat schválené projekty ESF v operačním programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a podat žádosti o další, zvláště v prioritních osách 1 a 2. 

22. Zajišťovat udržitelnost výsledků fakultních projektů ESF ve vzdělávací a organizační 

oblasti.   

23. Ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi v podmínkách regionu i státu se zvláštním 

zřetelem k úpravám příslušných právních norem.   

24. Propagovat soutěž o Cenu prof. Uhra.  

 

 
5. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty  

Priority v oblasti:  

25. Prohloubit motivační funkci systému odměňování zvl. akademických zaměstnanců ve 

vazbě na výkony jednotlivců i pracovišť.  

26. Aplikovat principy financování VŠ a jednotlivých fakult OU na úrovni kateder fakulty 

v rámci přípravy rozpočtu na rok 2011. 

27. Aktivně spolupracovat s vedením OU na dosažení cílového stavu rekonstrukce objektu 

na ulici Fráni Šrámka pro zajištění optimálních podmínek pro výuku, výzkum a další 

činnosti pracovišť fakulty. 

28. Ve spolupráci s klíčovým partnerem v oblasti tělovýchovy TJ Mittal dosáhnout 

dlouhodobě udržitelných a efektivních podmínek pro výuku ve sportovních areálech. 


