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Úvod 
 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na 

rok 2012 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 se zohledněním 

dlouhodobých cílů fakulty a aktuálního politického, právního a finančního kontextu 

specifického pro oblast celoživotního učení a zvláště terciárního vzdělávání.     

 

 

 

1. Vzdělávací činnost 
 

Priority v oblasti:  

1. Zvyšovat efektivitu státních závěrečných zkoušek ve studiu bakalářských oborů se 

zaměřením na vzdělávání. Připravit návrh na koncentraci dílčích částí SZZ do menšího 

počtu termínů, zohledňují skutečnost, že absolventi pokračují ve velké míře ve studiu 

učitelství příslušného oboru. 

2. Plně rozvinout nový systém realizace praxí na fakultě zejména na bázi recipročních 

smluv a uplatnit kritéria pro zařazení institucí realizující praxe mezi instituce fakultní.  

3. Uplatnit při žádostech o prodloužení akreditace oborů se zaměřením na vzdělávání a 

oborů učitelství pro 2. st. ZŠ a střední školy nový jednotný model pedagogicko- 

psychologické přípravy. 

4. Průběžně monitorovat a ovlivňovat legislativní procesy směřující ke snižování nebo 

nežádoucímu pozměňování požadavků na kvalifikace učitelů všech stupňů 

vzdělávacího systému. 

5. Podporovat rozvoj doktorských studijních programů.  

6. Zahájit činnost Univerzity třetího věku na fakultě.  

 

 

 

2. Vědeckovýzkumná a umělecká činnost  
 

Priority v oblasti:  

 

7. Dbát na plnění cílů plánu uznaných výsledků vědy a výzkumu akademických 

pracovníků  na rok 2012 s vědomím jeho mimořádného významu v rámci zavedeného 

parametru kvality K (kvalita a výkon) i parametru VKM (pro výpočet limitu studií 

v rámci ukazatele A). 

8. Pokračovat v plnění cílů v oblasti hlavního směru výzkumu OU -„Edukace s podporou 

ICT“ na základě vyhodnocení dosavadních výsledků. Nově strukturovat výzkumné 

týmy a definovat jejích badatelské záměry.   

9. Podat nejméně 6 projektů do GAČR při využití mezioborové kooperace jednotlivých 

kateder fakulty nebo kateder dalších fakult Ostravské univerzity, případně zahraniční 

spolupráce. 



10. Podporovat aktivity směřující ke vstupu fakultních pracovišť do mezinárodních 

výzkumných projektů v rámci 7. a 8. Rámcového programu EU nebo mezinárodních 

úmluv o vědecké spolupráci.      

 

3. Internacionalizace a vnější vztahy 
 

Priority v oblasti:  

11. Nadále aktivně organizovat mobility studentů a akademických pracovníků a udržet 

jejich dosaženou vysokou úroveň. Účelně propojovat mobility akademických 

pracovníků a studentů.   

12. Realizovat projekt směřující ke zkvalitnění úrovně znalosti cizích jazyků studentů.  

13. Významně zvýšit publikační aktivitu pracovníků v mezinárodním impaktovaném 

časopisu The New Educational Review.  

 

 

4. Veřejné funkce  
 

Priority v oblasti:  

14. 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.  

15. Realizovat schválené projekty ESF VpK v souladu s pravidly poskytování prostředků 

a využívat je k dosažení inovací ve studijních programech pregraduálního i dalšího 

vzdělávání.  

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

zřetelem k formulaci jejích priorit a úpravám příslušných právních norem.   

17. Využívat Ceny  prof. Uhra k posilování pozitivního obrazu fakulty v regionu.  

 

 

5. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty  
 

Priority v oblasti:  

18. Spolupracovat na implementaci univerzitního projektu využívání výkonových 

ukazatelů pro motivaci a odměňování  akademických zaměstnanců.  

19. Uplatnit při tvorbě rozpočtu fakulty a kateder na rok 2012 Zásady a pravidla 

financování VVŠ a jednotlivých fakult z listopadu 2011. 

20. Zavést do personální praxe významné změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2012. 
V souladu s negativními trendy ve financování VVŠ zavést do praxe souběh 

financování pracovníků z provozních prostředků a z prostředků Operačních programů 

ESF.  

21. Pokračovat v projektových a stavebních pracích na dosažení cílového stavu v 

rekonstruovaném objektu na ulici Fráni Šrámka.  

 

 


