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Úvod 

Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 

2016 vychází z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2016 až 2020, Dlouhodobého 

záměru Ostravské univerzity v Ostravě na léta 2016 až 2020 a z jeho aktualizace na rok 2016.  

Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2016 se zohledněním 

vnějších politických, ekonomických a právních podmínek, zejména vládou České republiky 

aktuálně avizované novely vysokoškolského zákona, která by se měla dotýkat oblastí nové 

akreditace  

a vzniku Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, nového hodnocení kvality 

vysokých škol, autonomie škol, změn v řízení univerzit s novým rozdělením pravomocí mezi 

univerzitou a fakultami. Dalším vnějším faktorem očekávaným v průběhu letošního roku je 

předpokládané spuštění nového Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro 

programové období 2014–2020.  

Předkládanou Aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na roku 2016 je tak nutné 

reflektovat s predikcí možné proměnlivé situace související s výše uvedenými vnějšími vlivy, 

kdy bude nutné flexibilně volit nové adaptační strategie dotýkající se struktury fakulty, 

modelu řízení vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti, řízení zdrojů a personální práce.  

 

 

 

 

 

 



I. Vzdělávací činnost  

Priority v oblasti: 

1. Akreditace studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání v bakalářském 

stupni v rámci studijního programu Specializace v pedagogice a studijního oboru 

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ v navazujícím magisterském stupni v rámci 

programu Učitelství pro základní školy. 

2. Vytváření nástrojů pro podporu stávajících doktorských studijních programů, příjímací 

řízení a následné otevření doktorského studijního oboru Kinantropologie od 

akademického roku 2016/2017. 

3. Zdokonalování modelu zajištění odborných praxí a recipročních aktivit. Návrh změny  

v posuzování fakultních institucí – decentralizace na úroveň fakulty, tvorba fakultních 

kritérií pro výběr fakultních institucí. Snaha o rozšíření recipročních aktivit v případě 

požadavků středních škol. 

4. Udržení činnosti Univerzity třetího věku, rozšíření nabídky studia a propojení s veřejnou 

funkcí fakulty (v rámci tzv. třetí role univerzity). 

5. Katedry pedagogiky a psychologie v úzké spolupráci s Centrem pedagogického výzkumu 

vytvoří koncept doktorského studia pedagogiky včetně personálního zajištění a časového 

harmonogramu přípravy akreditace. 

 

II. Vědecko-výzkumná a umělecká činnost  

Priority v oblasti:    

6. Vedoucí kateder flexibilně zajistí optimální podmínky (snížení počtu vedených 

graduačních prací, vyvázání z organizačně administrativní agendy apod.) pro akademiky 

s výrazným vědecko-výzkumným potenciálem nebo akademiky v doktorském studiu nebo 

připravující se k habilitačnímu řízení.   

7. Zvýšení produkce umělecko-výchovných kateder a pokračování ve sběru dat v rámci 

Registru uměleckých výsledků a navýšení RUV bodů. 

8. Příprava a podání rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů v rámci výzev 

Operačního programu VVV a případně dalších dotačních titulů podporujících hlavní směry 

vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti PdF OU.  



9. Řešení projektů IRP a SGS s důrazem na výzkumnou činnost studentů a nutnost plnění 

indikátorů, zejména publikačních výstupů. 

 

III. Internacionalizace a vnější vztahy 

Priority v oblasti: 

10. Navýšení počtu a zkvalitnění organizace mobilit vyjíždějících i přijíždějících studentů 

výběrem vhodných partnerských univerzit a institucí se studijními programy, ze kterých 

bude možno studentům uznat udělené kredity a absolvované předměty.  

11. Vytvoření přehledové statistiky počtu vyjíždějících studentů bakalářských, magisterských  

a doktorských studijních programů na studijní pobyt nebo stáž v zahraničí a délku pobytu 

s ohledem na procentuální ukazatele vytyčené a schválené v Dlouhodobém záměru PdF 

2016–2020.      

12. Aktivní využívání všech typů mobilit akademických i neakademických pracovníků  

a důsledné dodržování stanovených plánů výjezdů pro jednotlivé semestry. 

13. Rozšíření a kvalitativní nárůst nabídky studijních disciplín nabízených především 

zahraničním studentům v cizích jazycích. 

 

IV. Veřejné funkce 

Priority v oblasti: 

14. Fakulta uspořádá akce zaměřené na komunikaci s veřejností: dny otevřených dveří, Noc 

vědců, vědecké konference s přesahem do aktuální společenské problematiky, 

workshopy, sportovní akce, umělecké aktivity (výstavy, koncerty Vysokoškolského 

pěveckého sboru OU). 

15. Fakulta uspořádá minimálně dvě benefiční akce věnované zdravotně postiženým dětem  

a mládeži nebo neziskovým organizacím působícím v této oblasti.  

16. Fakulta bude prostřednictvím Děkanátu (případně PR odděleni OU) informovat regionální 

média o výše uvedených aktivitách s celospolečenským nebo krajským významem. 

17. S ohledem na koncepční změnu organizace Science Café, kdy namísto jedné organizující 

fakulty bude stanoveno jedno téma, ke kterému budou přizváni vědci z různých fakult, 

resp. oborů, fakulta aktivně nabídne své odborníky a zajistí jejich účast. 



18.  Fakulta bude intenzivně komunikovat se svými absolventy s cílem zajistit jejich účast na 

podzimním Srazu absolventů konaném u příležitosti 25. výročí vzniku Ostravské univerzity 

v Ostravě. 

19. Fakulta se bude ve spolupráci s ostatními pedagogickými fakultami podílet na tvorbě 

kariérního řádu učitele a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

20. Fakulta bude ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi v rámci Asociace děkanů 

pedagogických fakult a ve spolupráci se zřizovateli, školami, školskými zařízeními a 

dalšími orgány. 

 

V. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty 

Priority v oblasti: 

21. Na konci akademického roku 2015/2016 bude provedena analýza standardizované 

Systemizace personální struktury (dle směrnice rektora č. 187/2012) jednotlivých kateder 

(profesor, docent, odborný asistent) z loňského roku s ohledem na rozpočet katedry  

a potřeby studijního programu (akreditace oboru). Finální výstup: tabulka 

systemizovaných míst katedry s důvodovou zprávou. 

22. Fakulta bude případně reagovat na nové legislativní podmínky v souvislosti s možným 

přijetím novely zákona o VŠ (inovace statutu a vnitřních předpisů fakulty) a aktivně 

vstupovat do tvorby dokumentů na úrovni vedení OU (Statut OU ve vazbě na novelu VŠ 

zákona, metodika rozpočtu OU, metodika výpočtu limitu financovaných studentů pro 

jednotlivé fakulty, systém kontroly kvality a další). 

23. Před začátkem akademického roku 2016/2017 dokončení stavebních úprav (srpen 2016) 

objektu S na ul. Fráni Šrámka: zprovoznění nové budovy SB, izolace budovy SC, úprava  

a rekonstrukce vnitřního traktu na atrium s relaxační zónou.  

24. Zahájení úprav objektu budovy V na ulici Varenská a vybudování nové učebny 

technického vzdělávání pro potřeby výuky katedry technické a pracovní výchovy s cílem 

zajistit provoz učebny pro akademický rok 2016/2017. 

25. V případě souhlasu Akademického senátu PdF s uvolněním finančních prostředků 

zahájení rekonstrukce stávajícího občerstvovacího prostoru v objektu SD Fr. Šrámka a 

vybudování studentského klubu / kavárny v těchto prostorách.   

 

Ostrava, 12. 1. 2016 


