Č. j. OU-1264/25-2016

Dlouhodobý záměr činnosti Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě na období 2016–2020
1. Úvod
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě předkládá v souladu s východisky formulovanými
v dokumentu „Dlouhodobý záměr. Strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě pro období 2016–
2020“ svůj dlouhodobý záměr dalšího rozvoje.
Filozofická fakulta vznikla současně s Ostravskou univerzitou v roce 1991. Dnes má Filozofická fakulta
Ostravské univerzity dvanáct kateder a čtyři vědecko-výzkumná centra.
V období 2016–2020 by měla být stávající organizační struktura zachována, popř. upravena v souladu
s naplňováním dlouhodobých záměrů fakulty.
Hlavní priority pro období 2016–2020:
 stabilizovat stávající strukturu studijních programů a oborů v bakalářském, navazujícím
magisterském a doktorském studiu;
 stabilizovat zařazení fakulty ve vybraných oborech mezi mezinárodně srovnatelná výzkumná
pracoviště (grantová aktivita, mezinárodní spolupráce, publikační a ediční činnost);
 podporovat profesní rozvoj akademických pracovníků (systemizace, personální plány,
hodnocení pracovníků atd.).

2. Vzdělávací činnost
Na FF OU existuje tradiční struktura studijních programů a oborů. V období 2011–2015 došlo
k restrukturalizaci pracovišť, jasně se vyprofilovala katedra psychologie, nově byly zřízeny katedra
dějin umění a kulturního dědictví, katedra sociologie a katedra latinského jazyka a kultury. Cílem pro
období 2016–2020 je udržet stávající strukturu a usilovat o její zkvalitnění; zachovat proporci mezi
studenty v bakalářských (65–75 %), magisterských (20–30 %) a doktorských (1–5 %) studijních
programech.
Pro zajištění vysoké úrovně studia bude nezbytné udržet a zlepšovat odborný růst akademických
pracovníků v souvislosti s potřebou garance studijních oborů a programů, meziročně výrazně
nesnižovat počet přijímaných studentů s ohledem na stabilitu oborů. Za nezbytnou považujeme další
optimalizaci výuky.
Priority v jednotlivých oblastech vzdělávací činnosti pro období 2016–2020:
 v případě schválení připravované novely zákona o vysokých školách zajistit podmínky pro
získání institucionální akreditace;
 vymezení postavení, pravomocí a odpovědnosti garanta studijního programu;
 v souladu s partnerskými fakultami v zahraničí připravit společné studijní programy;
 zavedení standardizované nabídky studia lektorských jazyků pro všechny studenty OU;
 příprava prakticky zaměřených interdisciplinárních modulů;
 bakalářské studium – důraz na odborné bakalářské studium zejména u těch oborů, kde je
zajištěna kontinuita navazujícího magisterského, popř. doktorského studia;
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magisterské navazující studium – prioritou zůstává odborné studium a vzdělávání učitelů
středních škol;
doktorské studium – udržení a rozvoj stávajících doktorských studijních programů; v případě
splnění kvalifikačních požadavků a odpovídající vědecké činnosti podporovat vznik nových
doktorských studijních oborů; motivace studentů k úspěšnému ukončení studia v řádném
termínu;
akreditace studijních oborů v cizím jazyce;
rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce;
prohloubit spolupráci s praxí a s absolventy;
poskytování dalšího vzdělávání v rámci CŽV (včetně U3V) v souladu s aktuálními
společenskými potřebami;
participace na celouniverzitních aktivitách podporujících posílení kvality studia;
spolupráce se vzdělávacími institucemi, zejména se středními školami.

3. Vědecká a výzkumná činnost
Filozofická fakulta se dlouhodobě profiluje jako vědecky významná instituce, která v některých
oblastech aspiruje na nejvyšší kvalitu. Tato skutečnost se odráží v uspokojivé kvalifikační úrovni
pracovníků, ve vysokém počtu akreditovaných doktorských studijních programů, v úspěšném
zapojování studentů do vědecké činnosti, v bohaté publikační a ediční činnosti.
Toto směřování FF pokládáme za nutné intenzivně rozvíjet. Jednak proto, že pěstování kvalitní
výzkumné činnosti v humanitních a společenskovědních oborech považujeme za jeden ze základních
principů existence filozofických fakult, a také proto, že vědecký výkon je jedním z nejdůležitějších
aspektů pro posuzování činnosti veřejných vysokých škol. Je nezbytné, aby se FF v některých oborech
profilovala jako instituce s tzv. výzkumnou funkcí, což jí mj. zajistí stabilitu magisterských
a doktorských studijních programů.
Priority v jednotlivých oblastech vědecko-výzkumné činnosti pro období 2016–2020:
 za základní směry výzkumu FF OU pro nadcházející období považujeme (v souladu
s deklarovanými hlavními směry výzkumu na OU):
o Hospodářské a sociální dějiny novověku;
o Proměny odborného diskurzu v kulturních kontextech: nové a inovované textové
druhy/žánry;
o Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře;
o Výzkum středověké společnosti a kultury;
 důležitým úkolem je snažit se kolem základních, prokazatelně úspěšných pilířů naší odborné
činnosti i nadále vytvářet špičkové vědecké týmy;
 máme v úmyslu dále podporovat a prohlubovat zapojení studentů do vědecko-výzkumné
činnosti FF OU. A to např. prostřednictvím intenzivní účasti na SGS projektech, zapojováním
doktorandů a nejnadanějších absolventů doktorského studia do činnosti vědeckých center,
do dalších vědeckých projektů i do publikačních aktivit. I nadále bude pokračovat tradice
každoročních studentských vědeckých konferencí a podobných akcí (Den s překladem atp.);
 velkou pozornost bude FF OU věnovat rovněž bohaté a kvalitní ediční činnosti svých
pracovníků, v souladu s trendem z posledních pěti let. Zvláštní důraz by měl být kladen na
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publikování výstupů i mimo univerzitní vydavatelství a na produkci takových výsledků, které
budou konkurenceschopné nejen v rámci ČR;
FF OU aktuálně vydavatelsky zajišťuje produkci sedmi odborných periodik, přičemž šest z nich
je zařazeno do mezinárodní databáze ERIH Plus (Historica, Ostrava Journal of English
Philology, Psychologie a její kontexty, Studia Germanistica, Studia Romanistica a Studia
Slavica) a Hospodářské dějiny na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR. Vydávání časopisů zůstává nadále jedním z hlavních pilířů ediční činnosti FF
OU. Od redakcí časopisů se očekává naplňování všech kritérií pro udržení periodika nejen ve
stávajících databázích, ale rovněž usilování o registraci v dalších významných mezinárodních
databázích (především SCOPUS, případně i Web of Science). Výraznou změnu ve fungování
časopisů vydávaných FF OU představuje přechod na elektronickou podobu, který by měl být
uskutečněn v průběhu roku 2016–2017;
také pro následující období zůstává aktuálním úkolem všech pracovišť FF OU soustavná snaha
o získávání grantových projektů, ať již v rámci českých grantových agentur (GAČR, MŠMT, MK
atp.) nebo v rámci mezinárodních projektů (HORIZON 2020 a jiné evropské či mezinárodní
výzvy);
participace na celouniverzitních aktivitách podporujících přenos vědeckých poznatků do
života společnosti.

4. Zahraniční spolupráce
Vzhledem k měnící se struktuře financování vysokého školství budeme klást zvýšený důraz na
zahraniční mobility. Z tohoto důvodu chceme nadále využívat uzavřených dohod v rámci programu
Erasmus+ i dalších existujících mezinárodních bilaterálních smluv a dohod (Euroasijské akademické
fórum). Stávající nabídka mezinárodních smluv je velmi široká. Budeme podporovat uzavírání nových
smluv zejména v případech, kdy přidanou hodnotou budou nové možnosti v oblasti vědeckovýzkumné.
Priority v jednotlivých oblastech zahraniční spolupráce pro období 2016–2020:
• program Erasmus+ – zachování stávající nabídky mobilit pro akademické pracovníky
i studenty s možností rozšíření této nabídky o vědecky či pedagogicky zajímavé destinace;
• podpora studentských výjezdů mimo programy Erasmus+ (s využitím jiných stipendijních
fondů a nadací);
• mobility studentů doktorských studijních programů – považujeme za žádoucí, aby každý
student v doktorském studijním programu během svého studia na FF OU absolvoval alespoň
jeden semestrální studijní zahraniční pobyt a získal tak mezinárodně srovnatelné vědeckoodborné zkušenosti;
• podpora mobilit akademických pracovníků FF OU – v rámci odborného i pedagogického růstu
akademických pracovníků FF OU budou nadále vytvářeny příznivé podmínky pro vyjíždějící
pracovníky FF OU i pro příjezdy zahraničních odborníků;
• zapojení fakulty do procesu internacionalizace vysokoškolských institucí v rámci sdílených
studijních programů a strategických partnerství;
• zahraniční studenti na FF OU – s výhledem na zatraktivnění FF OU pro přijíždějící zahraniční
studenty podporujeme zvýšení nabídky výuky kurzů na FF OU v cizích jazycích;
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rozvíjení vztahů na poli zahraničních mobilit pedagogů a studentů se zeměmi
východoevropského a asijského regionu. Tato spolupráce se bude realizovat na platformě
Euroasijského akademického fóra.

5. Rozvoj
Pro realizaci převážné většiny cílů deklarovaných ve výše uvedených kapitolách bude nutné vytvořit
odpovídající finanční, organizační a prostorové zabezpečení, a to na základě analýzy organizační
struktury pracovišť v souladu se Systemizací pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků
FF OU. Ve všech oblastech činnosti fakulty bude kladen důraz na získávání prostředků z dotačních
zdrojů.
Priority v jednotlivých oblastech rozvoje a investic pro období 2016–2020:
• podpora přípravy a realizace týmových projektů financovaných z externích dotačních zdrojů
s důrazem na jejich udržitelnost i po skončení jejich financování z výše uvedených zdrojů;
• vyhledávání a poskytování informací o dotačních zdrojích, podpora při přípravě projektů
oddělením pro rozvoj;
• propojení fakultních činností s potřebami regionu (včetně využití grantů a dotací z města
a kraje). Spolupráce s firmami a dalšími organizacemi s důrazem především na zpřístupnění
poznatků široké veřejnosti (např. Science café a Noc vědců);
• podle finančních možností fakulty (univerzity), případně z prostředků získaných z dotačních
a jiných zdrojů, pokračovat v estetizaci a opravách poslucháren, seminárních učeben a dalších
prostor;
• příprava a realizace projektu Multifunkční přednáškové prostory v objektu „E“ FF OU;
• modernizace výpočetní techniky v PC učebně a studovně FF OU.

6. Vnější vztahy
Klíčovým úkolem oddělení pro vnější vztahy je vytváření podmínek pro naplňování třetí role
univerzity. V souladu s tím bude zajišťovat kontinuitu vybraných částí Strategie pro vnější vztahy
a marketing, které bude možné realizovat v míře, jež odpovídá ekonomickým a personálním
možnostem fakulty. Oddělení zajišťuje prezentaci aktivit FF OU a jejich pracovišť ve sdělovacích
prostředcích.
Pro následující období 2016–2020 předpokládáme posílení obrazu FF OU díky těmto
opatřením:
• systematická propagace aktivit FF OU ve sdělovacích prostředcích (rozhlas, televize, tištěná
a internetová média);
• podpora mediálního obrazu FF OU prostřednictvím vlastních tištěných a internetových médií
(OU@live, Listy FF, webové stránky, sociální sítě);
• aktualizace a inovace navigačního systému v obou budovách fakulty;
• aktivní účast na veřejných popularizačních akcích (např. Noc vědců, Den otevřených dveří,
veletrhy apod.), zajištění kampaní propagujících studium na FF OU na všech stupních
vzdělávání, CŽV a U3V;
• zajišťování prezentačních materiálů pro FF OU a její pracoviště (např. letáky a roll-up);
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organizace aktivit pro studenty FF OU vedoucích k identifikaci s fakultou a aktivnímu zapojení
do dění na fakultě;
rozvíjení spolupráce s externími subjekty, zejména s kulturními a vzdělávacími institucemi.

Zpracovali:
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj
Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan pro studium
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Ing. Iveta Strungová, tajemnice

Jilešovice, 14. ledna 2016

Tento dokument byl projednán na zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě dne 10. 2. 2016 a schválen Akademickým senátem FF OU dne 3. 3. 2016.
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