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Strategie FSS OU pro rok 2011 – 2014 
 

ÚVOD 

Strategie FSS OU vychází z následujících dokumentů: 

 Koncepce rozvoje FSS OU – schválená VR FSS OU  v roce 2010 

 Hlavní směry rozvoje a výzkumu FSS OU na rok 2010 – 2015 – schválená VR FSS 

OU v roce 2010 

 Strategie rozvoje doktorského studijního programu – schválená kolegiem děkana 

v roce 2009 

 Strategie rozvoje zahraničních vztahů – schválená VR FSS OU v roce 2010 

 

Výchozí pozice FSS OU: 

 FSS OU je neustále ve stádiu rozvoje, vznikla v roce 2008, a to má vliv na 

financování, noví studenti jsou započítávání vždy jen za zimní semestr, 

 výchozí počty studentů byly již redukovány v roce 2008 pro akademický rok 

2008/2009, zejména v počtu navazujících magisterských studentů (NMgr.),  

 průměr počtu studentů na pedagoga na FSS OU je 41 studentů, průměr počtu studentů 

na pedagoga na OU je 21 studentů, 

 fakulta financuje fungování Evropského výzkumného institutu sociální práce, 

 přesto na rozdíl od fakult, které mají za sebou daleko delší existenci, má FSS OU 

akreditovány studijní programy ve všech třech stupních vysokoškolského studia a má 

akreditováno habilitační a profesorské řízení, 

 zájem o studium na FSS  vysoce překračuje kapacitu FSS OU, nezaměstnanost 

absolventů je prakticky nulová a akreditované studijní programy vzdělávají absolventy 

pro mezinárodně regulované profese. 

 

1.   Jak se vyrovnat s případným poklesem financovaných studentů 

Pokud bude realizovaná koncepce financování vysokých škol dle návrhu MŠMT pro 

rok 2012, Fakulta sociálních studií OU přestane být ekonomicky soběstačná v roce 

2014, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji fakulty bude  mínus 1,5 mil. Kč (viz přiložené 

tabulky vývoje počtu studentů a vývoje rozpočtu FSS OU).  

Při realizaci koncepce financování vysokých škol dle návrhu MŠMT pro rok 2112 FSS 

OU nebude moci nahrazovat absolventy mgr. studia sociální práce se zdravotnickým 

profilem přijímáním studentů do 1. ročníků vzhledem k tomu,že má studenty už jen 

v posledních třech ročnících. Od akademického roku 2012/2013 tak klesne každoročně 

počet studentů následovně: 

 2012/2013  o 35 studentů 

2013/2014  o 75 studentů 

 

Řešení není v silách FSS OU vzhledem k tomu, že nejvyšší výdaje jsou personální 

výdaje, které vzhledem k počtu studentů na jednoho pedagoga již nelze dále snižovat. 

Jedinou cestou je převod studentů z  kvóty jiných fakult z programů/oborů,  

 které nedosahují požadovaných výkonových ukazatelů VaV,  

 které nemají NMgr. studium 

 které nemají Ph.D. studium, 

 které nemají habilitační a profesorské řízení,  

 které nemají garanty studijních programů,  

 a u nichž není zajištěna uplatnitelnost absolventů v praxi  

 a které mají nedostatek zájemců o studium.                     

UKAZATELE 

1)Povolené překročení počtu financovaných studentů   

2)Stanovit minimální reálný počet studentů FSS OU. 
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2.  Jaký poměr Bc. a NMgr. nadále udržovat 

 

Poměr studentů Bc. a NMgr. je v současné době 74 % : 26 % . Vzhledem k tomu, že 

FSS má Ph.D. studium a na ní navázané habilitační a profesorské řízení je třeba v prvé 

řadě převést NMgr. limity z fakult a oborů, které nesplňují ukazatele popsané pod 

bodem 1), zejména část studentů z utlumovaného studijního programu Sociální 

politika a sociální práce z FF OU. 

Aby bylo dosaženo poměru alespoň 70 % Bc. : 30 %  NMgr. bude třeba učit i studenty 

v NMgr. oborech zdarma i když i tak tyto obory jsou s malým počtem studentů pro 

FSS drahé. 

FSS se pokouší o získávání prostředků pro NMgr. studenty podáváním projektů, opět 

byl podán projekt k Erste Bank. 

 

UKAZATELE 

Poměr počtu Bc. a NMgr.  

 

3.  Jak zabezpečit  příslušnou velikost B3 pro stanovené cíle 

 

A Modifikované body RIV 

 

První problém: Vzhledem k počtu pracovníků nemůže být výkon v absolutních číslech 

srovnatelný s jinými VŠ. 

Druhý problém:   Problém s publikačními body v sociálních vědách (nedostatek 

možnosti publikovat v časopisech s impaktfaktorem, poloviční bodové hodnocení 

monografií proti např. sociologii). K tomu přistupuje také fakt, že sociální práce je 

spolu se sociologií hodnocena přísněji oproti vědám z tzv. národního referenčního 

rámce, do kterého patří např. pedagogika, andragogika, politologie ad. 

 

Řešení 

 v osobních plánech kvalifikačního rozvoje je stanovován počet a druh  

 publikačních výstupů, 

 koncentrace publikačních aktivit na bodově hodnocené výstupy podle Metodiky  

hodnocení výsledků vědy a vývoje RVV, zejména koncentrace na publikace 

s vyšším bodovým ohodnocením, což jsou monografie a kapitoly v monografiích, 

 publikování v ERIS web journal, ERIS monographs 

 systematická práce s pracovníky fakulty jako pomoc při publikování, tj.  

- Podpora ak. pracovníků a studujících DSP v podávání individuálních či 

týmových projektů do grantových soutěží: poskytovat odborné vedení, garanci 

ze strany zkušených odborníků z FSS OU a zahraničních partnerských 

vysokých škol, především členů EVIS.  

- Vytváření podmínek pro kvalifikační růst: systematické odborné vzdělávání 

akademických pracovníků FSS OU i studujících DSP, hlavně v metodologii 

výzkumů v sociálních vědách (Badatelská odpoledne, Mezinárodní jarní škola 

sociální práce, vzdělávací kurzy v rámci projektů OPVK);  

 

UKAZATELE:  

1) počty publikačních bodů  

2) počty publikací určitých typů  

a)  za jednotlivce – viz osobní plány kvalifikačního rozvoje 

b) za FSS OU 
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B Normovaný počet citací (Scopus) 

 

Tento faktor lze ovlivnit jen publikováním v mezinárodně dostupných periodikách a 

publikováním v zahraničí (větší pravděpodobnost přes publikace ERIS).  

 

UKAZATELE 

Počet citací 

 

C Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 

 

 

UKAZATELE 

Podat nejméně jeden výzkumný projekt ročně 

 

D Doktorské programy 

 

Základem strategie je fakultní dokument „Strategie přijímání studentů DSP, práce 

s nimi“ 

a) Úroveň přijímaných studentů (aktuálně zpracovaná kriteria přijímacího řízení). 

Vyhledávání talentovaných studentů/studentek Mgr. a NMgr. studia, systematická 

práce s nimi: zapojování do VV projektů FSS OU/ ERIS, návaznost témat 

diplomových prací na řešené VV projekty FSS OU, podpora zahraniční mobility 

orientované VaV, aktivní účasti na konferencích, seminářích. 

b) Studenti doktorských programů. Kvalita studijního programu.  

 Zapojování do VV projektů FSS OU/ ERIS, návaznost témat disertačních prací 

na řešené VV projekty FSS OU, aktivní účast na Mezinárodní Jarní škole 

sociální práce, podpora zahraniční mobility orientované na VV aktivity, 

aktivní účast na vědeckých konferencích, seminářích. 

 Úspěšná reakreditace DSP Sociální politika a sociální práce. 

 Zavést systém studentské evaluace v DSP. 

     c)  Absolventi doktorských programů:  

 Hledat způsoby a zdroje jejich zapojení do VV aktivit fakulty – setrvání na 

FSS OU (různé typy grantů, vč. příslušných dotačních titulů MS kraje). 

 Sledovat uplatnění absolventů doktorského studia Sociální práce. 

 Nadále klást vysoká kriteria na činnost oborové rady DSP Sociální politika, 

sociální práce. 

 Vytvářet optimální podmínky pro práci školitelů se studenty (informovanost 

školitelů, účast školitelů na jednání oborové rady apod.).  

 Počet profesorů a docentů: Stávající věková struktura profesorů a docentů na 

FSS OU → nutnost zajistit kvalifikační růst mladších pracovníků (individuální 

plány kvalifikačního rozvoje: habilitační a jmenovací řízení). Z tohoto hlediska 

perspektivně řešit i participaci zahraničních  profesorů na výuce a VV 

aktivitách FSS OU. 

 

UKAZATELE:   

1) počty studentů DSP zapojených do výzkumných projektů 

2) počty absolventů doktorského studia 
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E Podíl docentů a profesorů 

 

V plánech osobního rozvoje je stanoveno do kdy jednotliví pracovníci mají podat 

žádost o habilitační řízení. V současné době jde o Dr. Gojovou a Dr. Krhutovou. 

 

UKAZATELE:  

kvalifikační struktura pedagogů na FSS OU -  počet doc. a prof. 

 

F Kvalita studijních programů 

Kvalita studijních programů je ovlivňována nejen kvalitou akademických pracovníků, 

ale také reflexí potřeb z praxe a přímou zpětnou vazbou z organizací sociálních služeb 

ve vztahu k obsahu a kvalitě výuky. Důležitým kritériem kvality studijních programů 

na FSS je uplatnitelnost absolventů na trhu práce včetně evropského trhu práce mimo 

ČR.  

 Všechny studijní obory (SO) aktuálně akreditované na FSS OU včetně doktorského 

programu spadají do zákonem regulovaných profesí, tj. profesí, na které je i 

v mezinárodním kontextu kladen důraz na vysoce kvalifikované pracovní pozice 

včetně oborově příslušných pozic ve VaV.    

 Uznání regulované profese v evropském prostoru podléhá zákonu č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání odborné kvalifikace), v platném znění. 

 Pozice „sociální pracovník“ je regulovanou profesí v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí, pozice „zdravotně sociální pracovník“ a „jiný odborný pracovník“ ve 

zdravotnictví jsou regulovanými profesemi v gesci Ministerstva zdravotnictví.  

  

Dlouhodobě lze vysledovat pouze absolventy magisterského pětiletého oboru Sociální 

práce se zdravotnickým profilem. Bakalářské obory zatím nemají absolventy, navazující 

magisterské obory měly první absolventy v roce 2010.  
 
Studijní obor na FSS OU Období Počet 

absolventů 

Počet nezaměstnaných 

absolventů 

Soc. práce se zdrav. profilem 1.5.2009-

30.9.2010 

58 0 

Doktorský – Sociální práce dtto 2 0 

NMgr. Sociální práce dtto 6 3 

NMgr. Management organizací služeb 

sociální práce 

dtto 12 0 

CELKEM  78 3 

 

FSS OU vznikla v roce 2008. Od počátku je evidentní vysoký zájem uchazečů o 

nabídku oborů na fakultě, které se orientují t.č. především na sociální práci, a to ve 

všech stupních VŠ vzdělání. Obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě 

studia. 

Zájem  uchazečů o  studium každoročně narůstá, přibližně o 200-250 uchazečů. 

Z hlediska absolutního počtu je nejvyšší zájem o studium bakalářského oboru Sociální 

práce v prezenční formě studia.  

V AR 2010/2011 se o studium na FSS ucházelo 1538 zájemců,  ke studiu bylo přijato 

18,5% uchazečů. 

V AR 2011/2012 se o studium na FSS ucházelo 1890 zájemců, ke studiu bylo k datu 

18. 5. 2011 navrženo k přijetí 234 studentů. 

 

UKAZATELE 

1) Počty absolventů uplatněných na trhu práce – data z Úřadu práce 

2) Počty uchazečů o studium  
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G Mezinárodní mobility 

 

a) Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích:  

 Spolupráce s EVIS. 

 Dále využívat působení zahraničních profesorů z partnerských univerzit 

v rámci jednotlivých přednášek, přednáškových bloků, seminářů, workshopů, 

Mezinárodní jarní školy sociální práce, zahraničních učitelských a 

studentských mobilit apod. 

 

b) Cizinci v příslušném typu studijního programu: Poskytnout možnost vzdělávání 

platícím zahraničním studentům, což konkrétně znamená realizovat DSP Sociální 

práce ve spolupráci se smluvním zahraničním partnerem EVIS na dislokovaném 

pracovišti FSS OU v Eichstättu. („Samoplátci“ v doktorském programu) 

 

UKAZATELE 

        1)počty zahraničních vyučujících na FSS OU 

        2)počty zahraničních studentů doktorského studia SP  

 

c) Vyslaní/přijatí v rámci mobilitních programů: Viz fakultní dokument Strategie 

rozvíjení zahraničních vztahů na FSS OU 

 Využívat programy poskytující finanční prostředky na působení zahraničních 

odborníků na FSS OU (např. dotační programy MS kraje apod.); 

 Motivace výjezdu studentů/učitelů FSS OU do zahraničí, zvýšení efektivity 

výjezdů (korespondence obsahu studijních pobytů s tématem kvalifikačních 

prací, s řešenými výzkumnými úlohami apod.), informační, administrativní 

podpora vyjíždějících (připravovaná směrnice děkana k LLP ERASMUS, 

každoročně aktualizovaný „Manuál“) 

 Posílit reciprocitu v programu ERASMUS (zvýšit podíl přijímaných 

studentů/učitelů oproti počtu studentů vyjíždějících): zkvalitnění podmínek pro 

přijímání zahraničních studentů/pedagogů, tj. podpora zvyšování jazykových 

kompetencí ak. a výzkumných pracovníků, organizační opatření v oblasti 

výuky.  

 

ERASMUS 2008/9   2009/10 20010/11 

Studenti výjezdy    12     19      11 

Studenti příjezdy      4       3        3 

 

 

Výukové mobility 2008/9 2009/10 2010/11 

Příjezdy zahr. ak.   14    12      6 

Výjezdy ak. FSS     8      5    11 

 

UKAZATELE 
  1) Studentská mobilita: Počty vyjíždějících/přijíždějících studentů 

        2)Učitelská mobilita: Počty výjezdů ak. pracovníků FSS OU/počty zahraničních 

vyučujících přijíždějících na FSS OU   

       3) Počet účastníků (akademiků/studentů na Mezinárodní jarní škole) 

             

  Jarní škola 2009 

 11 zahr. akademiků 

 18 zahr. studentů 

 18 studentů FSS OU 
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Jarní škola 2010 

 8 zahr. akademiků (sopka Island – 3 nepřiletěli) 

 22 zahr. studentů 

 9 studentů OU 

 

Jarní škola 2011 

 8 zahr. akademiků 

 19 zahr. studentů 

 11 studentů OU 

 2 – České Budějovice 

 

d)  Rozvoj vzdělávacího projektu SOWOSEC, činnosti kanceláře ECSPRESS 

 

UKAZATELE 

1)počet studentů v programu Joint degree  

2)počet  organizovaných konferencí a počet vydaných publikací 

 

H Sociální skladba studentů 

 

a) Studenti pobírající sociální dávky  

Zvýšení počtu podpořených sociálně slabých studentů je na FSS OU nerálné, 

v důsledku minulého přístupu vedení ZSF OU nemáme k dispozici relevantní 

stipendijní fond k motivaci sociálně slabých studentů ke studiu na FSS. 

 

b) Studenti se zdravotním postižením / se specifickými vzdělávacími potřebami 

V Dlouhodobém záměru MŠMT a v rozpočtových pravidlech na rok 2011 je navýšen 

koeficient na studenty se zdravotním postižením.  Propagační aktivity pro „nábor“ 

těchto studentů na FSS OU je relevantní pouze za předpokladu řešení bariérovosti 

budovy FSS/PdF.  

 

UKAZATELE 

  počet studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na FSS 

 

4.  Jakou preferovat dlouhodobou strukturu oborů 

 

Fakulta sociálních studií má akreditovány následující studijní programy, které jsou 

z hlediska potřeb praxe i zájmu uchazečů dlouhodobě žádané.  

 

 Sociální politika a sociální práce – garant  prof. Keller 

o Bc. obor sociální práce v prezenční i kombinované formě (akreditace do 

1.7.2014) 

o NMgr. obor sociální práce (akreditace do 1.7.2014) 

o NMgr. obor management služeb sociální práce v prezenční i kombinované 

formě  (akreditace do 1.7.2014) 

o Doktorský studijní program sociální práce (akreditace do 1.7. 2012). 

 

 Zdravotně sociální péče – garant  doc. Chytil 

o Bc. obor zdravotně sociální pracovník  (akreditace do roku 2018) 

 

 Specializace ve zdravotnictví  

o Mgr. obor sociální práce se zdravotnickým profilem - akreditace na 

dostudování do roku 2013 
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 Současnou skladbu programů a oborů bude třeba doplnit v dohledné době o jeden 

studijní obor Sociální politika – komunitní rozvoj, který umožní akreditovat studijní 

obor, který je v praxi žádaný u kterého nejsou standardizovány disciplíny a tudíž může 

být levnější. 

 

UKAZATELE 

1)neakreditované  obory 

2)nově akreditované obory 

 

5.  Jak zahájit případnou transformaci oborů 

 

Transformace oborů na FSS OU toho času není relevantní záležitostí. 

 

 

 

 


