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ÚVOD

Předkládaný Strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti FSS OU na léta 2021-2025 
vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol od roku 2021 vypracovaného 
MŠMT ČR, dále z Dlouhodobého záměru Strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 
pro období 2021 – 2025.

Nemalou měrou se na jeho podobě podíleli zaměstnanci a  studenti fakulty. Prvním 
krokem bylo dotazníkové šetření, ve kterém se mohli zcela anonymně vyjadřovat 
k  jednotlivým oblastem činnosti fakulty dle jejich výběru a zájmu a rovněž směřovalo 
k  identifikaci potřeb při naplňování hlavních strategických cílů. Následně probíhala 
setkání na úrovni jednotlivých pracovišť a úseků (včetně doktorských studentů), jejichž 
cílem bylo prohloubení poznatků získaných z  dotazníků, ale rovněž sběr námětů na 
jednotlivá opatření vedoucí k naplnění cílů. Pro studující v navazujících magisterských 
a  bakalářských oborech byla připravena samostatná verze dotazníku studentskou 
komorou AS FSS. Na základě všech vstupních podkladů byla první verze Strategického 
záměru projednána na setkání zaměstnanců a  doktorských studentů dne 15.12.2020. 
Celý proces je o to cennější, že z důvodu epidemie koronaviru probíhal většinou v online 
prostředí.
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Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSS 
OU na léta 2021-2025 je zaměřen na omezený 
počet prioritních cílů, které jsou klíčové pro další 
rozvoj Fakulty sociálních studií, ve středně až 
dlouhodobé perspektivě. Na Strategický záměr 
vzdělávací a tvůrčí činnosti FSS OU na léta 2021-
2025 budou navazovat každoročně vydávané 
aktualizace, které rozpracovávají prioritní a  dílčí 
cíle do opatření pro daný rok jsou doprovázena 
měřitelnými ukazateli a konkrétní zodpovědností. 
Aktualizace umožní reagovat na vývoj vysokého 
školství i na změnu společenských podmínek.

Cílem Fakulty sociálních studií je šířit a  vytvářet 
vědění, tedy vzdělávat a  zkoumat, v  sociálně 
vědních a  zdravotně sociálních oborech. Jedná 
se  o  sociálně vědní obory, které se  zabývají 
uplatněním teorie a výzkumu ke zlepšení kvality 
života lidí a  rozvíjení plného potenciálu každého 
jednotlivce, skupin a  společenství. Rolí fakulty je 
také aktivně sledovat a komentovat společenské 
dění v  oblastech jejího zájmu. Činnost fakulty je 
založena na  hodnotách a  etických principech, 
které souvisí s  její orientací na  sociální obory. 
Těmito hodnotami jsou lidská důstojnost 
a respekt k lidským právům, sociální spravedlnost, 
soudržnost a  solidarita, odbornost a  profesní 
integrita.



FAKULTA SI KLADE ZA CÍL BÝT:

• otevřenou akademickou obcí se sdílenou 
vnitřní kulturou vycházející z uvedených 
hodnot a se schopností dospět ke konsenzu,

• vzdělávací institucí připravující odborně 
a eticky jednající profesionály,

• uznávaným výzkumným pracovištěm 
s defi novanými výzkumnými prioritami,

• partnerem zejména pro představitele 
dalších vzdělávacích a výzkumných institucí, 
pro subjekty veřejné zprávy, samosprávy, 
neziskové nestátní organizace, zdravotnické 
organizace,

• aktivním účastníkem při tvorbě strategií 
a řešení sociálních otázek, včetně témat 
regionu.

Strategický záměru vzdělávací a  tvůrčí činnosti 
FSS OU byl projednán ve Vědecké radě Fakulty 
sociálních studií OU dne 25.1.2021 a  schválen 
Akademickým senátem Fakulty sociálních studií 
OU dne 13. 4. 2021.

V Ostravě 13. 4. 2021.

                                              
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

děkanka FSS OU

neziskové nestátní organizace, zdravotnické 

Strategický záměru vzdělávací a  tvůrčí činnosti 
FSS OU byl projednán ve Vědecké radě Fakulty 
sociálních studií OU dne 25.1.2021 a  schválen 
Akademickým senátem Fakulty sociálních studií 



OBLAST STUDIA
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PRIORITNÍ CÍL 1  
na léta 2021 - 2025: 

NABÍZET KVALITNÍ A MODERNÍ 
STUDIUM VE VŠECH TYPECH 
VZDĚLÁVÁNÍ

1.1. UDRŽET OPTIMÁLNÍ POMĚR STUDENTŮ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ 
STUDIA: 60 % (BC.) : 36 % (NMGR.) : 4 % (PH.D.)

- Každoročně stanovovat maximální počty přijatých studentů s  ohledem 
na počty studentů v jednotlivých typech studia a průměrný KEN.

- Pravidelně sledovat neúspěšná studia a přijímat opatření směřující k jejich 
předcházení.

- Pravidelně sledovat počty přijatých studentů do jednotlivých typů studia 
a počty absolventů v jednotlivých typech studia a na základě jejich vývoje 
stanovovat strategii přijímacího řízení.

- Nabízet dostatečně kvalitní a  atraktivní studium v  NMgr. typu studia 
(prostřednictvím specializací, profesních studijních programů).
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INDIKÁTORY: 

1. Poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých studentů.
2. Poměr mezi počtem přijatých studentů a  počtem neúspěšných studií 

(propadovost).
3. Poměr mezi počty přijatých studentů a počty absolventů.
4. Stabilní zájem o studium v NMgr. studijních programech.
5. Počet profesních studijních programů.

1.2. ZAJISTIT PODMÍNKY PRO KVALITNÍ A MODERNÍ STUDIUM

- Posilovat využívání forem blended learning (např. částečné nahrazení 
frontálních prezenčních přednášek audio-vizuálními prezentacemi, online 
synchronními přednáškami) a zvýšit IT skills zaměstnanců fakulty. 

- Zkvalitnit materiálně-technického zázemí v  učebnách (revize techniky 
a nákup materiálu pro interaktivní výuku, vytvoření neformálního prostoru 
pro výuku).

- Rozšířit nabídku sociálně integračních aktivit pro studenty 1. ročníků.
- Podporovat rozvoj interaktivních a  aktivizujících metod výuky 

(např. projektová výuka, zapojení konzultantů z praxe, diskuse, refl ektovaná 
výuka a praxe).

- Pravidelně evaluovat kvalitu výuky na úrovni studijních programů včetně 
specializací. 

- Reagovat na diverzifi kované potřeby studentů (nadále podporovat 
studenty se specifi ckými potřebami a  zaměřit se na podporu studentů 
ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí) a  v  kontextu moderních 
forem vzdělávání předcházet digitální exkluzi studentů. 

- Rozvíjet spolupráci s  praxí (např. větším zapojením externistů/odborníků 
z praxe do výuky).

- Zapojit absolventy do realizace, inovace a evaluace studijních programů.
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INDIKÁTORY:

1. Inovované materiálně-technické zázemí učeben a kanceláří.
2. Realizované vzdělávací kurzy v IT.
3. Počet studentů 1. ročníků absolvujících sociálně integrační aktivity.
4. Počet studijních předmětů využívajících forem blended learning 

v jednotlivých studijních programech.
5. Počet studijních předmětů využívajících interaktivních a  aktivizujících 

metod výuky v jednotlivých studijních programech.
6. Zavedený systém evaluací na úrovni studijních programů včetně specializací.
7. Počet podpořených studentů SPP a dalších.
8. Počet zapojených absolventů (do realizace, inovace a evaluace SP).

1.3. ZEFEKTIVNIT VZDĚLÁVÁNÍ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA 

- Revidovat způsoby výuky a  obsahové zaměření tutoriálů s  ohledem na 
online výuku.

- Posílit tutoriály o diskuse a cvičení.
- Využívat online prostředí pro konzultace, komunikaci se studenty.
- Zjistit potřeby studentů kombinované formy studia s ohledem na skloubení 

pracovních a rodičovských rolí (např. formou dotazníku) a na jejich základě 
revidovat současný systém.

- Zjistit potřeby zaměstnanců fakulty ve vztahu k  realizaci kombinované 
formy výuky (např. formou dotazníku) a připravit opatření k jejich naplnění.
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INDIKÁTORY:

1. Realizace revize způsobů a obsahu výuky u kombinované formy studia.
2. Organizace kombinovaného studia vycházejícího z potřeb studentů v této 

formě studia.

1.4. POSÍLIT KVALITU STUDIA ZAMĚŘENÍM SE NA AKADEMIKA

- Vyvažovat jednotlivé pracovní povinnosti akademiků  (pedagogické, 
výzkumné, publikační a další).

- Snížit administrativu (např. prostřednictvím elektronizace procesů 
s ohledem na elektronizaci realizovanou v době pandemie).

- Podporovat vzdělávání a  odborný růst akademických pracovníků 
(např. vzdělávacími aktivitami v oblasti didaktiky, zavedením pravidelných 
supervizí).

- Snížit počet studentů na akademika.
- 

INDIKÁTORY:

1. Optimální vytíženost jednotlivých pracovních povinností odpovídající 
výši úvazku (počet hodin výuky za týden, počet vedených VŠKP, počet 
publikačních výstupů, počet grantů/projektů).

2. Zavedení elektronizace. 
3. Počet realizovaných vzdělávacích aktivit vedoucích k  odbornému růstu 

akademiků.



MODERNÍ 

FORMY 

PROPAGACE 

STUDIA
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PRIORITNÍ CÍL 2 
na léta 2021 - 2025: 

PODPOROVAT MODERNÍ FORMY 
PROPAGACE STUDIA 

2.1.  PROPAGOVAT STUDIUM S OHLEDEM NA DOSTATEČNÝ 
POČET UCHAZEČŮ 

- Zacílit propagaci studia na sociální sítě (FB, Instagram, případně další).
- Započít spolupráci s  vybranými středními a  vyššími odbornými školami 

(cílená propagace sociální práce a  zdravotně-sociální péče, přednášky/
diskuse, propagace studenty).

- Zapojit do propagace studenty (zejména prostřednictvím studentského 
spolku Zebra).

INDIKÁTORY:

1. Sledovanost kampaní na sociálních sítích.
2. Počet spolupracujících SŠ a VOŠ.
3. Počet studentů zapojených do propagace studia.
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2.2.  ZAMĚŘIT PROPAGACI STUDIA NA CÍLENOU 
SPOLUPRÁCI S ABSOLVENTY

- Nastavit systém spolupráce s absolventy (již v rámci studia).
- Provádět pravidelný průzkum trhu (uplatnitelnosti absolventů).
- Zapojovat absolventy do samotné propagace studia na fakultě.

INDIKÁTORY:

1. Zavedený systém spolupráce s absolventy.
2. Realizace průzkumu trhu z hlediska uplatnitelnosti.
3. Počet zapojených absolventů do propagace.

15
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PRIORITNÍ CÍL 3 
na léta 2021 - 2025: 

POSILOVAT 
INTERNACIONALIZACI VÝUKY 

3.1.  PODPOROVAT A ROZVÍJET ZAHRANIČNÍ MOBILITY STUDENTŮ 
A PRACOVNÍKŮ FAKULTY

- Podporovat realizaci a  zvýšit počet a  kvalitu zahraničních mobilit (vč. 
virtuálních) studentů a  pracovníků v  rámci programu Erasmus+, VIA, OU 
Aid a dalších.

- Systematicky propagovat a  rozvíjet motivační nástroje na podporu 
zahraničních mobilit studentů a pracovníků např. prostřednictvím sociálních 
médií, workshopů se zahraničními studenty a pracovníky, prostřednictvím 
sdílení zkušeností (příkladů dobré mobilitní praxe) studentů a  pracovníků 
fakulty, vypsáním témat VŠKP s nutností realizovat zahraniční mobilitu apod. 

- Koncepčně podporovat péči o zahraniční studenty a zahraniční pracovníky 
společně s  fakultním koordinátorem, katederními koordinátory, studenty 
v roli buddy a dalšími.

- Průběžně aktualizovat a zkvalitňovat mezinárodní webové stránky fakulty 
a podporovat využití sociálních médií.

- Průběžně aktualizovat průvodce studiem pro zahraniční studenty zejména 
v elektronické formě.
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- Realizovat tandemovou praxi (tandem zahraniční a  český student) 
u studijních programů Sociální práce. 

- Pravidelně evaluovat zahraniční mobility studentů a  pracovníků fakulty 
s cílem detekovat jejich potřeby. 

- Podporovat aktivity na podporu inkluze v internacionalizaci, tzn. podporovat 
aktivity tak, aby na zahraniční mobilitu mohli vycestovat i  ti studenti či 
pracovníci, kteří z různých důvodů nemohou vycestovat, nebo jejichž přístup 
k  zahraničním mobilitám je ztížen (např. z  důvodu jejich specifi ckých 
potřeb).

INDIKÁTORY: 

1. Počet pracovníků, kteří vyjíždějí na zahraniční výukový/školicí pobyt, nebo ji 
realizují virtuálně.

2. Podíl studentů účastnících se zahraničních mobilit na celkovém počtu 
studentů FSS.

3. Počet výměnných studentů přijíždějících na FSS.
4. Počet propagačních akcí na podporu zahraničních mobilit. 
5. Počet VŠKP s nutností realizovat zahraniční mobilitu. 
6. Vytvořený systém evaluace zahraničních mobilit studentů a  pracovníků 

jeho realizace. 
7. Počet zahraničních studentů, kteří absolvovali tandemovou praxi. 
8. Vytvořená koncepce péče o zahraniční studenty a zahraniční pracovníky. 
9. Každoročně aktualizovaný elektronický průvodce studiem pro zahraniční 

studenty.
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3.2.  VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO INTERNACIONALIZAČNÍ AKTIVITY 
A MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODPORY PRACOVNÍKŮ V OBLASTI 
INTERNACIONALIZACE

- Vytvořit speciální fond na podporu internacionalizačních aktivit pracovníků 
na FSS.

- Vytvořit a  implementovat strategii zahraničních mobilit akademických 
pracovníků jako nedílné součásti strategie jejich personálního rozvoje 
a hodnocení.

INDIKÁTORY: 

1. Metodika čerpání prostředků z  fondu na podporu internacionalizačních 
aktivit pracovníků na FSS a počet podpořených aktivit.

2. Pravidla hodnocení akademických pracovníků v oblasti internacionalizace. 

3.3.  ZAHRNOVAT MEZINÁRODNÍ DIMENZI DO STRUKTURY 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

- Podporovat vznik nabídky virtuálních mobilit a  jejich implementaci do 
studijních plánů a nabídky předmětů ve formě smíšených (blended learning) 
mobilit jako kombinace virtuální výuky mezinárodní skupiny studentů 
s krátkodobým studijním zahraničním pobytem.

- Podporovat začlenění zahraniční mobility do kurikula studijních programů 
tzv. mobility window, tj. jeden semestr určený k  rozvoji mezinárodních 
kompetencí studentů.
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- Využívat moderní technologie a nástroje on-line vzdělávání (Teams, ZOOM, 
videopřednáška a  další) pro posílení mezinárodní dimenze studia (např. 
podpora tvorby výukových materiálů v cizím jazyce, cizojazyčné titulkování 
audiovizuálních přednášek v češtině apod.).

- Udržet a  rozvíjet spolupráci a  kultivaci vztahů se strategickými partnery 
a univerzitami s vysokým mezinárodním hodnocením.

INDIKÁTORY: 

1. Počet mezinárodně realizovaných předmětů v systému virtuálních mobilit.
2. Počet studijních programů se semestrem umožňujícím zahraniční mobilitu 

studentů tzv. mobility window.
3. Počet předmětů ve formě smíšených (blended learning) mobilit.
4. Počet předmětů s  využíváním moderních technologií a  nástrojů on-line 

vzdělávání.
5. Počet aktivních mezinárodních smluv.

3.4.  ZVÝŠIT POČET A KVALITU OBOROVÝCH PŘEDMĚTŮ 
NABÍZENÝCH V CIZÍM JAZYCE, UDRŽET A ROZVÍJET STUDIJNÍ 
PROGRAM V CIZÍM JAZYCE A ROZVÍJET PODMÍNKY PRO 
USKUTEČŇOVÁNÍ SPOLEČNÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

- Podporovat a  rozšiřovat nabídku oborových předmětů (povinných 
nebo povinně volitelných) v  cizím jazyce nabízených současně českým 
a zahraničním studentům zařazených do studijních plánů ve všech stupních 
vzdělávání.

- Podporovat přípravu a  implementaci společných studijních programů se 
zahraničními univerzitami (joint/double/multiple degree).
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INDIKÁTORY: 

1. Počet oborových předmětů v  cizím jazyce nabízených současně českým 
a zahraničním studentům.

2. Počet připravených, akreditovaných a realizovaných společných studijních 
programů (joint/double/multiple degree).

3.5.  ZKVALITNIT MEZINÁRODNÍ ROZMĚR ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ 
FAKULTY A UMOŽŇOVAT ROZVOJ JEJICH JAZYKOVÝCH 
A INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRO VÝUKU A SPOLUPRÁCI 
SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY

- Umožňovat realizaci jazykové a  didaktické podpory pro akademiky, kteří 
připravují nebo již vedou výuku oborových předmětů v cizím jazyce.

- Umožňovat realizaci jazykových kurzů pro neakademické pracovníky.
- Umožňovat rozvoj interkulturních kompetencí a  speciálních dovedností 

u akademických a neakademických pracovníků pro práci s multikulturními 
skupinami studentů a jejich výuku. 

- Podporovat aktivity s mezinárodním přesahem z oblasti 3. role fakulty.

INDIKÁTORY: 

1. Počet akademiků proškolených pro výuku v cizím jazyce.
2. Počet účastníků kurzů anglického jazyka pro akademické pracovníky.
3. Počet účastníků kurzů anglického jazyka pro neakademické pracovníky.
4. Počet (ne)akademiků proškolených pro práci s multikulturními skupinami 

studentů.
5. Počet aktivit s mezinárodním přesahem z oblasti 3. role fakulty.



MEZINÁRODNÍ 
PROSTŘEDÍ 
NA FSS
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PRIORITNÍ CÍL 4 
na léta 2021 - 2025: 

ROZVÍJET MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ 
NA FSS A PŘITAŽLIVOSTI FAKULTY PRO 
ZAHRANIČNÍ STUDENTY A AKADEMIKY 

4.1  UDRŽET PARTNERSTVÍ A ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍ 
SÍTI SOCIAL WORK AND SOCIAL ECONOMY (SOWOSEC), 
V EVROPSKÉM VÝZKUMNÉM INSTITUTU SOCIÁLNÍ PRÁCE 
(ERIS) A NAVÁZAT DALŠÍ

- Podporovat a rozvíjet aktivity ve spolupráci se sítí SOWOSEC. 
- Každoročně se podílet na realizaci Mezinárodního projektového 

managementu v navazujícím magisterském studijním programu Sociální 
práce. 

- Podporovat a rozvíjet vzdělávací aktivity ve spolupráci s ERIS. 
- Aktivně vyhledávat možnosti navázání nového partnerství/členství se 

zahraniční institucí/institucemi v relevantních oblastech studia pro fakultu. 
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INDIKÁTORY:

1. Počet studentů NMgr. absolvujících Mezinárodní projektový 
management.

2. Počet členství/partnerství fakulty se zahraniční institucí/institucemi. 
3. Počet vzdělávacích aktivit ve spolupráci s ERIS. 

4.2.  UDRŽET A ROZVÍJET EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCI SE 
ZAHRANIČNÍMI HOSTUJÍCÍMI PROFESORY, SCHVÁLENÝMI 
VĚDECKOU RADOU OU ZEJMÉNA VE VŠECH AKADEMICKÝCH 
NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
A SE ZAHRANIČNÍMI VYUČUJÍCÍMI V OBLASTI VÝUKY VE VŠECH 
STUDIJNÍCH PROGRAMECH

- Cíleně zapojovat hostující profesory do výuky zejména ve všech akademických 
navazujících magisterských studijních programech.

- Vyhledávat nové adepty na hostující profesory a podávat žádosti o schválení 
na jednání VR OU. 

- Cíleně oslovovat zahraniční vyučující k výuce ve všech stupních vzdělávání. 

INDIKÁTORY:

1.  Počet předmětů na jejichž výuce se podílí hostujícími profesoři. 
2.  Počet hostujících profesorů na fakultě. 
3.  Počet předmětů vyučovaných (cíleně osloveným) zahraničním vyučujícím. 
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4.3  EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY NA 
PROJEKTOVÝCH AKTIVITÁCH TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE STUDIA

- Aktivně vyhledávat příležitosti a  zpracovávat žádosti pro získávání 
mezinárodních projektů na podporu rozvoje vzdělávání např. v  rámci 
projektů ERASMUS Capacity Building in the fi eld of Higher Education KA2, 
projektů Visegrad Fund a dalších. 

- 

INDIKÁTORY:

1. Počet řešených a nově získaných mezinárodních projektů.



OBLAST VĚDY A VÝZKUMU
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PRIORITNÍ CÍL 1
na léta 2021 - 2025: 

ROZVÍJET KVALITNÍ A RELEVANTNÍ 
VĚDU A VÝZKUM NA NÁRODNÍ 
I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, A TÍM 
ZVYŠOVAT PRESTIŽ FSS JAKO 
VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ

1.1.  ROZVÍJET VÝZKUMNOU A GRANTOVOU ČINNOST 
S PREFERENCÍ CEP PROJEKTŮ ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU SE 
ZAPOJENÍM ZAHRANIČNÍCH ODBORNÍKŮ A MEZINÁRODNÍCH 
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ 

- Každým rokem podat nejméně 1 grantovou žádost do GAČR.
- Úspěšně realizovat získané projekty GAČR.
- Aktivně vyhledávat příležitosti a  zpracovávat žádosti pro získávání 

mezinárodních výzkumných grantů (na základě vyhlášených výzev) – 
nejméně 1 x 2 roky.

- Spolupodílet se na přípravě (řešení) interdisciplinárních projektů v rámci OU 
se zapojením zahraničních výzkumníků do výzkumných týmů FSS (např. 
REFRESH). 
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INDIKÁTORY: 

1. Počet řešených a  nově získaných projektů základního výzkumu (GAČR 
a dalších vedených v Centrální evidenci projektů).

2. Počet řešených a nově získaných mezinárodních projektů v daném roce.
3. Počet řešených a nově získaných interdisciplinárních výzkumných projektů 

se zapojením FSS v daném roce. 

1.2.  VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ EXCELENTNÍCH 
VĚDCŮ (VČETNĚ ZAHRANIČNÍCH) A MOTIVAČNÍ SYSTÉM 
PODPORY PRACOVNÍKŮ V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU 
A ZAHRANIČNÍCH MOBILIT ZA ÚČELEM SÍŤOVÁNÍ

- Vytvořit speciální fond na podporu excelentní VaV na FSS.
- Zaměstnávat zahraniční excelentní výzkumníky (např. na pozici postdoc 

nebo formou spolupracujících hostujících profesorů).
- Realizovat rozvojové akce na podporu vědecko-výzkumné činnosti týmu 

(např. badatelská odpoledne, kolokvia, semináře, workshopy zaměřené 
na nové přístupy ve výzkumu v sociální práci, přípravu projektové žádosti) 
a zahraničních mobilit.

- Vytvořit motivační systém odměňování pracovníků za získání projektů 
základního a aplikovaného výzkumu vedených v CEP (GAČR, TAČR a dalších) 
a mezinárodních výzkumných projektů.

- Zvýšit publikační výkon akademických pracovníků s akcentem na výstupy 
v časopisech s IF (impakt faktorem), v databázi WoS (Q1-Q2), Scopus (Q1-Q2) 
a monografi e / kapitoly v monografi ích vydané ve významných vědeckých 
zahraničních či domácích nakladatelstvích, které mohou být předložené 
jako excelentní výsledky.

- Aktualizovat systém hodnocení VaV činnosti akademických pracovníků 
s akcentem na její kvalitu mající dopad na jejich odměňování.
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- Zefektivnit fungování projektového oddělení a  toto provázat s  činností 
referenta pro vědu a  výzkum s  akcentem na administrativně technickou 
a  ekonomickou podporu akademických pracovníků při zpracovávání 
projektové žádosti a  následné administraci projektu a  činnostech 
souvisejících s evidencí a vykazováním výsledků VaV.  

INDIKÁTORY: 

1. Metodika čerpání prostředků z  fondu na podporu excelentní VaV na FSS 
a počet podpořených aktivit.

2. Počet zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků působících v daném 
roce na FSS OU (v pracovním poměru nebo na pozici hostujícího profesora).

3. Počet zahraničních mobilit s cílem síťování VaV týmů.
4. Počet uspořádaných workshopů zaměřených do oblasti VaV v daném roce.
5. Počet relevantních publikačních výstupů jednotlivých akademických 

pracovníků za období 2 po sobě jdoucích let.
6. Pravidla hodnocení akademických pracovníků v oblasti VaV.  
7. Vytvořená koncepce činnosti Projektového oddělení a její naplňování.
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PRIORITNÍ CÍL 2
 na léta 2021 - 2025:

PŘÍPRAVOVAT KVALITNÍ ABSOLVENTY 
DOKTORSKÉHO STUDIA SOCIÁLNÍ 
PRÁCE S VYNIKAJÍCÍMI VÝSLEDKY 
V OBLASTI VAV

2.1.  ZÍSKÁVAT TALENTOVANÉ ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ STUDENTY 
A ZVYŠOVAT JEJICH STUDIJNÍ ÚSPĚŠNOST

- Systematicky propagovat doktorské studium (v českém i anglickém jazyce). 
- Každoročně evaluovat doktorské studium s  cílem detekování potřeb 

studentů.
- Aktivní zapojitstudenty do Welcome Day - celouniverzitního setkání Ph.D. 

studentů a  pořádaných dalších aktivit podporujících sdílení zkušeností 
v oblasti VaV a Ph.D. studia.
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INDIKÁTORY: 

1. Počty přihlášených (a přijatých) studentů do české a anglické verze studia 
v daném roce.

2. Podíl ne/úspěšných studentů v různých fázích studia v daném roce.
3. Vytvořený nový systém evaluace Ph.D. studia a její následná realizace.
4. Počet uspořádaných akcí zaměřených na sdílení výzkumných záměrů 

a refl exi zkušeností z oblasti VaV v rámci Ph.D. studia.

2.2.  ZVYŠOVAT PUBLIKAČNÍ VÝKON STUDENTŮ DOKTORSKÉHO 
STUDIA A JEJICH ZAPOJOVÁNÍ DO VÝZKUMNÝCH TÝMŮ

- V rámci badatelských odpolední a kolokvií zapojit studenty do celouniverzitní 
výuky zaměřené na vyhledávání v odborných databázích, publikační činnost 
a etiku ve VaV.

- Účelně a cíleně využívat granty (DGC, stipendia MSK) k podpoře výzkumů 
a publikačních výstupů Ph.D. studentů.

- Využívat systém diferencované výplaty stipendií jako motivace pro zvyšování 
publikačního výkonu doktorandů a podle aktuálních potřeb tento revidovat.

- Zapojovat doktorandy do projektů základního a  aplikovaného výzkumu 
řešených na FSS. 

INDIKÁTORY: 

1. Počet publikačních výstupů jednotlivých studentů doktorského studia 
podle druhu výsledků ukotvených v platné metodice za daný rok.

2. Počet získaných projektů (DGC, stipendia MSK apod.).
3. Počet studentů s  přidělenou motivační složkou stipendia za publikační 

činnost.  
4. Počet Ph.D. studentů zapojených do výzkumných projektů řešených na FSS. 
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2.3.  ZAVÉST SYSTÉM STÁŽÍ DOKTORSKÝCH STUDENTŮ VE 
VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍCH A V APLIKAČNÍ SFÉŘE

- Vytvořit sít spolupracujících (tuzemských a  zahraničních) výzkumných 
organizací a organizací z aplikační sféry umožňující stáže Ph.D. studentům 
a stáže integrovat do systému doktorského studia

INDIKÁTORY: 

1. Počet realizovaných (tuzemských a zahraničních) stáží za daný rok.

2.4.  POSILOVAT KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA VYMEZENÍM 
KVALIFIKAČNÍCH A KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA 
ŠKOLITELE

- Revidovat oborový standard školitele se zaměřením na kvalifi kační 
požadavky, maximální počet vedených doktorandů, rozsah povinností 
a zodpovědnosti. 

- Zpracovat systém vykazování a  hodnocení činnosti akademických 
pracovníků v  návaznosti na vedení Ph.D. studentů a  realizovanou výuku 
v doktorském studijním programu. 

INDIKÁTORY: 

1. Počet školitelů naplňujících standard školitele. 
2. Systém započítávání přímé výuky v  doktorském studijním programu 

do pracovní vytíženosti akademických pracovníků a  jejich hodnocení 
v návaznosti na úspěšnost vedených doktorandů a jejich tvůrčí výsledky.
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2.5. POSILOVAT INTERNACIONALIZACI DOKTORSKÉHO STUDIA

- V rámci badatelských odpolední a doktorských kolokvií využívat zahraniční 
odborníky, především hostující profesory.

- Aktivně využívat systém zahraničních výzkumných stáží a mobilit. 
- Každoročně uspořádat mezinárodní Jarní školu sociální práce pro magisterské 

a doktorské studenty.
- Do Oborové rady doktorského studia jmenovat další zahraniční členy, kteří 

budou současně plnit roli školitele.
- Využívat systém zahraničních konzultantů disertačních prací.

INDIKÁTORY: 

1. Počet badatelských odpolední a kolokvií vedených v daném roce zahraničním 
odborníkem. 

2. Počet realizovaných zahraničních výzkumných stáží a mobilit.
3. Počet zahraničních účastníků na mezinárodní Jarní škole sociální práce.  
4. Počet nově jmenovaných zahraničních členů Oborové rady a počet vedených 

Ph.D. studentů zahraničním školitelem. 
5. Počet jmenovaných zahraničních konzultantů disertačních prací.



SPOLUPRÁCE
S APLIKAČNÍ
SFÉROU
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PRIORITNÍ CÍL 3 
na léta 2021 - 2025: 

UDRŽET A POSILOVAT VÝZKUMNOU 
SPOLUPRÁCI S APLIKAČNÍ SFÉROU 
V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNĚ-
SOCIÁLNÍ PRÁCE 

3.1.  UDRŽET GRANTOVOU ČINNOST V OBLASTI APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU S PREFERENCÍ PROJEKTŮ VEDENÝCH V CEP
- Každým rokem v návaznosti na výzvy připravit/podat nejméně 1 grantovou 

žádost do TAČR.
- Dále podporovat mezioborovou spolupráci v  rámci připravovaných 

a realizovaných projektů aplikovaného výzkumu (např. TAČR).
- Dále posilovat spolupráci s  aplikační sférou především prostřednictvím 

jejich zapojování do rolí aplikačních garantů v projektech typu TAČR.
- Spolupracovat na realizovaných interdisciplinárních projektech 

aplikovaného výzkumu v rámci OU (např. SMART) a zapojovat se do příprav 
nových projektových žádostí (se zapojením FSS).
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INDIKÁTORY: 

1. Počet řešených a  nově získaných projektů aplikovaného výzkumu (např. 
TAČR). 

2. Počet řešených a nově získaných interdisciplinárních výzkumných projektů 
se zapojením FSS v daném roce. 

3.2.  ZÍSKÁVAT A REALIZOVAT ZAKÁZKY SMLUVNÍHO VÝZKUMU 
SOUVISEJÍCÍ S HSV, KTERÉ MAJÍ PUBLIKAČNÍ POTENCIÁL
- Úspěšně realizovat zakázky smluvního výzkumu s dobou plnění v roce 2021 

a následně získat další zakázky. 

INDIKÁTORY: 

1. Počet realizovaných a nově získaných zakázek smluvního výzkumu (fi nanční 
objem zakázky).

2. Míra exkluzivity partnera z aplikační sféry, včetně společenského dopadu 
získaných výsledků.  

3.3.  ROZVÍJET TRANSFER VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 
DO PRAXE
- Při šíření výsledků aplikovaného výzkumu do praxe spolupracovat 

s Centrem transferu poznatků a technologií OU.

- Podporovat publikační činnost formou tzv. Open Access. 

INDIKÁTORY: 

1. Počet workshopů uspořádaných CTPT OU pro pracovníky a studenty FSS.
2. Počet výstupů publikovaných formou tzv. Open Access.



OBLAST TŘETÍ ROLE
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PRIORITNÍ CÍL 1 
na léta 2021 - 2025: 

ROZVÍJET AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ 
K POPULARIZACI VÝSLEDKŮ TVŮRČÍ 
ČINNOSTI FAKULTY A K PREZENTACI 
SOCIÁLNÍ PRÁCE 

- Rozvíjet zapojení fakulty do popularizačních aktivit pro veřejnost a školské 
instituce.

- Rozvíjet prezentaci a  popularizaci výsledků tvůrčí činnosti fakulty 
prostřednictvím vhodných komunikačních nástrojů.

- Prezentovat sociální práci jako „cool“ a  užitečnou profesi veřejnosti 
a budoucím uchazečům. 

- Rozvíjet dovednosti zaměstnanců fakulty pro popularizaci výsledků tvůrčí 
činnosti fakulty. 

INDIKÁTORY:

1. Existence a podpora různých komunikačních platforem fakulty.
2. Počet zaměstnanců proškolených v popularizačních aktivitách. 
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PRIORITNÍ CÍL 2 
na léta 2021 - 2025: 

SYSTEMATICKY ROZVÍJET UDRŽITELNÉ 
A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ AKTIVITY 
VE SPOLUPRÁCI SE STUDENTY, 
ABSOLVENTY A APLIKAČNÍ SFÉROU

- Podporovat a  rozvíjet přenos poznatků do praxe a  jejich diseminaci 
prostřednictvím veřejné a mediální angažovanosti.

- Podporovat vzdělávací a výzkumné aktivity jejichž cílem je snižování dopadů 
klimatické krize

- Podporovat a rozvíjet mezioborovou spolupráci a účast na projektech řešících 
problematiku udržitelného rozvoje společnosti, zejména ve spolupráci 
s aplikační sférou.

- Podporovat zapojení českých a  zahraničních studentů a  absolventů do 
života fakulty a dobrovolnických aktivit.

- Rozvíjet a zvyšovat kvalitu aktivit třetí role fakulty pro zaměstnance, studenty, 
absolventy a spolupracující organizace (aplikační sféru).

- Systematicky vyhodnocovat potřeby z  vnějšího prostředí (zejména 
z aplikační sféry) pro zapojení fakulty. 

- Posílit personální zajištění oblasti 3. role fakulty.
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INDIKÁTORY:

1. Počet studentských dobrovolnických aktivit.
2. Počet aktivit se zapojením absolventů. 
3. Existence přehledné struktury řízení činností pro oblast 3. role na fakultě. 

39

Existence přehledné struktury řízení činností pro oblast 3. role na fakultě. 
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PRIORITNÍ CÍL 3 
na léta 2021 - 2025: 

UPEVNIT ROLI FAKULTY JAKO ODBORNÉ 
AUTORITY A AKTIVNÍHO PARTNERA 
PRO VEŘEJNOU A NEZISKOVOU 
SFÉRU ZEJMÉNA MSK PŘI ŘEŠENÍ 
OTÁZEK SPOJENÝCH S DOSAHOVÁNÍM 
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 
A S ROZVOJEM SOCIÁLNÍCH INOVACÍ 
V REGIONU

- Systematicky spolupracovat s  veřejnou správou a  neziskovým sektorem 
v klíčových oblastech fakulty. 

- Rozvíjet nabídku fakulty pro podporu vyhledávání příležitostí k participaci 
na činnostech ve významných institucích (zejména pro veřejný a neziskový 
sektor)

- Zavést systém hodnocení činnosti akademických pracovníků fakulty v rámci 
třetí role a jeho navázání na hodnocení zaměstnanců, evidence a evaluace 
zaměstnaneckých aktivit.
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INDIKÁTORY:

1. Počet projektů řešených ve spolupráci s klíčovými institucemi.
2. Počet dohod a memorand o spolupráci, členství v orgánech, institucích 

a pracovních skupinách.
3. Evidence a zohlednění aktivit „třetí role fakulty“ zaměstnancům v rámci 

kariéry na fakultě. 
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PRIORITNÍ CÍL 1 
na léta 2021 - 2025: 

SNÍŽIT ORGANIZAČNÍ 
A ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ 
AKADEMICKÝCH A VÝZKUMNÝCH 
PRACOVNÍKŮ A ZEFEKTIVNIT VNITŘNÍ 
FUNGOVÁNÍ

- Poskytovat adekvátní a proaktivní technickou podporu (technické vybavení, 
podporu technika).

- Poskytovat adekvátní administrativní a organizační servis.
- Postupně digitalizovat jednotlivé agendy.
- Poskytovat přiměřené pracovní prostředí a  pracovní vybavení k  zadaným 

úkolům.
- Vytvořit systém efektivní práce s daty.



INDIKÁTORY:

1. Včasná a funkční technická podpora
2. Množství administrativních a  organizačních úkolů vykonávaných 

akademickými a výzkumnými pracovníky
3. Adekvátní technické a prostorové podmínky pro plnění zadaných úkolů
4. Počet digitalizovaných agend
5. Funkční správa a sdílení dat potřebných pro různé typy dokumentů („interní 

databáze“).
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PRIORITNÍ CÍL 2 
na léta 2021 - 2025: 

VYTVÁŘET STIMULUJÍCÍ A PŘÁTELSKÉ 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

2.1.  POSÍLIT VZÁJEMNOU INFORMOVANOST A KOMUNIKACI 
NAPŘÍČ FAKULTOU 

- Realizovat tematická pracovní setkání napříč jednotlivými pracovišť 
a  společné porady kateder za účasti zástupců projektového oddělení či 
dalších pracovníků fakulty či univerzity.

- Vytvářet příležitosti pro neformální setkávání a  team buildingové akce 
napříč jednotlivými pracovišti (včetně neakademických pracovníků).

- Na porady katedry zvát podle projednávaných témat pracovníky jednotlivých 
oddělení a doktorské studenty.

- Projednávat Plány realizace Strategického záměru FSS na jednotlivých 
pracovištích

- Optimalizovat procesy zadávání pracovních úkolů, jejich projednávání, 
kontrolu plnění a poskytování zpětné vazby.

- Vytvářet podmínky pro systematické poskytování zpětné vazby.
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INDIKÁTORY:

1. Počet realizovaných tematických setkání a společných porad kateder.
2. Projednané Plány realizace Strategického záměru FSS na jednotlivých 

pracovištích.
3. Počet realizovaných neformálních setkání a teambuildingových aktivit.
4. Jasné a srozumitelné procesy zadávání a kontroly pracovních úkolů.

2.2. PODPOROVAT PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

- Pravidelně hodnotit pracovní výkon a  zátěž pracovníků (včetně 
sebehodnocení), zjišťovat potřeby a  vytvářet rozvojové a  pracovní plány 
pracovníků, výsledky hodnocení promítat do výše výkonového ohodnocení. 

- Vytvářet pracovníkům adekvátní podmínky pro dosahování strategických 
cílů fakulty.

- Podporovat manažerské kompetence vedoucích pracovníků.

INDIKÁTORY:

1. Počet osobních plánů a hodnocení jejich naplňování
2. Nastavení výkonových hodnocení pracovníků
3. Počet realizovaných vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky


