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Úvod
Aktualizace Dlouhodobého záměru činnosti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě na rok 2007 vychází z:
• Dlouhodobého záměru činnosti univerzity na období 2006 – 2010
• Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na období
let 2006-2010
• Aktualizace Dlouhodobého záměru činnosti univerzity na rok 2007
• Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě na rok 2006

1. Vzdělávací činnost
V roce 2007 PdF OU zahájí realizaci nejméně jednoho nového doktorského studijního
programu a zavede nové bakalářské obory v závislosti na jejich akreditaci. Připravíme a
budeme garantovat nové projekty inovací v rámci akreditovaných vzdělávacích programů
podporovaných EFS v programu OP RLZ.
1. Dokončíme akreditační proces společného doktorského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijního oboru Teorie vzdělávání v informatice a
zavedeme obor do nabídky studijních programů fakulty.
2. Zahájíme akreditační řízení ke schválení doktorského studijního programu
Specializace v pedagogice studijního oboru Sociální pedagogika.
3. V souladu s výsledky akreditačního řízení zavedeme nové neučitelské bakalářské
studijní programy (Sborový zpěvák/zpěvačka, Rozvoj lidských zdrojů organizací
vzděláváním, Bohemistika v praxi a Rekreologie v KS).
4. Předložíme žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia speciální
pedagogiky a strukturovaného učitelského studia oboru Výchova ke zdraví (3+2).
5. Zahájíme akreditační proces studijních oborů Pedagogického studia pro vzdělávání
jmenovitých všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ nebo SŠ.
6. Připravíme a předložíme k akreditaci žádosti o schválení kombinovaných forem studia
všech akreditovaných vzdělávacích programů pro učitelství 2. ZŠ a SŠ.
7. Po akreditaci zavedeme do nabídky modulární studijní obor Asistent pedagoga
v souladu s cílem DZ PdF OU na léta 2006-2010 zvýšit průchodnost studiem na
fakultě.
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8. Vytvoříme podmínky pro implementaci studijních modulů do studia.
9. Budeme optimalizovat a dále rozšiřovat studium vzdělávacích kurzů CŽV
realizovaných v rámci akreditovaných studijních programů v souladu se Směrnicí
děkana PdF OU č. 6/2006.
10. Budeme průběžně zavádět inovace v akreditovaných vzdělávacích programech také na
základě výsledků projektů řešených v rámci Opatření 3.2 OP RLZ.

2 Vědeckovýzkumná a umělecká činnost
Budeme pokračovat v procesu postupného zkvalitňování vědecké, výzkumné, umělecké a další
tvůrčí činnost, mj. také cestou soustředění se na menší množství výzkumných úkolů. Budeme
usilovat o udržení práv na konání habilitačního řízení a znovuzískání řízení ke jmenování
profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika.
1. Podle výsledků schvalovacího procesu budeme realizovat práce na fakultou podaném
Výzkumném záměru, případně již rozpracované téma v jistých modifikacích
uplatníme při přípravě podávání návrhu Výzkumného projektu v rámci 7. rámcového
programu vědy a výzkumu EU nebo návrhu obdobného.
2. Budeme pokračovat v procesu usměrňování a koncentrace našich výzkumných kapacit
na nosné rozvojové směry výzkumné činnosti fakulty, resp. univerzity.
3.

Na základě analýzy připravíme projekty vědeckých a výzkumných center excelence
na fakultě.

4. Podle výsledků akreditační žádosti k získání habilitačních a jmenovacích práv oboru
Hudební teorie a pedagogika budeme realizovat příslušné aktivity .
5. V návaznosti na rozpracovaný projekt OU zavedeme systém vnitřního hodnocení
výsledků VaV činnosti.
6. Zdokonalíme systém informovanosti o výsledcích výzkumné činnosti na fakultě.
Zaměříme se na zkvalitnění informací na internetových stránkách PdF OU k dosažení
maximální otevřenosti a aktuálnosti informací.
7. Budeme spolupracovat na inovaci formy i obsahu databází PUBL, EVID a RIV.

3. Internacionalizace
Spolupráce PdF se zahraničními institucemi se realizuje na základě uzavřených bilaterálních
dohod, formou participace na mezinárodních projektech, aktivní účastí pedagogů na
zahraničních konferencích a v rámci krátkodobých přednáškových pobytů. Budeme realizovat
příslušné aktivity při řešení mezinárodních projektů EU.
1. Budeme pokračovat v rozvoji učitelských a studentských mobilit v rámci uzavřených (a
přehodnocených) mezinárodních bilaterálních dohod o spolupráci
2. Budeme realizovat aktivity při řešení 7 přijatých programů EU - Erasmus, Comenius,
Leonardo da Vinci. Zkušenosti získané v zahraničí a při řešení projektů budeme využívat
v procesu výuky a při dalších činnostech.
3. Budeme usilovat o zvýšení míry informovanosti studentů i pedagogů o mobilitách,
projektech EU a možnosti zapojení do nich. Oddělení pro ZV PdF uspořádá i v roce 2007
pro pedagogy a studenty dva informační semináře.
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4. Budeme pokračovat v participaci na vydávání mezinárodního odborného časopisu The
New Educational Review. Ze strany pedagogů PdF je očekáván zvýšený počet zasílaných
příspěvků. Využijeme i možnosti editace dalších výstupů vědecké činnosti v rámci tohoto
periodika.
5. Budeme podporovat úsilí pedagogů vedoucí ke vzniku nových předmětů, případně
modulů realizovaných v cizích jazycích.
6. Budeme pokračovat v kurzech jazykového vzdělávání v AJ a NJ pro pedagogy a
administrativní pracovníky PdF OU.

4 Ovlivňování společenské praxe
Fakulta svým zakotvením v konkrétním regionu bude usilovat především o větší angažovanost
v procesech ovlivňování vzdělávací praxe a kulturního života kraje. Využije přitom možností
kolektivního i individuálního členství v příslušných orgánech decizních, poradních a
kontrolních i součinnosti s médii.
1. Zapojíme se do činnosti Metodického a evaluačního centra, o.p.s.
2. Zapojíme se do procesu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání
poradenskou, metodickou, badatelskou a kritickou aktivitou.
3. Budeme aktivními subjekty jednání Komise rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké
školy.
4. Budeme se aktivně podílet na kulturním životě regionu organizací kulturních akcí,
publikováním výsledků tvůrčí činnosti i činností kritickou.
5. Fakulta bude rozvíjet spolupráci s fakultními školami a školskými zařízeními v oblasti
pregraduální přípravy studentů učitelských a dalších pedagogických oborů.
6. Fakulta bude spolupracovat s jinými fakultami a VŠ oblasti rozvoje lidských zdrojů.

5. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty
Fakulta bude vytvářet podmínky pro naplňování hlavních činností v souladu s DZ OU 20062010 optimalizací své organizační struktury, řídicích činností, hospodaření a financování.
Zapojí se do přípravy projektu čerpání financí ze strukturálních fondů EU na podporu
vzdělávací i výzkumné činnosti.
Organizační struktura fakulty
1. Dokončíme transformaci KVT na Fakultu výtvarných umění OU.
2. Uvedeme do praxe novou normu pro efektivní zajišťování pregraduálních praxí
v rámci činnosti celouniverzitně působícího Centra pregraduálních praxí PdF OU.
3. Zřídíme nové pracoviště na úrovni fakulty pro řízení projektů.
Management fakulty
4. Zvýšíme funkčnost řídících procesů fakulty optimalizací procesů výměny
informací, racionalizací jednání orgánů fakulty a kateder.
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Financování fakulty
5. Fakulta se bude aktivně podílet na procesu změny rozpočtových pravidel
univerzity pro další období.
6. Fakulta bude i v roce 2007 usilovat o dynamičtější změny mzdového předpisu
Ostravské univerzity více reflektující obecný vývoj ve mzdové oblasti,
individuální kvalifikační rozvoj akademických pracovníků a zásluhovost při
zajišťování procesů a jejich řízení.
7. Fakulta přijme na rok 2007 interní rozpočtová pravidla, která zajistí vyrovnaný,
resp. přebytkový rozpočet a podpoří dosažení cílů Dlouhodobého záměru činnosti
fakulty.
8. Fakulta přijme na rok 2007 interní opatření v rámci platného mzdového předpisu,
která podpoří cíle Dlouhodobého záměru činnosti fakulty redistribucí nadtarifních
složek tak, aby byly posíleny procesy řízení a sledování kvality a inovační a tvůrčí
přístupy.
9. Fakulta připraví pravidla pro hospodaření s finančními prostředky vznikajícími
realizací akreditovaných studijních programů v rámci CŽV podle § 60 Zákona o
VŠ.
Materiální a prostorové zabezpečení
10. Fakulta bude v rámci přípravy projektu OU na léta 2007-2013 usilovat o
dlouhodobě akceptovatelné řešení svých prostorových a technických požadavků na
učební a badatelské prostory.
11. Fakulta bude modernizovat vybavení stávajících učeben a pracovišť pedagogů a
zabezpečovat pravidelný upgrade a nákup ICT.

Závěr
Aktualizace Dlouhodobého záměru PdF OU na rok 2007 bude vyžadovat koncepční řídící
práci na úrovni vedení fakulty i kateder a ostatních pracovišť i samosprávného orgánu
-akademického senátu fakulty. Splnění cílů bude podmíněno také iniciativním a podnikavým
přístupem všech akademických i správních pracovníků i zaujatým, aktivním a odpovědným
přístupem ke vzdělávání účastníků všech studijních programů.
Lze předpokládat, že nové vedení OU od 1.3.2007 bude v souladu s předloženými tezemi
Rozvoje Ostravské univerzity na funkční období aktualizovat některé cíle v rámci hlavních
činností univerzity.
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