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Úvod
Aktualizace plánu Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
na rok 2018 vychází z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2016 až 2020,
Dlouhodobého záměru Ostravské univerzity na léta 2016 až 2020 a z jeho aktualizace
na rok 2018.
Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2018 se zohledněním
vnějších politických, ekonomických a legislativních podmínek. Především se jedná
o přímou implementaci novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.),
a to zejména nového způsobu akreditace spojeného se vznikem Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školy, v souvislosti s nímž bude Pedagogická fakulta
v tomto roce usilovat o institucionální akreditaci ve vzdělávací oblasti Učitelství,
Neučitelská pedagogika, Kinantropologie, Tělesná výchova a sport. Další
implementační agenda vyplývá z nového Statutu Ostravské univerzity, nově
vzniklého orgánu univerzity (Rady pro vnitřní hodnocení) a nového přerozdělení
či transformování kompetencí stávajících orgánů s přímým dopadem na rozdělení
pravomocí mezi univerzitou a fakultami. Tomu odpovídá i nový Statut Pedagogické
fakulty, jenž byl sice schválen na podzim roku 2017, ale v plné šíři bude aplikován
v letošním roce.
Dalším významným faktorem je úspěšné zapojení Pedagogické fakulty do Operačního
programu Věda, výzkum a vzdělávání. V letošním roce bude pokračovat realizace
získaných projektů z loňského roku, ale zejména budou na PdF zahájeny dva největší
projekty, „Pregraduálních vzdělávání v učitelských oborech na PdF“ a „Zdravé stárnutí
v průmyslovém prostředí“, které společně v součtu alokují částku přesahující
140 milionů Kč. Z dalších projektů pak lze uvést projekty „Podpora rozvoje digitální
gramotnosti“ a „Podpora informatického myšlení“, které jsou unikátní zapojením
všech pedagogických fakult ČR a jejichž celkový rozpočet pro fakultu přesahuje
22 milionů Kč.
Předkládanou aktualizaci plánu realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty
na rok 2018 je tak nutné reflektovat s předpovědí možné proměnlivé situace
související s výše uvedenými vnějšími vlivy či predikcí agend avizovaných ze strany
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MŠMT, týkajících se nového hodnocení kvality vysokých škol, jejich případné
diverzifikace a zvláště s tím spojeného systému financování vysokých škol. Lze tak
předpokládat, že bude případně nutné flexibilně volit nové adaptační strategie
dotýkající se struktury fakulty, modelu řízení vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti,
řízení zdrojů a personální práce.
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I. Vzdělávací činnost
Priority v oblasti:
1. V souladu s přechodem na nové způsoby akreditací snaha o získání institucionální
akreditace ve vzdělávacích oblastech: Učitelství (30.), Tělesná výchova a sport,
Kinantropologie (28.) a Neučitelská pedagogika (19.).
2. V rámci nové akreditace bude PdF usilovat o rozšíření portfolia nabízených
studijních programů o bakalářské studijní programy Anglický jazyk se zaměřením
na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání. V rámci NMgr studijních
programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ o dvě specializace – Učitelství anglického
jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.
3. V rámci doktorského stupně studia bude připraven studijní program Pedagogika.
4. Tým odborníků PdF povede tvorbu systému řízení kvality výuky v rámci tvorby
systému řízení kvality celé vzdělávací činnosti na OU. Prioritně se soustředí na
oblast studentské a akademické evaluace.
5. V souvislosti s požadavkem provázání výzkumné a vzdělávací činnosti bude PdF
vyhodnocovat každoročně množství a kvalitu publikačních výstupů studentů
doktorských programů.
6. Kontinuální rozvoj Univerzity třetího věku, rozšíření nabídky studia a propojení
s veřejnou funkcí fakulty (v rámci tzv. třetí role univerzity).
7. Grémium praxí dokončí metodiku výběru fakultních škol a institucí s cílem
výrazného snížení počtu stávajících škol a školských zařízení ze současných více
než 80 na polovinu stávajícího počtu institucí. Záměrem redukce počtu škol
a školských zařízení je zintenzivnění spolupráce a zkvalitnění průběhu praxí.
8. Pedagogická fakulta v návaznosti na novelu školského zákon o společném
vzdělávání / inkluzi bude reagovat na požadavky praxe otevřením vzdělávacího
kurzu Asistent pedagoga.
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II. Vědecko-výzkumná a umělecká činnost
Priority v oblasti
1. V návaznosti na vznik nové vnitřní koncepce hodnocení kvality vědy a výzkumu
na OU budou implementovány standardy a kritéria na úrovni fakulty.
2. V souvislosti s novými standardy a kritérii bude publikační činnost orientována
směrem k požadavkům vymezeným v rámci nové vnitřní koncepce OU – viz
standard pro Ph.D., docenty a profesory pro jednotlivé vědní obory.
3. Perspektivně se zaměřit na výstupy uznávané celostátně při hodnocení univerzity
v Metodice 17+, tj. především odborné články v časopisech zařazených
v databázích Scopus a Web of Science a excelentní publikace pro uplatnění v rámci
Pilíře I.
4. Posilovat na katedrách, příp. i napříč katedrami směry výzkumu – výzkumné týmy,
které budou směřovat k zařazení mezi hlavní / perspektivní směry výzkumu na OU.
O hlavní / perspektivní směr OU by měly usilovat zejména katedry, které garantují
doktorská studia, a výzkumná centra.
5. Bude zaveden systém interní finanční podpory kvalitního výzkumu. Cílem by měla
být zejména příprava na podávání a získávání externích výzkumných grantů
v budoucnosti.
6. Zintenzívnit úsilí o získání externích výzkumných nebo uměleckých grantů. Vedle
projektů v rámci GA ČR se zaměřit také na další možnosti – např. prostřednictvím
Podpory VaV v MSK, a zejména na projekty založené na mezinárodní spolupráci.
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III. Internacionalizace a vnější vztahy
Priority v oblasti:
1. Navýšení počtu bilaterálních smluv s TOP univerzitami v rámci mezinárodního
rankingu hodnocení v rámci programu Erasmus+ (i s ohledem na možnost
uznatelnosti kreditů získaných na těchto institucích za A předměty na PdF OU).
2. Zintenzivnění spolupráce se zahraničními studenty, pravidelná setkání
zahraničních studentů, katedrových koordinátorů s českými studenty s cílem
zlepšování informovanosti o možnostech studia v zahraničí.
3. Implementace Mezinárodní marketingové strategie OU v podmínkách PdF.
4. Zvýšení mobilit doktorských studentů v návaznosti na nové akreditace a nově
přijatou strategii rozvíjení jazykových kompetencí studentů a zaměstnanců OU.
5. Realizace jazykových kurzů pro akademické a neakademické pracovníky za účelem
zkvalitnění jejich kontaktu se zahraničními studenty a hosty fakulty.
6. Pokračování spolupráce s PR OU na realizaci aktivit vedoucích k propagaci činností
PdF, zejména s ohledem na vybrané cílové skupiny.
7. Průběžné doplňování a zkvalitňování obsahu českých a anglických webových
stránek fakulty. Pravidelná aktualizace nejnovějších informací na sociálních sítích,
OU live i webových stránkách fakulty.
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IV. Veřejné funkce
Priority v oblasti:
1. 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).
2. Fakulta uspořádá minimálně dvě benefiční akce věnované zdravotně postiženým
dětem a mládeži nebo neziskovým organizacím působícím v této oblasti.
3. Posílení spolupráce se středními školami v regionu za účelem informovanosti
středoškolských studentů o možnostech studia na PdF.
4. Prostřednictvím Asociace děkanů pedagogických fakult, zástupce fakulty v RVŠ
a dalších formálních a neformálních struktur aktivně vstupovat do procesu tvorby
metodiky financování veřejných vysokých škol a legislativních otázek, týkajících se
vysokých škol.
5. Fakulta bude ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi v rámci Asociace děkanů
pedagogických fakult a ve spolupráci se zřizovateli, školami, školskými zařízeními
a dalšími orgány.
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V. Organizace, řízení, financování a rozvoj
Priority v oblasti:
1. Realizace schválených rozvojových a vzdělávacích projektů, zejména projektů
OP VVV, které fakulta získala v letech 2016 a 2017, kdy podstatná část realizace
získaných projektů proběhne v roce 2018. Řešení těchto projektů promítat
do zkvalitnění hlavních činností fakulty.
2. Příprava projektových žádostí v rámci OP VVV a dalších projektů. Projekty budou
připravovány po předchozí důkladné analýze výzev, resp. jejich potenciálu přispět
k rozvoji hlavních činností PdF OU.
3. Dokončení procesu tvorby nových vnitřních předpisů fakulty – Volební a Jednací
řád AS PdF OU s ohledem na platnou legislativu. Zpracování Organizačního řádu
fakulty a opatření děkana ve vazbě na účinnost vnitřních předpisů OU a PdF.
4. Doplnit personální strukturu jednotlivých pracovišť s ohledem na nové požadavky
procesu akreditace studijních programů. Vytvoření a využívání tzv. Akreditačního
fondu s cílem finančně podpořit personální posílení pracovišť.
5. Provést každoroční hodnocení hlavních činností akademických pracovníků
prostřednictvím tzv. výkonových ukazatelů.
6. Provádět další kroky v dislokaci fakulty směřující ke koncentraci většiny pracovišť
do areálu na ulici Fr. Šrámka. Provést nezbytné stavební úpravy v areálu Fr. Šrámka
pro umístění pracovišť a jejich následné stěhování z objektů Varenská a Mlýnská.
7. Úprava učebny SD 202 s cílem vybudování stupňovité učebny / auly pro zkvalitnění
výukových prostor umožňujících využití moderních technologií ve výuce.
8. Dořešit spor ve věci projektové dokumentace a předložit AS PdF nový návrh
realizace projektu studentského klubu / kavárny v prostorách budovy SD
Fr. Šrámka.

Ostrava, 19. 01. 2018
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