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Úvod
Aktualizace plánu Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
na rok 2019 vychází z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2016 až 2020,
Dlouhodobého záměru Ostravské univerzity na léta 2016 až 2020 a z jeho
každoročních aktualizací.
Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2019 se zohledněním
případných vnitřních univerzitních a možných vnějších politických, ekonomických
a legislativních okolností.
Významným faktorem je přímá implementace Institucionální akreditace, kterou
Ostravská univerzita získala rozhodnutím Národního akreditačního úřadu z roku
2018 v oblastech vzdělávání Učitelství, Tělesná výchova a sport, Kinantropologie, ve
všech uvedených jak pro bakalářský, tak pro magisterský typ studijních programů.
Dalším významným činitelem je úspěšné zapojení PdF do Operačního programu
Věda, výzkum a vzdělávání. V letošním roce bude pokračovat realizace projektů
získaných v letech 2017 a 2018, zejména pak dvou největších projektů „Pregraduální
vzdělávání v učitelských oborech na PdF“ a „Zdravé stárnutí v průmyslovém
prostředí“. Oba projekty v součtu alokují částku přesahující 140 milionů Kč. Z dalších
projektů 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.
Do předkládané aktualizace plánu realizace Strategického záměru Pedagogické
fakulty mohou v roce 2019 také vstoupit i některé predikované interní a externí
agendy. Jedná se o možnou změnu metodiky rozpočtu OU a nový mzdový předpis
OU a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR avizovaný Fond podpory
pedagogických fakult a Fond podpory fakult vzdělávajících budoucí učitele. Možnou
výzvou bude případně nový typ projektů výhradně určených pro pedagogické
fakulty, o jejichž vypsání pro rok 2019 aktuálně jedná MŠMT s Technologickou
agenturou ČR (TAČR).
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Lze tak předpokládat, že bude eventuálně nutné flexibilně volit nové adaptační
strategie dotýkající se struktury fakulty, modelu řízení vzdělávací, vědecké a tvůrčí
činnosti, řízení zdrojů a personální práce.

I. Vzdělávací činnost
Priority v oblasti:
1. V souladu s přechodem na nové způsoby akreditací bude připravena a předložena
žádost o rozšíření institucionální akreditace OU ve vzdělávací oblasti č. 19 –
Neučitelská pedagogika.
2. V rámci nové akreditace bude fakulta usilovat o rozšíření portfolia nabízených
studijních programů o bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením
na vzdělávání.
3. V rámci vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport, Kinantropologie bude podána
žádost o programovou akreditaci PhD studia Kinantropologie.
4. Tým odborníků PdF bude pokračovat v tvorbě 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
zpracována přehledová zpráva s hodnocením kvality publikačních výstupů
studentů doktorských programů za poslední období.
6. Bude pokračovat kontinuální rozvoj Univerzity třetího věku a rozšíření nabídky
studia v rámci tzv. třetí role – veřejné funkce fakulty.
7. Fakulta bude aplikovat nový model recipročních aktivit (valorizovaný ceník
a měsíční vyplácení aktivit) s cílem posílit zájem studentů o reciprocity a podpořit
rozvoj profesních praxí.
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II. Vědecko-výzkumná činnost a umělecká činnost
Priority v oblasti
1. Implementace vnitřní koncepce hodnocení kvality vědy a výzkumu na OU v rámci
fakulty, zaměření publikační strategie na výstupy ve vědeckých časopisech
dle Metodiky 17+.
2. Podpora hlavních a perspektivních směrů výzkumu na OU realizovaných na PdF
prostřednictvím Fondu na podporu hlavních směrů výzkumu (Lidský pohyb
a zdraví) a Fondu podpory perspektivních směrů výzkumu (Edukační média,
Čeština v edukaci a Hudebněhistoriografické, hudebněpedagogické a teoretickoestetické sondy do hudební kultury a regionálních subkultur).
3. Snaha o získání finančních prostředků z externích zdrojů v rámci projektových
programů MSK, SMO, MOaP apod., včetně projektů mezinárodních, resp.
založených na mezinárodní spolupráci.
4. Zejména na katedrách usilujících o akreditaci doktorského studia budou podány
nebo připraveny výzkumné grantových projekty (GAČR, TAČR, Horizon 2020
apod.) s administrativní podporou Oddělení pro podporu projektů PdF OU.
5. Bude aplikován systém interní finanční podpory výzkumných výsledků
a podávání návrhů externích výzkumných grantových projektů. V návrhu
rozdělení příspěvku (rozpočtu) bude AS PdF předložen opět ke schválení Fond na
podporu vědy (interní grantová soutěž).
6. Implementace univerzitních standardů na doktorská studia realizovaná na PdF
OU s ohledem na oborová specifika.

III. Internacionalizace a vnější vztahy
Priority v oblasti:
1. Rozšíření spolupráce se zahraničními institucemi, podání alespoň dvou projektů
typu Mezinárodní visegrádský fond a dalších mezinárodních výzkumných
projektů.
2. Zvýšení počtu studentů vyjíždějících na zahraniční mobility a snaha o zajištění
maximální možné uznatelnosti kreditů získaných na těchto institucích za ZT
a PZ předměty na PdF OU.
3. Zapojení do univerzitního programu To Be In, podání projektu kreditové mobility
mezi programovými a partnerskými zeměmi Erasmus+ v rámci výzvy 2019.
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4. Realizace jazykových kurzů pro zaměstnance fakulty v rámci projektu Jsme
Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium za účelem
rozšíření jejich jazykových znalostí pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné
práce a výuku v angličtině a usnadnění kontaktu se zahraničními studenty a hosty.
5. Spolupráce s Centrem mezinárodní spolupráce OU na přípravě projektu Evropské
univerzity.

6. Sledování, obohacování a pravidelná aktualizace obsahu českých a anglických
webových stránek fakulty, zveřejňování nejnovějších informací na sociálních
sítích, OU live i webových stránkách fakulty.

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,
vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru OU).
2. Fakulta uspořádá benefiční akce věnované zdravotně postiženým dětem a
mládeži nebo neziskovým organizacím působícím v této oblasti.
3. Fakulta bude spolupracovat se středními školami (zejména v regionu) s cílem
informovat středoškolské studenty o možnostech studia ve studijních
programech PdF OU.
4. Prostřednictvím Asociace děkanů pedagogických fakult, zástupce fakulty v RVŠ
a dalších formálních a neformálních struktur budeme aktivně vstupovat do
procesu tvorby metodiky financování veřejných vysokých škol a legislativních
otázek týkajících se vysokých škol a oblasti vzdělávání.
5. Fakulta bude ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi v rámci Asociace děkanů
pedagogických fakult a ve spolupráci se zřizovateli (mj. aktivní participace
akademických pracovníků fakulty v pracovních skupinách SMO), 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 osmi
projektů OP VVV, které fakulta získala v minulých letech. 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. Analýza a případná příprava projektů se bude
týkat zejména výzev:






Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Pregraduální vzdělávání II
Inovace v pedagogice – podpora pedagogického a didaktického výzkumu
Podpora žáků se zdravotním postižením II
ESF a ERDF výzva pro vysoké školy.

3. Inovace stávajících a tvorba nových vnitřních řídících norem s ohledem na
případné změny platné legislativy, vnitřních předpisů OU či vnitřních řídících
norem na úrovni OU.
4. Doplnění personální struktury jednotlivých pracovišť s ohledem na požadavky
procesu akreditace studijních programů a požadavky na realizaci nově
akreditovaných studijních programů. Využívání Akreditačního fondu fakulty
s cílem finančně podpořit personální posílení pracovišť.
5. Úprava vstupního prostoru objektu S na ulici Fráni Šrámka s ohledem na zvýšené
provozní nároky vzniklé koncentrací fakulty v objektu.
6. Instalace chlazení do učebny SB 205. Po diskuzi v akademické obci a v případě
schválení Akademickým senátem PdF OU doplnění chlazení do kanceláří v
objektu SA a do prostor studijního oddělení v traktu SC
7. Vybudování odsávání dílny KVV a řešení vlhkosti zdi v podzemním podlaží
objektu SC.
8. V případě vypsání vhodného dotačního titulu řešení projektu Komunitního
a vzdělávacího centra v prostorách budovy SD Fr. Šrámka.
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