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Úvod 

Aktualizace plánu Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 

2020 vychází z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2016–2020, Dlouhodobého záměru 

2016–2020 – Strategie rozvoje Ostravské univerzity a z jeho každoročních aktualizací.  

Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2020 se zohledněním 

případných vnitřních univerzitních a možných vnějších politických, ekonomických  

a legislativních okolností. 

Významným faktorem je pokračující implementace Institucionální akreditace z roku 2018, 

která umožnila otevřít nové studijní programy v akademickém roce 2019/2020. Na fakultě 

nově studují jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu studenti 

matematiky, anglického jazyka a učitelské psychologie, a to v kombinaci se všemi stávajícími 

obory všech kateder fakulty. 

Významnou agendou je podání výzkumných grantových projektů (GAČR, TAČR, Horizon 

2020 apod.)  a jejich případná úspěšnost, která bude mít potenciálně dopad na celou oblast 

fakulní vědy a výzkumu a je zejména klíčová pro katedry usilujících o reakreditaci doktorských 

studií. 

Další důležitou okolností je postupné ukončení projektů Operačního programu Věda, výzkum 

a vzdělávání, včetně těch největších, jako je „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech 

na PdF“, „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ a „Podpora informatického myšlení“, kdy 

je třeba vzít v úvahu, že všechny tyto fakultní projekty měly v součtu rozpočtovou alokaci 

přesahující 80 milionů Kč.  

Do předkládané aktualizace plánu realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty 

mohou v roce 2020 vstoupit i některé predikované interní a externí agendy. Jedná se  

o možnou změnu metodiky rozpočtu OU, aplikaci nového mzdového předpisu, jenž vstoupil 

v platnost na konci loňského roku, a o systemizaci pracovních míst vycházející z Kariérního 

řádu Ostravské univerzity. Na rozpočet Pedagogické fakulty bude mít vliv i případná 

prolongace Ministerstvem školství avizovaného Fondu společenské podpory pedagogických 

fakult a Fondu podpory fakult vzdělávajících budoucí učitele.  

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.  
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I. Vzdělávací činnost  
Priority v oblasti: 

1. V souladu s přechodem na nové způsoby akreditací fakulta usiluje o získání programové 

akreditace ve vzdělávací oblasti č. 19 – Neučitelská pedagogika pro tři studijní programy. 

Dva z nich jsou připraveny v prezenční i kombinované formě (Speciální pedagogika, 

Sociální pedagogika), jeden ve formě pouze kombinované (Andragogika).  

2. 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.  

3. V souvislosti s požadavkem provázání výzkumné a vzdělávací činnosti bude zpracována 

přehledová zpráva s hodnocením kvality publikačních výstupů studentů doktorských 

programů za poslední období.  

4. Bude pokračovat kontinuální rozvoj Univerzity třetího věku a rozšíření nabídky studia  

v rámci tzv. třetí role – veřejné funkce fakulty.  

5. Fakulta bude i nadále aplikovat model recipročních aktivit s měsíčním proplácením aktivit 

zúčastněným studentům s cílem posílit zájem studentů o reciprocity a podpořit rozvoj 

profesních praxí. 

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+. Do 
metodiky hodnocení vědy a výzkumu na PdF budou implementovány body vycházející 
z jednotlivých modulů M 17+. Důraz v této oblasti je kladen na zvýšení publikačních 
výstupů v rámci databází Web of Science a Scopus.  

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 Hudebně-historiografické, hudebně-pedagogické a teoreticko-estetické 
sondy do hudební kultury a regionálních subkultur). V rámci jednotlivých fondů je nyní 
vypracováván návrh na efektivní čerpání těchto zdrojů s cílem zvýšení grantové  
a publikační činnosti zejména u perspektivních směrů výzkumu a dalších týmů s vědeckým 
či uměleckým potenciálem. 
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3. Fakulta se i nadále bude snažit o získání finančních prostředků z externích zdrojů v rámci 
projektových programů MSK, SMO, MOaP apod., včetně projektů mezinárodních  
a projektů založených na mezinárodní spolupráci.    

4. Zejména na katedrách usilujících o akreditaci doktorského studia budou i nadále 
připravovány a podávány výzkumné grantové 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 OU předložen opět ke schválení Fond na podporu vědy (interní grantová 
soutěž). Byl vypracován a předložen interní návrh systému hodnocení a odměn za 
publikační činnost, který vychází z klíčových modulů M 17+. Cílem je zvýšit motivaci pro 
kvalitní publikační a grantovou činnost akademiků a PhD studentů PdF OU.   

6. Implementace univerzitních standardů na doktorská studia realizovaná na PdF OU 
s ohledem na oborová specifika. PdF OU je zapojena do přípravy celouniverzitního 
projektu „IGRÁČEK“, který je zaměřen na zvýšení organizačních a výzkumných 
kompetencí PhD studentů v mezinárodním kontextu.   

7. I nadále bude kladen důraz na kvalitu projektů v rámci studentské grantové soutěže 
(SGS), a to zejména na publikační výstupy, které jsou uplatnitelné v rámci modulů 1 a 2 M 
17+. 

 

III. Internacionalizace a vnější vztahy 
Priority v oblasti: 

1. V návaznosti na aktuální výzvy Domu zahraniční spolupráce, MŠMT a dalších institucí 
snaha o zapojení pracovišť fakulty do mezinárodních aktivit a projektů typu Erasmus+, 
Visegrád, Aktion apod. 

2. Zvýšení propagace zahraničních mobilit mezi studenty fakulty a pokračující systémová 
podpora výjezdů ze stipendijního programu PdF OU Finanční podpora zahraničních 
mobilit studentů (Opatření děkana 16/2019). 

3. Pokračování v navazování kontaktů a rozvoji partnerství se zahraničními institucemi 
(zejména TOP univerzitami v EU), příprava na programové období Erasmus 2021–2027. 

4. Zapojení do univerzitního programu To Be In, řešení projektu kreditové mobility 
s partnerskými institucemi Borys Grinchenko Kyiv University a St. Petersburg State 
University. 

5. Realizace jazykových kurzů pro zaměstnance fakulty v rámci projektu Jsme Ostravská = 
moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium a po jeho skončení pokračování 
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kurzů financovaných z fakultních prostředků za účelem rozšíření jazykových znalostí 
zaměstnanců fakulty. 

6. Spolupráce s Centrem mezinárodní spolupráce OU a pracovišti Fakulty sociálních studií 
OU na přípravě projektu Evropské univerzity v rámci programu Inclusion Studies. 

 

IV. Veřejné funkce 
Priority v oblasti: 

1. Fakulta uspořádá benefiční akce, jejichž výtěžek bude věnován zdravotně postiženým 
dětem nebo neziskovým organizacím působícím v této oblasti. 

2. Fakulta bude spolupracovat se středními školami s cílem popularizovat učitelskou profesi 
a informovat středoškolské studenty o možnostech studia ve studijních programech PdF 
OU. 

3. V souladu s třetí rolí univerzity fakulta uspořádá akce zaměřené na komunikaci  
s veřejností: Dny otevřených dveří, Noc vědců, odborné akce s přesahem do aktuální 
společenské problematiky, sportovní akce a umělecké aktivity (výstavy, koncerty, 
vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru OU). 

4. Prostřednictvím formálních i neformálních struktur (Asociace děkanů pedagogických 
fakult, zástupce fakulty v RVŠ, zástupců fakulty v různých pracovních skupinách  
a komisích, spolupráce se zřizovateli, školami a školskými zařízeními, školské rady atd.) 
bude fakulta ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi v různých oblastech (aktivně vstupovat 
do procesu tvorby metodiky financování VVŠ, do legislativních otázek týkajících se oblasti 
vzdělávání, do tvorby školských dokumentů apod.). 

 

V. Organizace, řízení, financování a rozvoj 
Priority v oblasti: 

1. Realizace běžících projektů OP VVV, které fakulta získala v minulých letech, a dalších 
schválených projektů. Řešení projektů se bude promítat do zkvalitnění hlavních činností 
fakulty. 

2. V rámci formálních a neformálních struktur participace na přípravě nového operačního 
programu Jan Ámos Komenský (JAK). V případě vyhlášení vhodné výzvy na konci roku 
fakulta zváží zpracování projektové žádosti. Aktivní zapojení do přípravy projektů v rámci 
dalších titulů. 

3. V případě potřeby (případné změny platné legislativy, vnitřních předpisů OU či vnitřních 
řídících norem na úrovni OU apod.) inovace stávajících a tvorba nových vnitřních norem 
na úrovni fakulty. 
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4. S ohledem na požadavky studijních programů udržení, ev. doplnění personální struktury 
jednotlivých pracovišť.  

5. Aktivní vstupování do procesu přípravy nové metodiky rozdělování finančního prostředků 
na OU.  

6. S ohledem na nově otevřené studijní programy (matematika, anglický jazyk, psychologie) 
dílčí inovace metodiky rozdělování finančních prostředků na fakultě. 

7. Zpracování Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty OU na období 2021–2025. 
Participace na zpracování DZ OU. 

8. Dokončení úpravy vstupního prostoru objektu S na ulici Fráni Šrámka. 

9. Zapojení do programu MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných 
vysokých škol“ – přípravné práce směřující k vybudování odborných učeben KPV (dílny) 
v areálu na ulici F. Šrámka, které by v budoucnu nahradily stávající pracoviště na ulici 
Varenská.  


