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PRIORITA 1 – KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI  

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na studenta  

Dílčí cíl 2: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na pedagoga  

Dílčí cíl 3: Analyzovat a inovovat stávající studijní programy v souladu s aktuálními trendy   

ve vzdělávání  

Dílčí cíl 4: Sledovat aktuální trendy v celoživotním vzdělávání (CŽV)  

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na studenta  

Opatření:   

• V rámci přípravy koncepce výuky s podporou blended learning navrhnout začlenění těchto 

metod výuky do vybraných, především teoretických předmětů, akreditovaných studijních 

programů PdF v obou formách studia (prezenční i kombinované).  

• Rozšiřovat v akreditovaných SP nabídku reflektované profesní praxe a odborných stáží pro 

získávání praktických zkušeností studentů.  

• V návaznosti na změny v RVP aktualizovat obsah výuky především v oborově didaktických 

předmětech, kterých se změny RVP v ZŠ a SŠ dotknou.  

• Zahájit přípravné práce na tvorbě sdílené databáze inspirativních výstupů ze studentských 

prací. 

  

Dílčí cíl 2: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na pedagoga  

Opatření:   

• Sestavení nabídky a zjištění zájmu akademických pracovníků o workshopy, webináře, setkání 

k sdílení dobré praxe v rámci tvorby komplexního systému podpory vzdělávání. 



 

 

• Podpora intenzivní práce garantů SP a garantů jednotlivých předmětů s doktorandy, kteří 

začínají svou učitelskou praxi na VŠ.  

• Posílení role programových rad a garantů SP v souvislosti s přípravou kontrolních zpráv 

akreditovaných SP.  

• Analýza možností fakultních institucí při sestavování nabídky zajištění krátkodobých stáží VŠ 

pedagogů.  

• Zahájení diskuze nad vznikem „Klinické školy“ Pedagogické fakulty. 

 

Dílčí cíl 3: Analyzovat a inovovat stávající studijní programy v souladu  

s aktuálními trendy ve vzdělávání  

Opatření:   

• Tvorba aktualizovaných webových stránek pro systém praxí a recipročních aktivit – 

zpřehlednění nabídky a administrativně formálních náležitostí.   

• Sestavení doporučených alternativních forem realizace praxí s ohledem na zkušenosti 

z mimořádných situací.  

• Inovace podmínek přijímacího řízení na jednotlivých studijních programech s ohledem na 

zvýšení motivace ke studiu a snížení propadovosti (především v prvním ročníku studia).  

 

Dílčí cíl 4: Sledovat aktuální trendy v celoživotním vzdělávání (CŽV)   

Opatření:   

• Rozšíření nabídky kurzů CŽV pro AR 2021/2022 o nové kurzy z oblasti speciální pedagogiky.  

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITA 2 – VĚDA A UMĚNÍ NÁM POMOHOU NAJÍT CESTU PRO 

MODERNÍ PEDAGOGICKOU FAKULTU VE 21. STOLETÍ 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Zvýšit společenské uznání PdF v oblasti vědy a umělecké činnosti a tím i zájem o PdF jako 

vědecké pracoviště 

Dílčí cíl 2: Vychovávat kvalitní doktorandy s kvalitní výukou  

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

Dílčí cíl 1: Zvýšit společenské uznání PdF v oblasti vědy a umělecké činnosti a 

tím i zájem o PdF jako vědecké pracoviště 

Opatření: 

• Dle celouniverzitního rozdělení byla dopracována koncepce institucionálního financování 

(DKRVO, RUV) s ohledem na oborovou specificitu vědních oblastí tak, aby v maximální míře 

pozitivně motivovala ke zvýšení vědeckého výkonu na Pedagogické fakultě. 

 

Dílčí cíl 2: Vychovávat kvalitní doktorandy s kvalitními výstupy 

Opatření: 

• Provést komplexní analýzu doktorského studia, vytipovat společné oblasti zařaditelné do 

celouniverzitní doktorské školy a připravit akční plán rozvoje doktorských studijních programů 

na Pedagogické fakultě. 

• Zajistit nástroje pro efektivnější přípravu publikačních výstupů (nástroje pro korektury 

odborných textů, kontroly plagiátorství a usnadnění zpětné vazby mezi studentem a 

školitelem). 



 

 

• Připravit nástroje pro zlepšování finančního ohodnocení talentovaných studentů zapojených 

do výzkumu včetně systému podpory grantových aktivit doktorandů a absolventů doktorského 

studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITA 3 – INTERNACIONALIZACE – MEZINÁRODNÍ 
ZKUŠENOST PRO KAŽDÉHO 
 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Inovovat stávající a zavést nové prvky internacionalizace kurikula a výuky na fakultě 

Dílčí cíl 2: Zlepšit podmínky pro realizaci zahraničních mobilit studentů i akademiků 

Dílčí cíl 3: Rozvíjet internacionalizaci výzkumu a další tvůrčí činnosti na fakultě 

Dílčí cíl 4: Rozvíjet kompetence související s internacionalizací akademiků, studentů i administrativních 

pracovníků 

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

Dílčí cíl 1: Inovovat stávající a zavést nové prvky internacionalizace kurikula a 

výuky na fakultě 

Opatření: 

• V rámci přípravy koncepce internacionalizace kurikula a výuky na PdF navrhnout a ve 

spolupráci s FF a PřF vytyčit cíle, navrhnout činnosti a formulovat výstupy klíčové aktivity 

„Internacionalizace výuky a kurikula“ pro projekt Podpora učitelství a výzkumu v oblasti 

vzdělávání v MSK (POUČ).  

• Iniciovat další zahraniční hostující profesory jako jeden z předpokladů pro zapojení 

zahraničních odborníků do výuky. 

• Nabídnout online výuku předmětů pro mimoevropské studenty. 

 

 

 



 

 

Dílčí cíl 2: Zlepšit podmínky pro realizaci zahraničních mobilit studentů  

i akademiků 

Opatření: 

• Proškolit katedrové koordinátory a vedoucí kateder a výzkumných center ve změnách, které 

přináší nové programové období Erasmus+ a nová příručka Erasmus+ Programme Guide, 

zejména se zaměřením na nové typy krátkodobých a kombinovaných mobilit.    

• Prozkoumat možnosti zapojení PdF do tzv. Pedagogických akademií jako nové formy 

institucionální spolupráce v rámci Erasmus+.  

• Zapojit se do projektu Vídeňské univerzity Wanderers of the Changing World uspořádáním 

webináře/webinářů k environmentálním otázkám očima různých oborů. 

• Zapojit intenzívněji studenty do podpory internacionalizace na fakultě: vytvořit funkce 

fakultních a katedrových studentských koordinátorů, kteří se budou zaměřovat především na 

propagaci a podporu mobilit studentů (mj. prostřednictvím tzv. Eramsus+ Coffee). 

• Inovovat webové stránky fakulty zaměřené na mezinárodní spolupráci jak v českém, tak 

v anglickém jazyce. 

• Vytvořit facebookové stránky zaměřené na internacionalizaci a začít využívat sociální sítě 

obecně ke kampaním pro mobility studentů. 

• Zapojit se do evropské iniciativy Erasmus Without Paper (EWP) na základě účasti relevantních 

pracovníků na školeních.  

• V návaznosti na opatření rektora OU zpracovat opatření děkana, které bude upravovat 

podmínky realizace mobilit v souvislosti s EWP. 

• Rozvíjet strategická partnerství a jiné formy spolupráce a síťování mezi univerzitami. 

• Rozšířit nabídku předmětů pro přijíždějící studenty, zvláště v programech Erasmus+  

a VIA Exchange. 

 

 



 

 

Dílčí cíl 3: Rozvíjet internacionalizaci výzkumu a další tvůrčí činnosti  

na fakultě 

Opatření: 

• Podporovat a oceňovat výzkumné a publikační činnosti v zahraničí, zejména publikování v 

uznávaných mezinárodních odborných časopisech a v renomovaných zahraničních 

nakladatelstvích.  

• Podporovat a oceňovat umělecké a další tvůrčí činnosti v zahraničí, zejména  

ve spolupráci s renomovanými pracovišti a kolegy.  

 

Dílčí cíl 4: Rozvíjet kompetence související s internacionalizací akademiků, 

studentů i administrativních pracovníků 

Opatření: 

• Dále rozvíjet jazykové dovednosti v cizím jazyce u akademických i neakademických pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITA 4 – TŘETÍ ROLE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA!!! 
 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Stát se respektovanou a vyhledávanou fakultou, která prostřednictvím svých zaměstnanců a 

studentů aktivně přispívá ke všeobecné vzdělanosti a humanitě společnosti  

Dílčí cíl 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitelném a společensky smírném 

směřování společnosti především v oblasti vzdělávací politiky 

Dílčí cíl 3: Stát se důležitou autoritou v oblasti pohybové aktivity a sportu s akcentem na propagaci 

zdravého životního stylu 

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

Dílčí cíl 1: Stát se respektovanou a vyhledávanou fakultou, která 

prostřednictvím svých zaměstnanců a studentů aktivně přispívá ke všeobecné 

vzdělanosti a humanitě společnosti 

Opatření: 
• Vytvářet atraktivní a stimulující studentské prostředí pro zapojení se do aktivit v rámci 3. role 

PdF – motivující institucionální a stipendijní podpora, podpora v rámci studijních programů, 

reciproční aktivity. 

• Rozvíjet spolupráci studentů a zaměstnanců PdF OU se sítí veřejných kulturních institucí a 

aktivního zapojení do veřejného kulturního prostoru (knihovny, galerie, muzea, nestátní 

neziskové organizace, rozhlas, televize, koncerty, festivaly, konference ad.). 

• Systematicky rozvíjet kontakty na všech úrovních (zřizovatelé, vedení, pedagogové)  

a zintenzivňovat spolupráci se sítí školských zařízení a spolupráci na realizaci školních a 

mimoškolních vzdělávacích aktivit (mj. webináře, workshopy, projektové dny, praxe, exkurze, 

edukace ad.). 

 



 

 

Dílčí cíl 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitelném  

a společensky smírném směřování společnosti především v oblasti vzdělávací 

politiky 

Opatření: 
• Podporovat akademické a vědecké pracovníky PdF podílející se na strategiích vzdělávací 

politiky státu, kraje a města, případně členů klíčových komisí, grémií ad. 

• Podporovat přenos poznatků do praxe a jejich šíření prostřednictvím veřejné a mediální 

angažovanosti, účast na projektech řešících problematiku udržitelného rozvoje společnosti a 

přímou angažovanost zaměstnanců v klíčových institucích. 

• Rozvíjet prezentaci aktivit PdF OU v rámci třetí role prostřednictvím vhodných komunikačních 

nástrojů, zejména elektronických. 

• Vytvořit podmínky pro personální zajištění aktivit fakulty v rámci třetí role v souladu 

s hierarchickou úrovní realizovanou v rámci OU. 

• Systematicky spolupracovat s veřejnou správou, nevládním sektorem a ekonomickými 

subjekty v klíčových oblastech (pedagogická, sociální, technická, kulturní, sportovní, 

zdravotnická a environmentální). Zapojení zaměstnanců do rozhodovacích či poradních orgánů 

ČR, kraje, municipalit. 

 

Dílčí cíl 3: Stát se důležitou autoritou v oblasti pohybové aktivity a sportu 

s akcentem na propagaci zdravého životního stylu  

Opatření: 

• Zapojit studenty PdF OU v rámci spolupráce s externími organizacemi při pořádání 

sportovních, sportovně společenských a propagačních akcí pro veřejnost (zejména ve vztahu 

k pohybové aktivitě a zdravému životnímu stylu – např. spolek Elegant, Parahockey apod.). 

• Přenést poznatky z výzkumu, spolupracovat s aplikační sférou v MSK, zejména v oblasti 

pohybové aktivity a zdraví. 

 



 

 

PRIORITA 5 – LIDÉ A ZÁZEMÍ 
 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Zkvalitnit a dobudovat vyhovující zázemí pro pracoviště PdF OU dislokovaná v objektu na 

ulici Fráni Šrámka a na Černé louce 

Dílčí cíl 2: Navázat financování PdF OU na výkonové ukazatele 

Dílčí cíl 3: Snížit administrativní zátěž akademických zaměstnanců 

Dílčí cíl 4: Podporovat rozvojové projekty a projekty mezinárodní spolupráce včetně souvisejících 

služeb pro akademické a výzkumné pracovníky  

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

Dílčí cíl 1: Zkvalitnit a dobudovat vyhovující zázemí pro pracoviště PdF OU 

dislokovaná v objektu na ulici Fráni Šrámka a na Černé louce 

Opatření: 

• Zahájit realizaci výstavbY nového traktu SF objektu na ulici Fráni Šrámka prostřednictvím 

programu MŠMT 133 240 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a 

pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

 

Dílčí cíl 2: Navázat financování PdF OU na výkonové ukazatele 

Opatření: 

• Aktualizovat principy rozdělování příspěvků a dotací v rámci PdF OU. 

• Spolupracovat s pracovišti PdF s cílem zajistit vhodné nastavení cíle tak, aby  

z dlouhodobého hlediska přineslo další zkvalitnění procesů a výstupů fakulty. 

 



 

 

Dílčí cíl 3: Snížit administrativní zátěž akademických zaměstnanců  

Opatření: 

• Zapojit se do systému dalšího vzdělávání a školení administrativních pracovníků. 

• Zapojit se do digitalizace administrativní činnosti za účelem zefektivnění vnitřních procesů. 

• Posílit kompetence související s odborným zaměřením neakademických zaměstnanců fakulty. 

 

Dílčí cíl 4: Podporovat rozvojové projekty a projekty mezinárodní spolupráce 

včetně souvisejících služeb pro akademické a výzkumné pracovníky 

Opatření: 

• Projektové oddělení PdF bude poskytovat administrativní podporu všem projektům 

akademických zaměstnanců fakulty. 

• Rozdělit týmy na podporu rozvojových projektů a podporu výzkumných projektů. 

• Aktivně vyhledávat možné spolupráce ze strany projektového oddělení  

na zahraničních projektech (vytvoření profilu PdF, účast na informačních schůzkách, účast na 

organizovaných setkáních výzkumných institucí pro vyhledávání partnerů apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITA 6 – KOMUNIKACE – DOPŘEJME SI POCIT SOUNÁLEŽITOSTI  
A RADOSTI ZE SPOLEČNÉHO ÚSPĚCHU! 
 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:  

Dílčí cíl 1: Zkvalitnit interní komunikaci jako nástroj k posílení fakultní pospolitosti 

Dílčí cíl 2: Zkvalitnit vnější komunikaci a prezentaci fakulty směrem k veřejnosti 

  

V roce 2021 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

DÍLČÍ CÍL 1: Zkvalitnit interní komunikaci jako nástroj k posílení fakultní 

pospolitosti 

Opatření: 

• Podpořit přívětivost a přátelskost jako standard v interní komunikaci. 

• Posílit interní komunikaci prostřednictvím online komunikačních, diskusních  

a týmových nástrojů Microsoft 365 (interní weby, diskusní platformy atd.). 

• Rozvíjet referát vnější, vnitřní komunikace a tvůrčí činnosti (především PR oddělení) pro 

komunikaci dovnitř fakulty. 

• Zvýšit povědomí a oceňování kvalitní práce a výjimečných počinů zaměstnanců, studentů, 

absolventů dovnitř univerzity. 

 

DÍLČÍ CÍL 2: Zkvalitnit vnější komunikaci a prezentaci fakulty směrem 

k veřejnosti 

Opatření: 

• Rozvíjet referát vnější, vnitřní komunikace a tvůrčí činnosti (především PR oddělení) pro 

komunikaci s mimouniverzitním prostředím. 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., děkan PdF OU 

 

Předloženo k projednání Akademickému senátu PdF OU dne 25. 10. 2021. 

• Vytvořit jednotný vizuální styl a důsledně jej uplatňovat při vnější prezentaci fakulty (s 

větším důrazem na online prostředí). 

• Rozšířit síť strategických partnerství fakulty s vybranými masmédii zejména z hlediska 

popularizace vědy a umění (například exkluzivní přístup k informacím, systematická 

spolupráce na výrobě nových formátů pořadů, poskytování odborného poradenství). 

• Spolupracovat s Centrem marketingu a komunikace OU při aktivním udržování databáze 

akademických a vědeckých pracovníků pro potřeby odborných vyjádření v masmédiích. 

• Využít potenciál online / virtuálních forem vnější prezentace a komunikace (virtuální 

fakulta, PdFÓRUM, online dny otevřených dveří apod.).  

• Rozšířit spolupráci s absolventy fakulty. 


