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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 2022 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na studenta  

Opatření:   

• Kontinuálně aktualizovat a inovovat obsahy předmětů akreditovaných SP dle moderních 

trendů, v souladu s revizemi RVP pro nižší stupně vzdělávání, v souladu s plánovanou reformou 

učitelské přípravy a vzhledem k nově vytvářené koncepci inovace výuky na OU.  

• Rozšířit nabídku volitelných předmětů v souladu s potřebami potenciálních zaměstnavatelů 

našich absolventů.  

• Rozšířit síť fakultních institucí o kvalitní spolupracující školy v MS kraji.  

• Připravit akreditační záměry nových doktorských SP. 

Dílčí cíl 2: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na pedagoga  

Opatření:   

• Aktualizovat a konkretizovat semináře a workshopy nabízené na PdF k rozšíření znalostí  

a dovedností akademických pracovníků – semináře k inovaci přijímacího řízení, inovaci 

organizace a obsahové náplně státních závěrečných zkoušek.  

• Organizovat pravidelná informativní setkávání s garanty SP zaměřená na stěžejní části 

kontrolních zpráv předkládaných RVH a hodnotících zpráv v rámci ex post kontrol 

realizovaných SP. 



 

 

• Navodit intenzivní práci garantů doktorských SP směrem k zapojení doktorandů do výběrových 

předmětů nabízených v rámci „doktorské školy“.  

• Zapojovat doktorandy do výuky na VŠ – úvodní hospitace vyučujících a garantů předmětů  

v jednotlivých předmětech, ve kterých studenti participují, pravidelná reflexe jejich výuky. 

Zprostředkování praxe doktorandům na fakultních institucích.  

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

s aktuálními trendy ve vzdělávání  

Opatření:   

• V souladu s diskusemi o profesních studijních programech a na základě průběžných kontrolních 

zpráv pro kontrolní orgány (RVH OU a NAÚ) stanovit plán reakreditace vhodných SP 

z akademických na profesně orientované studijní programy. Garanti vybraných SP zpracují 

analýzy pro změnu SP dle zkušeností s aktuálně realizovanými SP a jejich evaluací v souladu 

s aktuálními informacemi o profesně orientovaných SP.  

• Aktualizovat formy alternativně realizovaných praxí dle zkušeností z předchozího období  

a příkladů dobré praxe uvedených na pravidelných setkáních Grémia praxí.  

• Intenzivně diskutovat o změně koncepce přijímacích zkoušek do jednoaprobačních SP  

a navazujících magisterských SP.  

• Navrhnout strukturu a organizaci adaptačních kurzů pro studenty prvních ročníků jako aktivity 

podporující snížení propadovosti a předčasně ukončených studií. 

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

Opatření:   

• Rozšířit nabídku kurzů CŽV pro AR 2022/2023 o kurz Koordinátor ICT.  

• Průběžně inovovat kurzy CŽV v souladu s aktuální situací v oblasti vzdělávání (přizpůsobení 

vhodných částí výuky do on-line podoby). 

• V rámci přípravy projektu Plánu obnovy navrhnout tvorbu vzdělávacího systému cvičných 

učitelů a kurzů.   



 

 

 

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 kvalitními výstupy 

Dílčí cíl 3: Podporovat výsledky s vysokou společenskou relevancí  

 
V roce 2022 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: 

• Vytvořit podmínky pro získání práv uskutečňovat habilitační řízení pro hlavní a perspektivní 

směry výzkumu – zahájení přípravy pro získání habilitačního řízení v oboru Kinantropologie. 

Vytipování dalších potenciálních směrů (oborů) pro habilitační řízení a vytvoření časového 

harmonogramu přípravy habilitačních řízení na PdF.  

• Zkvalitnit práci Etické komise pro výzkum na Pedagogické fakultě a vytvořit efektivní systém 

pro podávání a schvalování etických souhlasů.  

• Rozvíjet klíčové kompetence akademických pracovníků v oblasti vědy a umění, a to 

prostřednictvím pravidelných odborných seminářů. 

Dílčí cíl 2: Vychovávat kvalitní doktorandy s kvalitními výstupy 

Opatření: 



 

 

• Podpořit systém umožňující studentům intenzivnější zapojení do mezinárodní spolupráce  

s důrazem na zapojení zahraničních konzultantů disertačních prací. Vytvářet síť zahraničních 

odborníků, kteří se budou podílet na vedení a konzultacích disertačních prací.  

• Připravit návrh kritérií pro školitele a konzultanty s důrazem na kvalitu publikační a grantové 

činnosti. 

• Podpořit zaměstnávání PhD studentů na akademické úvazky.  

Dílčí cíl 3: Podporovat výsledky s vysokou společenskou relevancí 

Opatření: 

• Prohlubovat dosavadní spolupráci s partnery v oblasti aplikovaného výzkumu a umění  

a vytvořit cílenou strategii spolupráce s nimi. 

• Prohlubovat spolupráci s institucemi z resortu školství, práce a sociálních věcí, sportu, umění 

a kultury, ve kterých absolventi PdF OU nacházejí nejčastěji uplatnění a se kterými se lze 

ucházet o projekty v oblasti aplikovaného výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2022 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

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

a výuky na fakultě 

Opatření: 

• Připravit a realizovat společný projekt výuky skupiny našich a zahraničních studentů se dvěma 

zahraničními univerzitami, tzv. BIP (blended intensive programme) v oblasti Učitelství. 

• Dále rozšířit nabídku povinně volitelných oborových předmětů vyučovaných v cizích jazycích 

pro studenty v českých bakalářských a magisterských programech – alespoň 3 předměty.  

• Zapojit odborníky ze zahraničí do výuky našich studentů a zároveň se podílet na výuce studentů 

zahraniční univerzity (např. v rámci konsorcia NEOLAiA), tzv. changing lectures/seminars – 

alespoň 3 předměty. 

• Zapojit odborníky ze zahraničí do diskuse o koncepci klinické školy.  

 

 

 



 

 

Dílčí cíl 2: Zlepšit podmínky pro realizaci zahraničních mobilit studentů  

i akademiků 

Opatření: 

• Rozvíjet dále strategická partnerství a jiné formy spolupráce a síťování mezi univerzitami: 

připravit a podat alespoň 1 projekt kooperativního partnerství.  

• Uspořádat na fakultě týdenní setkání mezinárodní aliance pedagogických fakult SYMPOSION 

(16 evropských univerzit) a využít tohoto setkání k navázání dalších intenzivních kontaktů 

s partnery pro spolupráci a internacionalizaci výuky i výzkumu. 

• Uzavřít další bilaterální smlouvy (nejméně 4) s novými partnerskými univerzitami (např.  

v rámci konsorcia NEOLAiA nebo nově s britskými univerzitami) a revidovat všechny stávající 

smlouvy ve vztahu k EWP (Erasmus without Paper).  

• Ve spolupráci s katedrovými koordinátory vytvořit kalendář pravidelných akcí, které bude 

zajišťovat jak referát internacionalizace, tak jednotlivé katedry na podporu informovanosti  

o možnostech mobilit studentů.  

• Využít adaptačního týdne / adaptačních kurzů k propagaci mobilit na fakultě.  

• Zapojit intenzivně studentské katedrové koordinátory do podpory internacionalizace  

na fakultě – v rámci Erasmus Coffee, adaptačního týdne, Christmas meeting / Spring meeting, 

imatrikulace apod. 

• Inovovat webové stránky fakulty v anglickém jazyce zaměřené na mezinárodní spolupráci  

a prezentaci fakulty pro zahraniční partnery.   

• Vytvořit a uvést do provozu interaktivní mapu evropských partnerských univerzit se základními 

informacemi o možnostech mobilit, zejména pro potřeby vyjíždějících studentů.  

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

podmínky realizace mobilit v souvislosti s EWP.  

• V souvislosti s nárůstem finanční náročnosti mobilit inovovat přílohu Opatření děkana 16/2019 

týkající se výše stipendií poskytovaných fakultou v rámci Erasmus+.  



 

 

• Rozšířit dále nabídku předmětů pro přijíždějící studenty – s orientací také na teoretické 

předměty a nabídku odborných praxí (neorientovat se výhradně na tzv. Erasmus-friendly 

courses). 

 

Dílčí cíl 3: Rozvíjet internacionalizaci výzkumu a další tvůrčí činnosti  

na fakultě 

Opatření: 

• Systematicky hledat možnosti mezinárodní výzkumné spolupráce – mj. v rámci univerzit 

soustředěných v konsorciu NEOLAiA.  

• Připravit a podat alespoň 1 projekt kooperativního partnerství se zahraničními univerzitami, 

který bude zahrnovat také výzkumné, příp. publikační aktivity. 

Dílčí cíl 4: Rozvíjet kompetence související s internacionalizací akademiků, 

studentů i administrativních pracovníků 

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. 

• Iniciovat přípravu nebo zprostředkování kurzu akademického psaní v angličtině pro akademiky.   

 

 

 

 



 

 

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 2022 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: 
• Pokračovat ve vytváření atraktivního a stimulujícího studentského prostředí pro zapojení do 

aktivit v rámci 3. role PdF – motivující institucionální a stipendijní podpora, podpora v rámci 

studijních programů, reciproční aktivity. 

• Pokračovat v navazování spolupráce studentů a zaměstnanců PdF OU se sítí veřejných 

kulturních institucí a aktivním zapojování do veřejného kulturního prostoru (knihovny, galerie, 

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

• Aktivně (pomocí katedrových PR koordinátorů) vyhledávat studenty a zaměstnance, kteří jsou 

aktivní v rámci 3. role, a zapojit je více do života fakulty / nabídnout jim podporu fakulty.  

• Propagovat aktivitu studentů/zaměstnanců v rámci 3. role na webu, sociálních sítích 

fakulty/univerzity a v médiích. 

• Podporovat uměleckou činnost na PdF, především v oblastech: výtvarné umění, hudba, 

literatura, grafický design, scénická umění. 

• Podporovat vznik a rozvoj studentských aktivit / studentských spolků. 



 

 

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

a společensky smírném směřování společnosti především v oblasti vzdělávací 

politiky 

Opatření: 
• Dále 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. 

• Dále rozvíjet prezentaci aktivit PdF OU v rámci třetí role prostřednictvím vhodných 

komunikačních nástrojů, zejména elektronických. 

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

s hierarchickou úrovní realizovanou v rámci OU. 

• Dále rozvíjet systematickou spolupráci s veřejnou správou, nevládním sektorem  

a ekonomickými subjekty v klíčových oblastech (pedagogická, sociální, technická, kulturní, 

sportovní, zdravotnická a environmentální).  

• Nastavit procesy vyhodnocování činností PdF OU i s ohledem na dopad na prioritní cíle OU  

v rámci 3. role a principy udržitelnosti.  

• Nastavit podpůrné mechanismy zvyšující kvalitu aktivit třetí role pro zaměstnance a případně 

i studenty – školení, trénink, expertní poradenství. 

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

s akcentem na propagaci zdravého životního stylu  

Opatření: 

• Dále pokračovat v zapojování studentů 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 2022 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: 

• Realizovat výstavbu 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. 

• Začít využívat nové zázemí na Černé louce pro vzdělávací oblast 28 – Tělesná výchova a sport, 

Kinantropologie z prostředků ERDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_059/0010183. Vytvořit podmínky 

pro možnost pronájmů tohoto zázemí s cílem vyrovnané bilance příjmů a nákladů. 

• Zvýšit standardy výukových, administrativních i volnočasových částí budovy jak pro studenty, 

tak pro zaměstnance PdF OU – v návaznosti na projekty OP JAK a Plán obnovy státu. 

• Zkvalitnit prostory pro volný čas studentů. 

Dílčí cíl 2: Navázat financování PdF OU na výkonové ukazatele 

Opatření: 

• Dále zdokonalovat 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: 

• Pokračovat ve vzdělávání a školení administrativních pracovníků. 

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

• Nadále posilovat 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: 

• Nadále aktivně vyhledávat ze strany projektového oddělení možné spolupráce na zahraničních 

projektech.  

• Podporovat interdisciplinární spolupráci a společné projekty více součástí fakulty i univerzity – 

společné projekty s FSS, PřF, FF, FU, LF – vytvořit společný doktorský studijní program s FU – 

Didaktika, teorie a tvorba intermediálního a novomediálního umění; vytvořit pracovní skupinu 

s FSS zaměřenou na problematiku sociální pedagogiky a sociální práce; vytvořit pracovní 

skupinu společně s PřF, FF, FSS pro diskusi o záměru klinické školy. 

• Zahájit diskusi o záměru mezifakultního projektu klinická škola, a to včetně debaty o úpravě 

legislativních podmínek. 

 

 

 

 



 

 

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 2022 budou tyto dílčí cíle naplňovány prostřednictvím následujících opatření:  

 

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

pospolitosti 

Opatření: 

• Rozvíjet podporu přívětivosti a přátelskosti jako standardu v interní komunikaci. 

• Dále pokračovat v posilování interní komunikace prostřednictvím online komunikačních, 

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

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

komunikaci dovnitř fakulty. 

• Dále pokračovat ve zvyšování povědomí a oceňování kvalitní práce a výjimečných počinů 

zaměstnanců, studentů, absolventů dovnitř univerzity. 

• Posílit aktivity a příležitosti (např. kulturní, sportovní, zábavně vzdělávací) pro neformální 

setkávání studentů a zaměstnanců (včetně jejich dětí) napříč fakultními pracovišti (např. 

výšlapy PdF, neformální imatrikulace, adaptační kurzy ad.). 

• Dokončit revizi webu v češtině a revidovat web v angličtině, včetně vkládání nových aktualit 

do různých sekcí webu v češtině i v angličtině – pro podporu komunikace dovnitř 

fakulty/univerzity. 

 

 



 

 

 

DÍLČÍ CÍL 2: Zkvalitnit vnější komunikaci a prezentaci fakulty směrem 

k veřejnosti 

Opatření: 

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

komunikaci s mimouniverzitním prostředím. 

• Důsledně uplatňovat jednotný vizuální styl při vnější prezentaci fakulty (s větším důrazem  

na online prostředí). 

• Spolupracovat s Centrem marketingu a komunikace OU při prezentaci PdF mimo fakultu  

a univerzitu. 

• Pokračovat ve využití potenciálu online/virtuálních forem vnější prezentace a komunikace 

(virtuální fakulta, PdFÓRUM, online DOD, sociální sítě, web ad.). 

• Dále rozvíjet spolupráci s absolventy fakulty. 

• Dokončit revizi webu v češtině a revidovat web v angličtině, včetně vkládání nových aktualit do 

různých sekcí webu v češtině i v angličtině – pro podporu komunikace fakulty/univerzity 

s mimofakultním/mimouniverzitním prostředím. 

 

Zpracovali:  

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., děkan PdF OU 

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání 

doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorská studia 

doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., proděkanka pro internacionalizaci 

Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D., proděkan pro rozvoj a legislativu 

Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost 

 

Předloženo k projednání Akademickému senátu PdF OU dne 21. 2. 2022. 


