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Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je součástí metropolitního města 
Ostravy a druhého nejlidnatějšího kraje České republiky. Moravskoslezský kraj  
se však stále potýká s negativními sociokulturními a ekonomickými jevy, které mají 
neblahý dopad na život dospělých i dětí. Průměrný věk dožití je zde stále nižší 
než v ostatních regionech České republiky. I když v posledních dvou letech došlo 
ke zlepšení, zejména znečistěné prostředí postindustriálního regionu společně  
s nižším průměrným vzděláním a útlumem těžkého průmyslu stále zapříčiňují 
odliv mladých lidí z regionu. Česká republika vykazuje v rámci OECD jednu  
z největších závislostí výsledků vzdělávání na sociálním statusu rodičů, a tím také  
na regionu. Vzdělanostní nerovnosti způsobují narušení rovných šancí na dosažení 
společenského úspěchu. Děti z Moravskoslezského kraje mohou být znevýho-
dněny oproti dětem z jiných regionů České republiky. Tyto nerovné příležitosti 
v našem regionu jsou s velkou pravděpodobností v současnosti znásobeny také 
restrikcemi v souvislosti s pandemickou situací. Moravskoslezský kraj však prochází 
v posledních desetiletích zcela unikátními změnami své industriální, environmen-
tální, kulturní a ekonomické podstaty. Pedagogická fakulta může sehrát význam-
nou úlohu v podpoře restrukturalizace našeho regionu a zejména také přispět 
ke zlepšení kvality života v Moravskoslezském kraji. Učitelství, Neučitelská peda-
gogika i Kinantropologie jsou humanitně orientované oblasti vzdělávání, jejichž 
rozvoj zásadně ovlivní populaci Moravskoslezského kraje napříč všemi věkovými 
kategoriemi. 

V posledních letech se naší fakultě především podařilo získat institucionální 
akreditaci pro oblasti vzdělávání Učitelství a Tělesná výchova a sport, Kinantro-
pologie; doktorské studium Pedagogiky a Kinantropologie a rozvojové projekty 
OP VVV, které pomáhaly v rozvoji kraje především v oblasti vzdělávání. Dále se 
podařilo udržet atraktivitu studijních programů pro uchazeče o studium, nastavit 
reciproční aktivity pro praktickou výuku studentů a dostavět zázemí pro vzdělá-
vací oblasti Učitelství a Neučitelská pedagogika. 

V některých ukazatelích však vidíme, že naše fakulta nevyužívá svého poten-
ciálu: jsou to především vysoký počet studentů na jednoho akademika, nevyužité 
možnosti publikační činnosti, snižující se finance přicházející za „kvalitu“, nejméně 
mobilit našich studentů ve srovnání s jinými pedagogickými fakultami v České 
republice. Nemáme habilitační a jmenovací řízení, což determinuje rozvoj fakulty 
jako celku ve všech oblastech, a především máme nedostatek mladých docentů  
a profesorů a s tím související nedostatek externích výzkumných grantů, což 
následně ohrožuje akreditace magisterských a doktorských studijních programů,  
a prosazujeme se málo v mediálním prostoru. 

Tento strategický záměr by měl umožnit systematický rozvoj všech tří oblastí 
vzdělávání Pedagogické fakulty: Učitelství, Neučitelská pedagogika a Tělesná 
výchova a sport, Kinantropologie. Navíc je strategický záměr koncipován tak, aby 
Pedagogická fakulta ve střednědobém výhledu měla témata, kterým se akademici 
budou věnovat ve výzkumu, budou je umět dobře prezentovat v mediálním pros-

Preambule – Mise a vize
toru, budou na nich spolupracovat se zahraničními univerzitami, zapojí do nich 
studenty a výsledky uplatní v našem regionu. Otevřenost, zájem o vědní obor 
a spolupráce jsou nejlepší cestou k dosažení kultivovaného akademického pros-
tředí. Tento strategický záměr by měl iniciovat procesy, které kreativní prostředí  
na Pedagogické fakultě vytvoří.

Mezinárodní spolupráce nám pomáhá získat nezávislost na velkých českých 
univerzitách. Výzkumná evidence také dokládá, že absolventi, kteří se vzdělávali 
v rámci mobility na zahraniční vysoké škole, jsou úspěšnější při hledání zaměst-
nání. Tuto skutečnost dokresluje požadavek ředitelů ostravských středních škol, 
kteří si u kulatého stolu s naší fakultou přáli větší jazykovou vybavenost našich 
studentů. Tento strategický záměr si tedy klade za cíl iniciovat takové procesy  
na fakultě, které umožní propojit Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava 
se zahraničním univerzitním prostorem ve všech třech oblastech vzdělávání  
na naší fakultě.

Statutární město Ostrava si ve své strategii zvolilo tři základní témata,  
ve kterých realizuje strategické projekty: Bohatství v lidech, Metropole regionu  
a Zdravá metropole. Naše fakulta by v souladu se strategickým záměrem Ostravské 
univerzity, Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje měla pomoci 
našemu regionu motivovat mladé nadané lidi, aby zůstali v našem kraji, protože 
v lidech je opravdové bohatství. Můžeme také pomoci vytvářet koncept zdravé 
metropole a kultivovat veřejný prostor v duchu metropolitního města.

Každé pracoviště má svou historii, jedinečnou kulturu a vize, které vytvářejí 
vedoucí kateder. Míra rozvoje jednotlivých pracovišť je determinována zejména 
strukturou jejich studijních programů a akreditačních práv. Každá katedra by  
si měla zvolit svou uměřenou cestu. Potřebujeme všechny katedry, které jsou moti-
vované dobře vykonávat oblast vzdělávání, vědy, internacionalizace a třetí role. 

Základním nástrojem růstu každé instituce je její rozpočet. Tento strategi-
cký záměr by měl být ideovým základem pro nová pravidla rozdělení rozpočtu naší 
fakulty tak, aby byl rozpočet motivační, ale zároveň nenarušil stabilitu jednotli-
vých pracovišť. Finanční prostředky by však neměly být hlavní motivací, ale spíše 
podporou pro naše vize, které můžeme realizovat, pokud si to zasloužíme.

S T R A T E G I C K Ý  Z Á M Ě R M I S E  A  V I Z E



6 7

Obsah
9 ÚVOD 
13 PRIORITA 1 

KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI
16 Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na studenta
17 Dílčí cíl 2: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na pedagoga
17 Dílčí cíl 3: Analyzovat a inovovat stávající studijní programy 

v souladu s aktuálními trendy ve vzdělávání
17 Dílčí cíl 4: Sledovat aktuální trendy v celoživotním vzdělávání (CŽV)
19 PRIORITA 2

VĚDA A UMĚNÍ NÁM POMOHOU NAJÍT CESTU 
PRO MODERNÍ PEDAGOGICKOU FAKULTU VE 21. STOLETÍ 

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

23 Dílčí cíl 2: Vychovávat kvalitní doktorandy s kvalitními výstupy
23 Dílčí cíl 3: Podporovat výsledky s vysokou společenskou relevancí
25 PRIORITA 3

INTERNACIONALIZACE
MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOST PRO KAŽDÉHO

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

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

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

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

31 PRIORITA 4
TŘETÍ ROLE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA!!! 

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

aktivně přispívá ke všeobecné vzdělanosti a humanitě společnosti
34 Dílčí cíl 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí 

na udržitelném a společensky smírném směřování společnosti 
především v oblasti vzdělávací politiky

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

37 PRIORITA 5 
LIDÉ A ZÁZEMÍ 

40 Dílčí cíl 1: Zkvalitnit a dobudovat vyhovující zázemí pro pracoviště
 PdF OU dislokovaná v objektech na ulici Fráni Šrámka a na Černé louce

40 Dílčí cíl 2: Navázat financování PdF OU na výkonové ukazatele
41 Dílčí cíl 3: Snížit administrativní zátěž akademických zaměstnanců
41 Dílčí cíl 4: Podporovat rozvojové projekty a projekty mezinárodní spolu- 

práce včetně souvisejících služeb pro akademické a výzkumné pracovníky
41 Dílčí cíl 5: Vytvořit podmínky pro podporu strategického řízení
42 PRIORITA 6 

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

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

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

S T R A T E G I C K Ý  Z Á M Ě R O B S A H



ÚVOD



1 0 1 1

Strategický záměr Pedagogické fakulty OU pro období 2021–2025 vychází  
z Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě  
na období 2016–2020. Strategický záměr připravilo vedení fakulty ve spolupráci 
s katedrami. Stěžejním posláním vedení Pedagogické fakulty OU je služba fakultní 
komunitě, poskytování profesionálních služeb pro hlavní činnosti fakulty, koordi-
nace aktivit uvnitř fakulty, ale také koordinace s aktivitami na univerzitní úrovni, 
dále pak podpora nových nápadů a inovací. Vedení fakulty je připraveno usilovat 
o budování pozitivního obrazu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity navenek 
i dovnitř.

Tento strategický záměr rozpracovává cíle, kterých chceme jako fakulta 
dosáhnout v příštích pěti letech v následujících prioritách:

PRIORITA 1 KVALITNÍ VÝUKOU KE VZDĚLANOSTI
PRIORITA 2 VĚDA A UMĚNÍ NÁM POMOHOU NAJÍT CESTU PRO MO- 
DERNÍ PEDAGOGICKOU FAKULTU VE 21. STOLETÍ 
PRIORITA 3 INTERNACIONALIZACE 
PRIORITA 4 TŘETÍ ROLE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA!!! 
PRIORITA 5 LIDÉ A ZÁZEMÍ 
PRIORITA 6 KOMUNIKACE – DOPŘEJME SI POCIT SOUNÁLEŽITOSTI  
A RADOSTI ZE SPOLEČNÉHO ÚSPĚCHU!

Oproti Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
na období 2016–2020, v němž bylo stanoveno pět hlavních priorit (1. Vzdělá-
vací činnost, zajišťování kvality, diverzita a dostupnost; 2. Vědecko-výzkumná  
a umělecká činnost; 3. Internacionalizace a vnější vztahy; 4. Veřejné funkce: třetí 
role univerzity / fakulty; 5. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty) 
je nově přiřazena priorita šestá týkající se komunikace. 

Pro sledování naplňování tohoto strategického záměru budeme využívat 
hodnoticí rámec, který zdůrazňuje jednak nutnost využití kombinace kvalitativních 
a kvantitativních indikátorů, ale také přesvědčení, že samotné měření rozvoje by 
nemělo zvyšovat byrokracii a zatěžovat kohokoli na univerzitě, respektive fakultě 
víc, než bude nezbytné.

Strategický záměr PdF OU vychází z následujících strategických materiálů  
a dokumentů:

• Dlouhodobý   záměr   Pedagogické   fakulty   Ostravské   univerzity  
v Ostravě na období 2016–2020

• Strategický záměr Ostravské univerzity 2020–2025
• Dlouhodobý záměr – Strategie rozvoje Ostravské univerzity 2015–2020
• Výroční zprávy o činnosti PdF OU 2015–2019
• Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 

2021
• Strategie vzdělávací politiky 2030+
• Strategické dokumenty operačních programů, zejména OP JAK a Just 

Transition Fund

Úvod
• Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021
• Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023
• Platná legislativa (zejména zákon o VŠ a jeho připravovaná novela)
• Osnova plánu investičních aktivit vysoké školy pro roky 2021–2030
• Evropská charta pro výzkumné pracovníky (včetně Kodexu chování pro 

přijímání výzkumných pracovníků)
• MICHE 2019. Monitoring Internationalization of Czech Higher Educa-

tion: Final Report & Recommendations for University of Ostrava, 2019
• MICHE 2019. Monitoring Internationalization of Czech Higher Educa-

tion: 3-Year Action Plan, duben 2020. 

Projednáno Vědeckou radou PdF OU dne 2. 3. 2021.
Schváleno Akademickým senátem PdF OU dne 22. 3. 2021.

V Ostravě dne 22. 3. 2021

……………………………………..
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

děkan Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity
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PdF OU bude v následujícím období podporovat studijní programy ve všech třech 
oblastech vzdělávání: Učitelství, Neučitelská pedagogika i Tělesná výchova a sport, 
Kinantropologie. Zaměříme se na zařazení aktuálních trendů v těchto oblastech 
do studijních plánů a především také na zvyšování kompetencí studentů i akade-
miků. Společným prioritním prvkem všech studijních programů realizovaných  
na PdF bude jejich zacílení na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občan-
ský, profesní a osobní život. Vzdělávání studentů PdF bude nadále realizováno  
s ohledem na aktuální požadavky dnešní doby směřující k snižování nerovnosti 
v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a maximálnímu rozvoji potenciálu dětí. Nově 
akreditované studijní programy tradičně pokrývají vzdělávání od předškolní peda-
gogiky až ke vzdělávání dospělých. Kromě toho fakulta realizuje i další typy 
profesního neučitelského studia a také otevírá interdisciplinární studijní programy  
ve spolupráci s dalšími fakultami OU a Vysokou školou báňskou – Technickou 
univerzitou Ostrava. Ve všech akreditovaných studijních programech a progra-
mech celoživotního vzdělávání se zaměříme na inovaci studia směrem k využití 
moderních vzdělávacích trendů a moderních technických prostředků ve výuce 
(on-line vzdělávání, distanční vzdělávání, metody blended learning apod.). Součástí 
inovace studijních programů bude postupné zařazování vhodných prvků interna-
cionalizace a spolupráce s praxí. Zmiňované inovace budou klíčovými aktivitami 
připravovaného projektu na podporu učitelského vzdělávání v MSK (POUČ). 

Nadále bude třeba zvýšit informační a propagační služby, aby byli ke studiu 
získáváni ti nejlepší a motivovaní uchazeči s perspektivou dostudování. Zde je pak 
na místě spolupráce se středními školami, např. formou studijních stáží středo-
školáků, účast na propagačních akcích, angažmá fakulty v médiích či na Univer-
zitě dětí a mládeže. Nutnou součástí přípravy a realizace přijímacího řízení bude 
také monitorování a vyhodnocování zájmu o jednotlivé studijní programy, které 
může být využito k zacílení podpory na studijní programy s vysokou společen-
skou poptávkou, ale nízkým zájmem či ke koncepčním návrhům fakulty směrem 
ke struktuře nabízených studijních programů. Fakulta si současně uvědomuje 
nutnost sledování a prověřování kvality vzdělávací činnosti, která souvisí s napl-
něností jednotlivých studijních oborů a prací programových rad a garantů jednot-
livých studijních programů.

V návaznosti na požadavky praxe chceme nadále rozšiřovat možnosti a alter-
nativy při plnění povinných studentských praxí a zároveň zpřehlednit a zjednodu-
šit jejich nabídku a administrativní zázemí. 

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 aktu-
álními trendy ve vzdělávání
Dílčí cíl 4: Sledovat aktuální trendy v celoživotním vzdělávání (CŽV)

1 Kvalitní výukou ke vzdělanosti

S T R A T E G I C K Ý  Z Á M Ě R K V A L I T N Í  V Ý U K O U  K E  V Z D Ě L A N O S T I
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Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících  
indikátorů (vztaženo k roku 2025):

• inovace poloviny současných (akreditovaných) předmětů o složku 
on-line podpory studia, složku internacionalizace, o nové trendy výuky  
s ohledem na změny v RVP, 

• nárůst počtu předmětů realizovaných v cizím jazyce o 5 %, 
• tvorba úložiště pro inspirativní výstupy studentských prací, 
• celofakultní SVOČ organizovaná didaktiky jednotlivých kateder, 
• zvýšit zapojení absolventů / odborníků z praxe do výuky o 10 %, 
• vytvoření systému podpory zvyšování kompetencí VŠ pedagogů 

(nabídka 10 odborných kurzů / workshopů ročně),
• vytvoření systému organizací krátkodobých stáží VŠ pedagogů  

na školách (pro začínající VŠ pedagogy, zvláště pro ty, kteří působili  
v základním či středním školství jen krátce nebo vůbec), 

• opatření děkana k zpřesnění role garanta SP,
• tvorba webového úložiště pro informace a nabídky praxí a stáží, zapo-

jení studentů do dobrovolnických aktivit apod.,
• metodika pro tvorbu akreditačního spisu,
• příprava minimálně jednoho nestrukturovaného SP (jednooborového),
• navržení systému podpůrných opatření pro snížení studijní neúspěš-

nosti s přesahem do úpravy popisů předmětů a jasně stanoveným 
hodnocením,

• inovace stávající nabídky kurzů CŽV s ohledem na platnou legislativu  
a poptávku v pedagogickém terénu. 

1.1  Dílčí cíl 1: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na studenta
Opatření: 
1.1.1 Aplikovat výuku pomocí blended learning, především pro získání 
znalostí, u všech stupňů a forem akreditovaných SP. Preferovat prezenční 
(kontaktní) výuku v předmětech, které vedou primárně k získání dovedností, 
prostřednictvím intenzivní aplikace aktivizačních a interaktivních metod. 
1.1.2 Umožnit studentům nadále získávat praktické zkušenosti v rámci reflek-
tované profesní praxe a odborných stáží. 
1.1.3 Postupně a kontinuálně inovovat obsah výuky a vzdělávání s ohledem 
na změny v RVP (např. využití prostředků ICT v předmětových didaktikách, 
zařazení vhodných prvků internacionalizace do výuky vybraných předmětů 
apod.).
1.1.4 Vytvořit sdílené databáze konkrétních inspirativních výstupů ze 
studentských prací (seminárních, portfolií apod.). 
1.1.5 Rozšířit stávající zapojení odborníků z praxe do výuky vybraných  
předmětů.

 1.2 Dílčí cíl 2: Zvýšit kvalitu studia s ohledem na pedagoga
Opatření: 
1.2.1 Navrhnout a realizovat systém podpory vzdělávání akademických 
pracovníků vedoucí k zvyšování digitální gramotnosti, pedagogických, soci-
álních a jazykových kompetencí VŠ pedagogů. Rozšíření sdílení profesních  
a odborných zkušeností formou workshopů a krátkodobých stáží VŠ peda-
gogů na fakultních institucích. U začínajících pedagogů (např. doktorandů) 
zařadit do počátků jejich učitelské praxe na VŠ hospitace garantů jednotli-
vých předmětů, případně garantů SP. 
1.2.2 Posílit roli programových rad a roli garantů studijních programů. 

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

Opatření: 
1.3.1 Komplexně analyzovat a vyhodnotit portfolio akreditovaných SP 
jako podklad k rozhodování o přípravě nestrukturovaných SP a o vytvoření 
podkladů pro akreditaci profesně zaměřeného SP (např. nestrukturovaného 
jednooborového studia Učitelství IT a profesně zaměřených SP Sociální peda-
gogika (NMgr), Učitelství pro MŠ (Bc), Tělesná výchova a sport – Trenérství  
a sportovní výkonnost, Pohybová aktivita, rekreace a zdraví).
1.3.2 Optimalizovat model praxí na základě zkušeností z období mimořád-
ných situací a realizovaných projektů doplněním prvků internacionalizace, 
alternativních a virtuálních forem plnění. 
1.3.3 Analyzovat příčiny studijní neúspěšnosti studentů na jednotlivých 
pracovištích společně s navržením a realizací podpůrných opatření k jejich 
minimalizaci. Revidovat stávající systém přijímacího řízení s ohledem na 
nastavení podmínek s orientací na kvalitu, nastavit transparentní způsob 
hodnocení jednotlivých předmětů a využít vhodných forem výuky k zajištění 
podmínek pro rozvoj osobní epistemologie studentů.

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

Opatření: 
1.4.1 Aktualizovat a rozšířit nabídku kurzů CŽV dle požadavků praxe, resp. 
požadavků trhu práce či společenské objednávky. 
1.4.2 Inovovat stávající kurzy CŽV v souladu s potřebou distančního / on-line 
vzdělávání. 
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Pedagogická fakulta procházela v předchozím období vývojem v oblasti tvůrčí 
činnosti. Vedle hlavního směru výzkumu vznikly a rozvíjely se také nové perspek-
tivní výzkumné směry a dynamicky se vyvíjela umělecká činnost v oblasti výtvar-
ného umění. Podařilo se získat externí grantové finanční prostředky na výzkum 
z projektů OP VVV, kde jsme byli úspěšní ve výzvě Excelentní věda s projektem 
Healthy Aging in Industrial Environment. Došlo také k navýšení počtu získaných 
projektů GA ČR a TA ČR, kdy zejména projekty TA ČR cílí do oblasti pedagogic-
kého výzkumu. Velkým potenciálem pro rozvoj tvůrčí činnosti je zisk doktorského 
studijního programu Pedagogika a podání žádosti o akreditaci programu Didaktika 
českého jazyka a literatury. 

Nicméně si uvědomujeme slabé stránky, které byly identifikovány jak v rámci 
procesu vnitřní evaluace, tak v připomínkách Mezinárodního evaluačního panelu. 
Jedná se zejména o nedostatečnou publikační činnost v odborných zahraničních 
časopisech v oblasti Education and Educational research a rovněž slabý celospo-
lečenský dopad výzkumu. Mezi další slabé stránky náleží nízká míra interdiscipli-
narity a zejména internacionalizace ve vědě a výzkumu, a to především na úrovni 
personálního obsazení a struktury vědeckých a uměleckých týmů. Dále pak nebylo 
dopracováno komplexní hodnocení tvůrčí činnosti zaměstnanců a efektivní řízení 
doktorského studia. Slabou stránkou je rovněž absence habilitačního a jmenova-
cího řízení ve všech vzdělávacích oblastech realizovaných na PdF. 

Naším cílem pro následující období je vybudovat atraktivní a motivační 
prostředí pro talentované vědce a umělce, výzkumné týmy a spolupracující insti-
tuce. Cílíme na to, aby naši doktorandi a absolventi měli kritické myšlení a schop-
nost přizpůsobit svou výuku novým trendům postaveným na „evidence based“ 
principech a aktivizovat je k mezinárodní aktivitě a celospolečensky uznávanému 
výzkumu. V následujícím období budeme podporovat kroky, které povedou ke 
zvýšení společenského uznání PdF v oblasti vědy a umělecké činnosti, k produkci 
kvalitních doktorandů s kvalitními výstupy a přinesou výsledky s vysokou spole-
čenskou relevancí.

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

Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indi-
kátorů (vztaženo k roku 2025):

• zvýšení vědeckého výkonu zaměstnanců dle interního hodnocení OU 
na úroveň K2,

2 Věda a umění nám pomohou najít  
   cestu pro moderní pedagogickou  
   fakultu ve 21. století
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• navýšení počtu externích grantů a udržení stávajícího interního hodno-
cení OU na úrovni K2,

• zvýšení kvalitních bibliometrizovatelných publikačních výstupů Modulu 
2 dle M17+ dle interního hodnocení OU na úroveň K2, 

• zvýšení kvality výstupů uplatňujících se v Modulu 1 dle M17+ na úroveň 
K2 dle interního hodnocení OU,

• zvýšení podílu výsledků uplatněných v rámci Modulu 1 dle M17+ na 5 
výstupů, 

• zvýšení kvality výsledků se společenskou relevancí, uplatnitelných  
v Modulu 3 dle M17+,

• zlepšení hodnocení v rámci Modulu 3 dle M17+ na známku 3,
• navýšení objemu financí z transferu a udržení stávajícího interního 

hodnocení OU na úrovni K2,
• zvýšení úspěšnosti doktorských studií a kvality publikační činnosti 

doktorandů.

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

Opatření:
2.1.1 Dle celouniverzitního rozdělení dopracovat koncepci institucionál-
ního financování (DKRVO, RUV) s ohledem na oborovou specificitu vědních 
oblastí tak, aby v maximální míře pozitivně motivovala ke zvýšení vědeckého 
výkonu na Pedagogické fakultě. 
2.1.2 Připravit a implementovat metodiku a nástroje pro dlouhodobý moni-
toring a roční zprávy o výkonu v oblasti vědy a umělecké činnosti, které 
budou rovněž reflektovat politický, sociální a ekonomický dopad výzkumu.
2.1.3 Provést komplexní analýzu vývoje hlavních a perspektivních (podpo-
rovaných) směrů výzkumu, upravit systém organizace a hodnocení výzkum-
ných týmů a implementovat metodiku tvorby nových týmů, jejíž součástí 
bude návrh koncepce financování výzkumných týmů z DKRVO. 
2.1.4 Sledovat a připravit výzvy na posilování týmů o kvalitní výzkumné 
pracovníky přicházející z jiných institucí, výzvy na podporu získávání meziná-
rodních projektů a ke spolupráci s kvalitními zahraničními pracovišti.
2.1.5  Vytvořit podmínky pro akademiky a doktorské studenty, kteří se aktivně 
podílejí na externí grantové činnosti (REFRESH, LERCO, POUČ MSK).
2.1.6 Vytvořit podmínky pro získání práv uskutečňovat habilitační řízení pro 
hlavní a perspektivní směry výzkumu. 
2.1.7 Podporovat zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (včetně 
vedoucích výzkumných týmů) v oblasti managementu vědy a umělecké 
činnosti a cíleně podporovat kariérní rozvoj členů vědeckých týmů.
2.1.8 Rozvíjet klíčové kompetence akademických pracovníků v oblasti vědy  
a umění, a to prostřednictvím pravidelných odborných seminářů.

2.1.9 Klást důraz na zodpovědný přístup a boj proti neetickým praktikám  
ve výzkumu.
2.1.10 Zkvalitnit práci Etické komise pro výzkum na Pedagogické fakultě  
a vytvořit efektivní systém pro podávání a schvalování etických souhlasů.   
2.1.11 Realizovat systematické školení studentů i akademiků v oblasti plagi-
átorství a publikační etiky.
2.1.12 Podporovat aktivity v oblasti sdílení dobré praxe ve výzkumu a otevře-
ném přístupu k výzkumu s důrazem na politiku Open Science a Open Access.

2.2  Dílčí cíl 2: Vychovávat kvalitní doktorandy s kvalitními výstupy
Opatření:
2.2.1 Provést komplexní analýzu doktorského studia, vytipovat společné 
oblasti zařaditelné do celouniverzitní doktorské školy a připravit akční plán 
rozvoje doktorských studijních programů na Pedagogické fakultě.
2.2.2 Zajistit nástroje pro efektivnější přípravu publikačních výstupů (nástroje 
pro korektury odborných textů, kontroly plagiátorství a usnadnění zpětné 
vazby mezi studentem a školitelem). 
2.2.3 Podpořit systém umožňující studentům intenzivnější zapojení do mezi-
národní spolupráce s důrazem na zapojení zahraničních konzultantů diser-
tačních prací.
2.2.4 Připravit návrh úpravy kritérií pro školitele a konzultanty s důrazem  
na kvalitu publikační a grantové činnosti.
2.2.5 Připravit nástroje pro zlepšování finančního ohodnocení talentovaných 
studentů zapojených do výzkumu včetně systému podpory grantových akti-
vit doktorandů a absolventů doktorského studia.
2.2.6 Rozvíjet systém podpory mobilit studentů doktorských studijních 
programů a postdoktorandů.

2.3  Dílčí cíl 3: Podporovat výsledky s vysokou společenskou relevancí
Opatření:
2.3.1 Rozvíjet spolupráci s nově vybudovaným Centrem pro transfer 
poznatků a technologií OU.
2.3.2 Navázat na dosavadní spolupráci s partnery v oblasti aplikovaného 
výzkumu a umění a vytvoření cílené strategie spolupráce s nimi.
2.3.3 Rozvíjet spolupráci s institucemi z rezortu školství, práce a sociálních 
věcí, sportu, umění a kultury, ve kterých absolventi PdF OU nacházejí nejčas-
těji uplatnění a se kterými se lze ucházet o projekty v oblasti aplikovaného 
výzkumu.
2.3.4 Podílet se na rozvoji Marketingové strategie OU v oblasti transferu  
a získat a realizovat aktivity s novými partnery z aplikační sféry v oblasti vědy 
a také aplikovaného umění. 
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Ostravská univerzita je považována za klíčového aktéra internacionalizace regi-
onu a jako místo vzdělávání i setkávání mezinárodní komunity by měla napomá-
hat rozvíjet otevřenost a toleranci jeho obyvatel. Pedagogická fakulta připravuje 
učitele a další pedagogické pracovníky, kteří se uplatňují převážně právě v našem 
regionu a kteří budou mít zásadní vliv na další generace. Budou ovlivňovat postoje 
svých žáků a studentů ke klíčovým otázkám globalizovaného, propojeného světa, 
jejich rozhled a vnímaní „jinakosti“ v tradičně uzavřené české společnosti.

Chceme proto připravovat studenty, kteří sami budou mít široký rozhled  
i zkušenosti neomezené jen na domácí prostředí. Chceme studenty, kteří se 
například v době fake news nebudou muset spoléhat výhradně na domácí zdroje  
a budou mít v zahraničí přátele a známé, se kterými budou schopni diskutovat  
o všeobecně lidských i profesních otázkách. Vytvoříme takové prostředí, které 
naše studenty maximálně podnítí k získání jazykových kompetencí, které jim 
umožní konfrontovat různé názory a vytvářet si odpovědně názor vlastní. Chceme 
připravovat studenty, kteří budou otevřeni zahraničním zkušenostem, přičemž 
budou schopni kriticky posoudit, zda mohou tyto zkušenosti být přínosem pro 
jejich vlastní život a profesní praxi, či nikoliv.  

Naším hlavním cílem pro nadcházející období je dosáhnout toho, aby mezi-
národní zkušenost byla dostupná všem studentům a potažmo i pracovníkům PdF. 
Klasickým nástrojem naplnění tohoto cíle je navýšení počtu mobilit studentů  
i zaměstnanců. Zatímco akademičtí pracovníci PdF hojně vyjíždějí na nejrůz-
nější zahraniční cesty a také relativně značný počet kolegů přijíždí na naši fakultu, 
mobility studentů stagnují a počet vyjíždějících studentů je dosud povážlivě nízký. 
Hlavním nástrojem posílení internacionalizace fakulty v nadcházejícím období však 
bude tzv. internacionalizace „doma“, což znamená zahrnout mezinárodní dimenzi 
do struktury studijních programů i do samotné výuky. Máme výhodu v tom, že 
jako jediní na OU získáváme první zkušenosti s tzv. mobility windows, ale na druhé 
straně nám chybí dostatek odborných předmětů, které bychom mohli nabízet  
a vyučovat v cizích jazycích. Můžeme stavět na intenzivní a dlouhodobé nabídce 
výuky cizích jazyků na fakultě, ale musíme rozvíjet naše kompetence dále,  
a to směrem k dovednostem akademiků vyučovat v cizím jazyce své odborné disci-
plíny a dovednostem studentů osvojovat si odborný obsah v cizím jazyce. Bude 
také nutné navázat další, příp. intenzivnější spolupráci se zahraničními univerzi-
tami a kolegy a využívat jejich expertních znalostí ve výuce. Přestože se soustře-
díme zejména na internacionalizaci „doma“, další posílení mezinárodní spolupráce 
ve výzkumné a umělecké činnosti a publikování – také – s mezinárodním přesa-
hem je pro fakultu jako součást univerzity nezbytné.         

2 Internacionalizace – 
   mezinárodní zkušenost pro každého
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V této prioritě tedy 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 aka- 
demiků 
Dílčí cíl 3: Rozvíjet internacionalizaci výzkumu a další tvůrčí činnosti na fa- 
kultě
Dílčí cíl 4: Rozvíjet kompetence související s internacionalizací akademiků, 
studentů i administrativních pracovníků

Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indi-
kátorů (vztaženo k roku 2025):

• koncepce internacionalizace kurikula a výuky na PdF OU,
• 2 další studijní programy se semestrem umožňujícím zahraniční mobilitu 

studentů (mobility window),
• 5 předmětů připravených pro systém virtuálních mobilit a studijních 

opor / e-kurzů vztahujících se k těmto předmětům,
• 5 oborových předmětů připravených pro výuku a následně vyučova-

ných v anglickém (příp. jiném světovém) jazyce v českých studijních 
programech,

• 5 % nárůst vyjíždějících studentů,
• 2 nově navázaná strategická partnerství, příp. jiné, například bilaterální 

smlouvy se zahraničními vysokoškolskými institucemi,
• interaktivní mapa mezinárodní spolupráce,
• 5 akademiků proškolených pro výuku odborných předmětů v cizím 

jazyce (EMI).

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

Opatření:
3.1.1 V návaznosti na SZ OU připravit koncepci internacionalizace kurikula 
a výuky na PdF.
3.1.2 Připravit nabídku virtuálních mobilit a možností jejich případné imple-
mentace do studijních plánů vybraných studijních programů, zvláště kolabo-
rativních kurzů integrujících studenty OU a studenty zahraničních univerzit 
(COIL – Collaborative Online International Learning).
3.1.3 Rozšířit nabídku povinně volitelných oborových předmětů vyučova-
ných v cizích jazycích pro studenty v českých bakalářských a magisterských 
programech pro efektivní integraci domácích a mezinárodních studentů  
ve výuce. 
3.1.4 Zapojit odborníky ze zahraničí do výuky, včetně hostujících profesorů.
3.1.5 Vytvořit návrh strategie pro podporu přípravy studijních programů  
v cizích jazycích a pro podporu přípravy joint / double degree programů.

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

Opatření:
3.2.1 Připravit nabídku krátkodobých studentských zahraničních studijních 
pobytů jako součást tzv. blended learning.
3.2.2 Vytvořit podmínky pro zahraniční mobilitu bakalářských a magister-
ských studentů ve studijních plánech zavedením semestru bez povinných 
předmětů – mobility window. 
3.2.3 Zapojit se do evropské iniciativy Erasmus Without Paper (EWP)  
na základě účasti relevantních pracovníků na školeních. 
3.2.4 Rozvíjet strategická partnerství a jiné formy spolupráce a síťování mezi 
univerzitami.
3.2.5 Podporovat dobrovolnické pobyty studentů PdF OU.
3.2.6 Rozšířit nabídku předmětů pro přijíždějící studenty, zvláště v progra-
mech Erasmus+ a VIA Exchange.
3.2.7 Vytvořit interaktivní mapu mezinárodní spolupráce fakulty. 

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

Opatření:
3.3.1 Podporovat a oceňovat výzkumné a publikační činnosti v zahra- 
ničí, zejména publikování v uznávaných mezinárodních odborných časopi-
sech a v renomovaných zahraničních nakladatelstvích. 
3.3.2 Podporovat a oceňovat umělecké a další tvůrčí činnosti v zahraničí, 
zejména ve spolupráci s renomovanými pracovišti a kolegy. 
3.3.3 Podporovat účast na kvalitních zahraničních konferencích.
3.3.4 Podporovat zapojení akademiků do činností mezinárodních výzkum-
ných organizací a asociací.
3.3.5 Podporovat zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu na PdF.
3.3.6 Výrazně podporovat zapojení akademiků a studentů doktorských  
studií do společných výzkumných projektů s mezinárodními partnery. 

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

Opatření:
3.4.1 Dále rozvíjet jazykové dovednosti v cizím jazyce u akademických  
i neakademických pracovníků.
3.4.2 Účastnit se kurzů EMI – English Medium Instruction – pro akade-
mické pracovníky, kteří připravují nebo již vedou výuku odborných předmětů  
v cizím jazyce.
3.4.3 Připravit a realizovat kurzy akademického psaní v anglickém jazyce pro 
akademiky.
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Pedagogická fakulta si je vědoma své role ve společnosti, a to nejen v souvislosti 
s jejím působením v oblasti školství regionální, ale i nadregionální úrovně. Veškerá 
navrhovaná opatření strategického záměru slouží k podpoře aktivit již existujících 
a ke vzniku nových. PdF OU bude usilovat o rozvoj znalostí a dovedností studentů 
i pedagogů nezbytných pro budoucí potřeby života a práce. Důraz bude kladen 
na rozvoj kompetencí v oblasti vizuální, literární a digitální gramotnosti. Současná 
pandemie koronaviru konfrontovala celou společnost s nezbytností efektivního 
využívání digitálních technologií napříč všemi stupni vzdělávání. 

PdF OU vidí svou budoucnost neodmyslitelně spjatou s Ostravou a MSK  
a jejich vývojem, a musí tak přispět k jejich vyváženému a udržitelnému rozvoji. 
PdF má potenciál ve spolupráci s klíčovými aktéry v oblasti vzdělávání, kultury, 
sportu, veřejné správy, nevládní sféry a ekonomiky urychlit a iniciovat takové 
procesy, které přispějí k dynamice transformačních snah, omezí jejich negativní 
dopady a zajistí kontinuální zlepšování zdravého životního stylu, respektive zvyšo-
vání kvality života v kraji.

Moravskoslezský kraj představuje region s věkem dožití o dva roky nižším, 
než je průměr v ČR. Pravidelná pohybová aktivita má prokazatelně pozitivní vliv 
na kvalitu života, pomáhá redukovat předčasná úmrtí v důsledku kardiovasku-
lárních onemocnění (hypertenze, diabetes mellitus, vysoká hladina cholesterolu)  
a také snižuje riziko vzniku nadváhy a obezity. Pomáhá redukovat rizikové faktory 
vzniku nemocí oběhové soustavy. Je proto velmi důležité podpořit rozvoj pohy-
bových aktivit nejen mezi studenty a zaměstnanci PdF OU, ale také mezi obyva-
teli zdejšího regionu.

Pedagogická fakulta si je vědoma svých omezených finančních a personál-
ních možností v oblasti třetí role, díky nimž byla v předchozích pěti letech tato 
priorita realizována okrajově. Pro nové pětileté období 2021–2025 chce PdF 
vynaložit co největší nasazení a úsilí pro rozvoj a ukotvení této priority ve své 
struktuře. Pro naplnění vytyčených vizí v oblasti své společenské zodpovědnosti 
se PdF OU hodlá zaměřovat zejména na svou angažovanost při řešení naléhavých 
společenských a zejména regionálních trendů (s důrazem na vzdělávání), u kterých 
vnímá svůj nemalý potenciál pro nalezení řešení. 

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:
Dílčí cíl 1: Stát se respektovanou a vyhledávanou fakultou, která prostřed-
nictvím svých zaměstnanců a studentů aktivně přispívá ke všeobecné vzdě-
lanosti a humanitě společnosti
Dílčí cíl 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitelném  
a společensky smírném směřování společnosti především v oblasti vzdělá-
vací politiky
Dílčí cíl 3: Stát se důležitou autoritou v oblasti pohybové aktivity a sportu  
s akcentem na propagaci zdravého životního stylu

4 Třetí role – Pedagogická fakulta!!!
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Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indi-
kátorů (vztaženo k roku 2025):

• vytvořit na PdF OU komunikační platformu, jež bude veřejnosti zpro-
středkovávat odborný pohled na témata, kterými se akademici na PdF 
OU zabývají (online debatní pořad, vysílání min. 6x za rok),

• počet dohod a memorand o spolupráci s externími a veřejnými kulturními 
institucemi a počet aktivních zapojení do kulturních akcí, nárůst o 10 %,

• počet podpůrných aktivit PdF OU pro studenty a zaměstnance v oblasti 
3. role, nárůst o 15 %,

• vytvořit přehlednou strukturu řízení činností pro oblast 3. role na PdF,
• počet aktivit vedoucích k zvýšení povědomí o potřebě rozvíjení digi-

tální, vizuální a literární gramotnosti a vedoucích k dialogu učitelů napříč 
vzdělávacími oblastmi, nárůst o 15 %,

• počet projektů z oblasti 3. role řešených ve spolupráci s klíčovými insti-
tucemi, nárůst o 10 %,

• počet vzdělávacích aktivit realizovaných ve spolupráci se školskými  
a kulturními zařízeními, nárůst o 15 %,

• zřídit fungující Poradnu pohybových programů, včetně informačního 
systému (platformy) pro komunikaci s klienty z řad studentů, zaměst-
nanců i veřejnosti,

• počet studentů / zaměstnanců zapojených do spolupráce s exter-
ními organizacemi při pořádaní sportovních, sportovně společenských, 
propagačních a kulturních akcí pro veřejnost, nárůst o 15 %,

• počet výzkumných projektů s aplikační sférou, nárůst o 10 %.

4.1  Dílčí cíl 1: Stát se respektovanou a vyhledávanou fakultou, která  
     prostřednictvím svých zaměstnanců a studentů aktivně přispívá  
        ke všeobecné vzdělanosti a humanitě společnosti

Opatření:
4.1.1 Zavádět kurikulární a extrakurikulární komponenty v rámci života 
studenta tak, aby studenti byli co nejvíce zapojeni do přenášení poznatků do 
praxe a ke klíčovým skupinám obyvatel – studentům pre-terciárního vzdě-
lání a široké veřejnosti.
4.1.2 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.
4.1.3 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.).
4.1.4 Systematicky rozvíjet kontakty na všech úrovních (zřizovatelé, vedení, 
pedagogové) a zintenzivňovat spolupráci se sítí školských zařízení a spolu-
práci na realizaci školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit (mj. webináře, 
workshopy, projektové dny, praxe, exkurze, edukace ad.).

4.2  Dílčí cíl 2: Stát se důležitým subjektem, který se podílí na udržitel- 
   ném a společensky smírném směřování společnosti především  
        v oblasti vzdělávací politiky

Opatření:
4.2.1 Podporovat akademické a vědecké pracovníky PdF podílející  
se na strategiích vzdělávací politiky státu, kraje a města, případně členů klíčo-
vých komisí, grémií ad.
4.2.2 Zřídit organizační strukturu na podporu zapojení studentů do života 
Pedagogické fakulty, dobrovolnických aktivit, studentských organizací  
a iniciativ.
4.2.3 Podporovat přenos poznatků do praxe a jejich šíření prostřednictvím 
veřejné a mediální angažovanosti, účast na projektech řešících problema-
tiku udržitelného rozvoje společnosti a přímou angažovanost zaměstnanců 
v klíčových institucích.
4.2.4 Nastavit podpůrné mechanismy zvyšující kvalitu aktivit třetí role pro 
zaměstnance a případně i studenty – školení, trénink, expertní poradenství.
4.2.5 Rozvíjet prezentaci aktivit PdF OU v rámci třetí role prostřednictvím 
vhodných komunikačních nástrojů, zejména elektronických.
4.2.6 Nastavit procesy vyhodnocování činností PdF OU i s ohledem  
na dopad na prioritní cíle OU v rámci 3. role a principy udržitelnosti. 
4.2.7 Vytvořit podmínky pro personální zajištění aktivit fakulty v rámci třetí 
role v souladu s hierarchickou úrovní realizovanou v rámci OU.
4.2.8 Vytvořit „ICT inkubátor“ a „Laboratoř vizuální gramotnosti“ jako 
systémů pro sběr příkladů dobré praxe při zavádění digitálních technologií 
do výuky různých, především didakticky orientovaných předmětů.
4.2.9 Systematicky spolupracovat s veřejnou správou, nevládním sektorem 
a ekonomickými subjekty v klíčových oblastech (pedagogická, sociální, tech-
nická, kulturní, sportovní, zdravotnická a environmentální). Zapojení zaměst-
nanců do rozhodovacích či poradních orgánů ČR, kraje, municipalit.

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

Opatření:
4.3.1 Motivovat studenty PdF OU k cílené pohybové aktivitě prostřednic-
tvím Poradny pohybových programů a Univerzitního sportovního klubu 
(využití nové budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
– UZSBZ).
4.3.2 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.).
4.3.3 Motivovat zaměstnance PdF OU k cílené pohybové aktivitě prostřed-
nictvím Poradny pohybových programů a Univerzitního sportovního klubu.
4.3.4 Nastavit Poradnu pohybových programů jako uzlový bod pro pláno-
vání a realizaci cílené pohybové aktivity a sportu, dále pak pro styk s veřej-
ností v otázkách diagnostiky, volby vhodné pohybové aktivity, jejího pláno-
vaní a realizace.
4.3.5 Nastavit spolupráci s Univerzitním sportovním klubem Slávie Ostravská 
univerzita ve smyslu vytvoření zázemí pro organizované sportování. 
4.3.6 Přenést poznatky z výzkumu, spolupracovat s aplikační sférou v MSK, 
zejména v oblasti pohybové aktivity a zdraví.
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Moderní a kvalitní zázemí pro výukovou činnost i pro vědu a výzkum je nezbytné. 
Moderně vybavené zázemí poskytuje vyučujícím příjemné prostředí pro práci  
a studentům podnětné prostředí pro výuku. V rámci vzdělávání budoucích učitelů 
je potřebné ukazovat studentům moderní výukové možnosti, jak prostorové, 
tak technické. Jedině konkurence schopné zázemí pro vědu a výzkum otevírá 
možnosti výzkumu vysoké kvality, což pak umožňuje získávat nejen národní,  
ale i mezinárodní projekty.

Motivační prostředí vytváří zdravou konkurenci. Tento strategický záměr 
navrhuje vytvořit taková pravidla rozdělení finančních prostředků, která nepove-
dou na jednu stranu k útlumu jednotlivých pracovišť, ale na druhou stranu budou 
odrážet výkonové ukazatele jednotlivých pracovišť.

Nadměrné administrativní zatížení akademických zaměstnanců ubírá čas, 
který mohou věnovat svým hlavním rolím, jako jsou výuka, tvůrčí činnost či třetí 
role. Rozsáhlá administrativa a nedostatečná digitalizace administrativních procesů  
je jedním ze zásadních problémů nejen PdF OU, ale celkově všech univerzit v ČR. 
Digitalizace může zjednodušit a snížit administrativní zátěž a v konečném důsledku 
vést k efektivnějšímu využití pracovního času. Ke snížení administrativní zátěže 
může rovněž přispět kvalifikovaný podpůrný administrativní tým neakademických 
zaměstnanců. 

Mezinárodní spolupráce je nezbytná pro celkový rozvoj pracoviště, a to jak 
ve výukové činnosti, tak i ve vědě a výzkumu. Spolupráce se zahraničními part-
nery může přinášet nové trendy do výuky a zároveň posilovat vědecko-výzkumnou 
činnost pracovišť fakulty. Získávání externích zdrojů financování pak zajistí dosta-
tek finančních prostředků pro další rozvoj fakulty. Je důležité hledat vnější zdroje 
nejen v rámci ČR, ale i v programech EU. Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců 
na jednotlivých pracovištích fakulty vytváří přirozeně mezinárodní prostředí a rozvíjí 
jazykové kompetence zaměstnanců.

Lidské zdroje jsou největším bohatstvím každého pracoviště. Jen spokojený 
zaměstnanec může odvádět kvalitní práci. Podpora specifických potřeb zaměstnanců 
může vést k jejich větší motivaci k práci. Kvalitní manažerské řízení je důležité pro 
vedení týmů na jednotlivých pracovištích a pro rozvoj fakulty jako celku. Podpora 
manažerských kompetencí je tedy nezbytná pro všechny vedoucí pracovníky fakulty.

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:
Dílčí cíl 1: Zkvalitnit a dobudovat vyhovující zázemí pro pracoviště PdF OU 
dislokovaná v objektech 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
Dílčí cíl 5: Vytvořit podmínky pro podporu strategického řízení

5 Lidé a zázemí
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Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indi-
kátorů (vztaženo k roku 2025):

• zprovoznění traktu SF a přesun výuky z objektu na ulici Varenská  
do nových prostor,

• výuka v traktech SC a SD bez limitujících omezení,
• trvalý a dlouhodobý rozvoj PdF OU jako celku i jejích dílčích pracovišť,
• vytvoření pracovní pozice fakultního právníka,
• 10 % administrativních pracovníků projde rozvojovým školením,
• participace alespoň na jednom programu EU pro výzkum a inovace 

Horizont Europe,
• získání projektů umožňujících zaměstnání zahraničních postdoktorandů 

(minimálně 3),
• inovace opatření děkana k řízení projektů,
• 5 % zaměstnanců PdF absolvuje školení pro získání manažerských 

kompetencí,
• získání finanční podpory aktivit podporujících péči o lidské zdroje  

v rámci projektu OP JAK.

5.1  Dílčí cíl 1: Zkvalitnit a dobudovat vyhovující zázemí pro pracoviště  
        PdF OU dislokovaná v objektu na ul. Fráni Šrámka a na Černé louce

Opatření:
5.1.1 Realizovat výstavbu nového traktu SF na ulici Fráni Šrámka prostřed-
nictvím programu MŠMT 133 240 – Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.
5.1.2 Zrekonstruovat zbývající části 1. NP traktu SD na ulici Fráni Šrámka  
s cílem dokončit modernizaci páteřní sítě objektů. 
5.1.3 Odvlhčit 1. PP traktu SC na ulici Fráni Šrámka s cílem zajistit trvale 
kvalitnější výuku v učebnách této části objektu.
5.1.4 Vybudovat 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.
5.1.5 Zvýšit standardy výukových, administrativních i volnočasových částí 
budovy jak pro studenty, tak pro zaměstnance PdF OU.

5.2  Dílčí cíl 2: Navázat financování PdF OU na výkonové ukazatele
Opatření:
5.2.1 Aktualizovat principy rozdělování příspěvků a dotací v rámci PdF OU.
5.2.2 Spolupracovat s pracovišti PdF s cílem zajistit vhodné nastavení cíle 
tak, aby z dlouhodobého hlediska přineslo další zkvalitnění procesů a výstupů 
fakulty.

5.3   Dílčí cíl 3: Snížit administrativní zátěž akademických zaměstnanců 
Opatření:
5.3.1 Zapojit se do systému dalšího vzdělávání a školení administrativních 
pracovníků.
5.3.2 Zapojit se do digitalizace administrativní činnosti za účelem zefektiv-
nění vnitřních procesů.
5.3.3 Posílit kompetence související s odborným zaměřením neakademic-
kých zaměstnanců fakulty.

5.4  Dílčí cíl 4: Podporovat rozvojové projekty a projekty mezinárodní  
         spolupráce včetně souvisejících služeb pro akademické a výzkumné     
        pracovníky

Opatření:
5.4.1 Projektové oddělení PdF bude poskytovat administrativní podporu 
všem projektům akademických zaměstnanců fakulty.
5.4.2 Rozdělit týmy na podporu rozvojových projektů a podporu výzkum-
ných projektů.
5.4.3 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.).
5.4.4 Aktualizovat strategie využití institucionální podpory na DKRVO, která 
by měla odrážet rozvojové cíle.
5.4.5 Podporovat interdisciplinární spolupráci a společné projekty většího 
počtu součástí fakulty.
5.4.6 Posílit administrativní a podpůrné zázemí pro výzkum a vývoj, např. 
i zaměstnáním odborníků na mezinárodní grantové schéma nebo využitím 
možnosti jejich sdílení.

5.5  Dílčí cíl 5: Vytvořit podmínky pro podporu strategického řízení
Opatření:
5.5.1 Zapojit se do celouniverzitního procesu přípravy potenciálních budou-
cích vedoucích pracovníků a rozvoje jejich manažerských kompetencí.
5.5.2 Podpořit nástroje pro omezení imbreedingu při obsazování akade-
mických a vědeckých pracovních míst, podporovat zahraniční zkušenosti 
současných i potenciálních zaměstnanců fakulty.
5.5.3 Rozšířit kapacity zajišťující péči o lidské zdroje a podpůrné služby pro 
pracovníky včetně poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, mezinárodních 
mobilit a informování o nabídce služeb pro pečující rodiče.

S T R A T E G I C K Ý  Z Á M Ě R L I D É  A  Z Á Z E M Í
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Pedagogická fakulta OU si uvědomuje nezbytnost pozitivní a dobře fungu-
jící interní i externí komunikace. Vstřícná a proaktivní vnitřní komunikace na PdF 
OU je nezbytným předpokladem pro efektivní řízení každodenní pedagogické  
a výzkumné praxe. Srozumitelná interpretace klíčových činností fakulty směrem 
k odborné i široké veřejnosti je nástrojem zajišťujícím pozitivní vnímání důležité 
společenské role, kterou fakulta sehrává na regionální i nadregionální úrovni. 

K zajištění výše zmíněných skutečností se Pedagogická fakulta OU rozhodla 
pro změnu ve své organizační struktuře a nově vytvořila úsek proděkana pro 
vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost. V následujícím pětiletém období budou 
činnosti směřující k upevnění nových komunikačních standardů uvnitř fakulty 
systematicky rozvíjeny. Komunikační strategie fakulty bude začleněna do stávající 
organizační struktury komunikace na celouniverzitní úrovni, aby bylo maximálně 
využito vzájemných synergií.

Hlavní směry rozvoje komunikace pro nejbližší období budou vycházet  
z poznatků nabytých z komunikační praxe během období COVID-19, a to tak,  
že nově vzniklé komunikační online platformy se stanou integrální součástí vnější 
i vnitřní fakultní komunikace v postkovidovém období.

V této prioritě definujeme následující dílčí cíle:
Dílčí cíl 1: Zkvalitnit interní komunikaci jako nástroj k posílení fakultní pospo-
litosti
Dílčí cíl 2: Zkvalitnit vnější komunikaci a prezentaci fakulty směrem k veřej-
nosti

Naplnění všech dílčích cílů budeme sledovat prostřednictvím následujících indi-
kátorů (vztaženo k roku 2025):

• zvýšení spokojenosti zaměstnanců PdF s komunikací fakulty dovnitř  
o 10 %,

• zaměstnanci budou považovat PdF OU za dobrého zaměstnavatele  
s přátelským a přívětivým pracovním prostředím, zvýšení o 10 %,

• zaměstnanci budou cítit, že PdF OU oceňuje kvalitní práci a výjimečné 
výsledky, zvýšení o 10 %,

• zavedení online / virtuálních forem prezentace fakulty,
• 20 % absolventů daného roku se registruje v portálu absolventů.

6 Komunikace – dopřejme si pocit 
   sounáležitosti a radosti ze společného   
   úspěchu
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6.1  DÍLČÍ CÍL 1: Zkvalitnit interní komunikaci jako nástroj k posílení  
        fakultní pospolitosti

Opatření:
6.1.1 Podpořit přívětivost a přátelskost jako standard v interní komunikaci.
6.1.2 Posílit interní komunikaci prostřednictvím online komunikačních, 
diskusních a týmových nástrojů Microsoft 365 (interní weby, diskusní plat-
formy atd.).
6.1.3 Posílit aktivity a příležitosti (např. kulturní, sportovní, zábavně vzdělá-
vací) pro neformální setkávání studentů a zaměstnanců (včetně jejich dětí) 
napříč fakultními pracovišti.
6.1.4 Využít koncept dnů otevřených dveří pro vzájemnou informovanost 
dovnitř fakulty o činnosti jednotlivých pracovišť (například pro nově nastu-
pující zaměstnance / nové studenty).
6.1.5 Rozvíjet referát vnější, vnitřní komunikace a tvůrčí činnosti (především 
PR oddělení) pro komunikaci dovnitř fakulty.
6.1.6 Zvýšit povědomí a oceňování kvalitní práce a výjimečných počinů 
zaměstnanců, studentů, absolventů dovnitř univerzity.

6.2 DÍLČÍ CÍL 2: Zkvalitnit vnější komunikaci a prezentaci fakulty  
        směrem k veřejnosti

Opatření:
6.2.1 Rozvíjet referát vnější, vnitřní komunikace a tvůrčí činnosti (především 
PR oddělení) pro komunikaci s mimouniverzitním prostředím.
6.2.2 Vytvořit jednotný vizuální styl a důsledně jej uplatňovat při vnější 
prezentaci fakulty (s větším důrazem na online prostředí).
6.2.3 Využít potenciál prezentace fakulty prostřednictvím tzv. univerzitních 
předmětů (se zohledněním sociálních a ekologických aspektů jejich výroby).
6.2.4 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).
6.2.5 Zřídit technické zázemí na PdF pro realizace audiovizuálních výstupů 
fakulty.
6.2.6 Spolupracovat s Centrem marketingu a komunikace OU při aktivním 
udržování databáze akademických a vědeckých pracovníků pro potřeby 
odborných vyjádření v masmédiích.
6.2.7 Využít potenciál online / virtuálních forem vnější prezentace a komuni-
kace (virtuální fakulta, PdFÓRUM, online dny otevřených dveří apod.). 
6.2.8 Rozšířit spolupráci s absolventy fakulty.

S T R A T E G I C K Ý  Z Á M Ě R K O M U N I K A C E
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