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01 PREAMBULE

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity tímto strategickým dokumentem navazuje na před-
chozí období realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 2016 – 2020, který se 
uskutečňoval v návaznosti na dlouhodobou strategii Ostravské univerzity. 

Dynamické změny v prvních dvou desetiletích 21. století naznačují, že před vysokoškolským vzdělá-
vacím procesem stojí řada výzev a že reakce univerzitních institucí musí být rychlejší a cílenější, při 
zachování respektu ke všem zásadám akademických svobod, akademické etiky a striktního uplatňo-
vání principů kritického myšlení. Fakultní činnosti jako integrální součást Ostravské univerzity musí 
reagovat na potřeby společnosti, a to ve všech třech hlavních pilířích — studiu, vědecké činnosti i tzv. 
třetí roli. Pro tyto činnosti je nutné vytvářet vhodné podmínky, jak z hlediska zázemí, tak z hlediska 
optimálního využívání lidského kapitálu, který je klíčovou hodnotou Přírodovědecké fakulty. Prostřed-
kem naplňování hlavních činností je i otevřená spolupráce v rámci celé univerzity.

Absolvent je vrcholem akademické práce. K jeho výchově vede dlouhá cesta rámovaná oboustrannou 
spoluprací pedagoga a studenta. Přírodovědecká fakulta realizuje přípravu absolventů jak v klasic-
kých přírodních vědách, tak i ve vědách formálních a společenských. Cílem je připravovat absolventy 
v souladu s nejnovějšími poznatky v jednotlivých disciplínách a podporovat ve studentech otevřený 
zájem nejen o poznatky z kmenových oblastí studia, ale i o rozvoj interdisciplinárních a transdiscipli-
nárních přesahů. Zároveň chceme připravovat absolventy jazykově vybavené, komunikačně schopné, 
kteří dokážou realizovat vlastní potenciály s respektem k životnímu prostředí, ke společnosti a jejím 
minoritám i k jednotlivci. Rozvoj mladého člověka je realizován prostřednictvím kritické diskuze, po-
silováním měkkých dovedností a pozitivní motivací při dosahování stanovených cílů studia. Velmi 
důležitým cílem je pěstovat ve studentech schopnosti řešit problémy a realizovat vlastní nápady. Pro-
vázání studijních povinností s praxí představuje pro mnoho studijních programů nezbytný předpoklad 
následného kariérního úspěchu našich absolventů.

Základním předpokladem k dosažení vysoké odborné úrovně absolventů je kvalitní věda. Přírodově-
decká fakulta usiluje o trvalý rozvoj a cílenou podporu této oblasti. I v souvislosti s implementací prin-
cipů Metodiky 17+ se výrazně akcentuje posilování excelence ve vědecké činnosti. Přírodovědecká 

fakulta si udržuje intenzivní kontakt s trendy světové vědy a dlouhodobým cílem je rozšiřovat míru 
excelentního výzkumu na všechny pěstované obory. V souvislosti s rozvojem vědecko-výzkumných 
aktivit se řada výzkumných činností musí zaměřovat i na posílení aplikačního potenciálu a přímé spo-
lupráce se soukromým sektorem a transfer výsledků vědy do praxe. Jak v oblasti studia, tak v oblasti 
vědy akcentujeme mezinárodní rozsah, který podtrhuje význam univerzity.

Přírodovědecká fakulta si uvědomuje svůj význam z hlediska rozvoje a fungování společnosti. Proto 
se angažuje i v oblasti naplňování tzv. třetí role univerzity. Akademické prostředí od počátku své 
existence nastavovalo zrcadlo lidské společnosti. Akademické svobody nejsou pouze podmínkou pro 
rozvoj věd a jejich studium, ale také závazkem vůči společnosti a jejímu konání. Přírodovědecká 
fakulta silně akcentuje otázky zlepšování vztahu společnosti a přírodního prostředí a hledání výcho-
disek z krizových situací, které činnost člověka přináší. Zároveň se Přírodovědecká fakulta profiluje 
jako instituce, která zodpovědně a kriticky hodnotí přístupy k realizaci rozvoje společnosti — a to  
s respektem k principům udržitelnosti a zodpovědnosti při nakládání s přírodními zdroji, planetárními  
i lokálními ekosystémy, a také s respektem k vědeckým poznatkům o globální změně klimatu. Jejím 
nástrojem není pouze poukazování na kritické situace v rozhodovacím procesu, ale také hledání vý-
chodisek pro zachování blahobytu pro budoucí generace na úrovni města, regionu, země i celé planety. 
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02 PRIORITA 1
STUDIUM PRO KVALITNÍ ŽIVOT  
V 21. STOLETÍ

Výuková činnost a s ní spojená agenda před-
stavuje základní pilíř činnosti Přírodovědecké 
fakulty. Studijní programy prošly v předchozím 
období výraznou úpravou, a to především v sou-
vislosti s novými akreditacemi vytvořenými na 
základě novely vysokoškolského zákona a po-
žadavku Národního akreditačního úřadu. V nad-
cházejícím období bude nutné vyhodnotit kva-
litu jejich nové koncepce, případně navrhnout 
úpravy tak, aby bylo dosaženo jednoho z dlou-
hodobých cílů, jímž je udržení a zlepšování kva-
lity studijních programů po formální, obsahové  
i realizační stránce. 

Příprava studentů pro profesní život v dynamicky 
se měnícím prostředí počátku 21. století ukazuje 
na potřebu neustálé komunikace s praxí. Proto 
je potřeba se zaměřit na možnosti rozšíření na-
bídky studia o profesní studijní programy i akade-
mické programy úžeji propojené s praxí. Obecně 
však platí, že cílem fakulty je uskutečňování 
kvalitních a atraktivních studijních programů bez 
ohledu na to, zda jde o programy akademické, 
nebo profesně orientované. 

Realita doby hovoří pro zkvalitňování podmínek 
studia, jak z pohledu využití moderních metod 

výuky, tak prostřednictvím podpory distančních 
forem — a to nejen pro distanční studijní pro-
gramy, ale pro všechny programy. Cílem těchto 
aktivit je podpořit flexibilitu studia. Fakulta ovšem 
nechce a nesmí rezignovat na potřebu osobní 
komunikace se studenty, prezenční výuku a bu-
dování silných sociálně-profesních vazeb mezi 
všemi účastníky vzdělávacího procesu. 

Studium musí stát na pevných odborných zá-
kladech jednotlivých programů a specializací, 
avšak ruku v ruce s touto složkou studia je nutné 
se zaměřit i na striktní uplatňování kritického my-
šlení, komunikačních dovedností a schopnosti 
rychlé reakce na měnící se podmínky vnějšího 
prostředí.

Obecné cíle:

 ▪ realizace kvalitních a pro společnost  
přínosných studijních programů

 ▪ kvalitní, efektivní a moderní výuka

 ▪ motivující studijní prostředí

 ▪ rozvoj učitelských studijních programů
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Cíl 1.1 Studijní programy – realizace kvalitních  
a pro společnost přínosných studijních programů 
připravujících absolventy pro život v 21. století

SOUČASNÝ STAV

Fakultě se v předchozím období podařilo v rámci 
nového systému akreditovat všechny dříve 
platné studijní programy a obory. U velké části 
nových studijních programů započala jejich re-
alizace. Tu je nyní potřeba důkladně a průběžně 
hodnotit, a to i s ohledem na kvalitu absolventů 
a požadavky praxe.

Za kvalitu koncepce a realizace studijního pro-
gramu zodpovídá garant a členové programové 
rady, jejichž úkolem je tvorba studijního pro-
gramu, následně pravidelná kontrola, hodnocení 
realizace a implementace potřebných změn.

Činnost garanta a programové rady je sice rám-
cově popsána ve vnitřních předpisech OU (Pra-
vidla systému zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností; Studijní a zkušební řad 
OU), avšak dále není činnost programové rady  

metodicky řízena. Je tedy potřeba nastavit sys-
tém hodnocení a metodických aspektů činnosti 
programových rad. 

Takové komplexní hodnocení je náročné, a proto 
je současně potřeba nabídnout vzdělávací kurzy 
a další aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí 
pracovníků pro tyto činnosti.

V rámci systému nových akreditací již byla 
podpořena vysoká míra internacionalizace — 
vznikly tři nové studijní programy v anglickém 
jazyce. Vznikly také nové specializace, některé  
s vyšší mírou propojení s praxí. Přesto je potřeba 
v dalším období nabídku studijních programů re-
vidovat, a to také s ohledem na atraktivitu pro 
uchazeče z řad českých i zahraničních studentů, 
pracujících studentů i zaměstnavatelů. Následně 
je nutné podpořit potřebnou inovaci stávajících 
studijních programů a tvorbu nových žádaných 
studijních programů.

OPATŘENÍ

 ▪ vytvoření a implementace systému průběžného hodnocení kvality realizace akreditovaných 
studijních programů

 ▪ metodická podpora činnosti programových rad, i s ohledem na přípravu dat pro rozhodování

 ▪ podpora rozvoje kompetencí členů programových rad pro tvorbu a hodnocení studijních 
programů

 ▪ zapojení absolventů a zaměstnavatelů do hodnocení kvality studijních programů

 ▪ revize podoby a obsahu státních závěrečných zkoušek v závislosti na profilu absolventa

 ▪ využití výsledků evaluací pro inovace realizací studijních programů a úprav při přípravě 
žádostí o prodloužení akreditací

 ▪ průběžná revize stávající nabídky studijních programů s ohledem na jejich profil (akademický, 
profesní); podpora tvorby nových profesních studijních programů a transformace vhodných 
stávajících studijních programů z akademického do profesního profilu

 ▪ podpora aktivit směřujících ke zvyšování podílu praxí a stáží a zapojení odborníků z praxe  
ve výuce realizovaných a připravovaných studijních programů

 ▪ revize potřeb studijních programů v distanční a kombinované formě; podpora přípravy 
akreditace žádaných studijních programů v těchto formách

 ▪ podpora internacionalizace studijních programů prostřednictvím mobilit, tvorby a nabídky 
předmětů v cizím jazyce, jazykové přípravy atd.

 ▪ trvalý monitoring zájmu o studijní programy v jednotlivých typech, formách a jazykových 
mutacích, podpora přípravy akreditace a realizace žádaných studijních programů  
i v anglickém jazyce
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Cíl 1.2 Kvalitní, efektivní a flexibilní výuka – podpora 
kompetenčního pojetí výuky a moderních forem

SOUČASNÝ STAV

Potřeba rozvoje interaktivních metod výuky  
a snižování podílu frontální výuky ve prospěch 
jiných metod, kdy jsou studenti do výuky aktivně 
zapojováni, představují celosvětový trend uni-
verzitního vzdělávání. Získávání pouze znalost-
ního obsahu předmětu by nemělo být prioritním 
cílem; obsah předmětu by měl být prostředkem 
pro získávání kompetencí, a to jak kompetencí 
odborných, tak dalších dovedností, jako jsou 
práce s informacemi, komunikační a prezentační 
dovednosti, schopnost aplikovat získané znalosti 
a dovednosti při řešení problémů, schopnost kri-
tického myšlení atd. (uplatnění kompetenčního 
modelu). Taktéž by mělo být využíváno širší 
spektrum hodnoticích metod při ověřování spl-
nění studijních povinností tak, aby studenti mohli 
prokázat získání všech potřebných kompetencí.

I přes práci s uchazeči nemusí být studenti plně 
obeznámeni s náročností vysokoškolského stu-
dia daného programu a s rozdílem ve výukových 
procesech na SŠ a VŠ. Proto je tomu potřeba 
přizpůsobit styl výuky zejména v 1. semestru, 
realizovat „přechodový“ způsob učení.

Současně je potřeba učinit studium flexibilněj-
ším. Každý student má svůj učební styl, může 
se také setkat s překážkami, které mu brání ab-
solvovat nějakou část studia standardní formou. 
Proto je potřeba umožnit využití distančních me-
tod vzdělávání i studentům v prezenční formě, 
o tyto metody a potřebné didaktické prostředky 
standardní výuku rozšiřovat.

Kvalitní výuku musí zajišťovat kvalitní pedagog. 
U akademických pracovníků a studentů doktor-
ského studia, kteří se na ní podílejí, je potřeba 
zajistit rozvoj pedagogických kompetencí zamě-
řených na flexibilní formy, interaktivní a inova-
tivní metody s využitím moderních technologií. 
Vyučujícím nebude vzdělávání zajištěno pouze 
prostřednictvím standardních kurzů, seminářů 
či školení, ale zejména flexibilními formami  
a s využitím interaktivních metod tak, aby se 
akademici přímo setkali s aplikací dobré praxe.

OPATŘENÍ

 ▪ systematické začlenění kompetenčního modelu výuky do realizovaných studijních programů

 ▪ přizpůsobení hodnoticích metod kompetenčnímu pojetí výuky

 ▪ zvýšení kvality a efektivity studia na jeho začátku prostřednictvím změn ve způsobu výuky  
a formě kontroly studia (průběžně kontrolované aktivity a úkoly, revize požadavků na 
povinnou účast studenta, individuální práce se studenty, práce ve skupinách, úprava  
způsobů výuky s ohledem na jednotlivé fáze vyučovacího procesu apod.)

 ▪ podpora implementace flexibilních forem výuky – blended learningu, podpora tvorby 
moderních výukových prostředků uzpůsobených pro flexibilní metody výuky jako vhodného 
doplňku prezenční výuky

 ▪ postupná modernizace výukových prostor pro zajištění realizace interaktivních  
a flexibilních metod výuky

 ▪ stanovení požadavků na počáteční a průběžné vzdělávání akademických pracovníků  
a studentů doktorského studia, kteří se podílejí na výuce

 ▪ zajištění odborné podpory pro rozvoj pedagogických, didaktických, komunikačních a IT 
kompetencí vyučujících z řad akademických pracovníků a studentů doktorského studia

 ▪ zapojení se do tvorby platformy pro sdílení a výměnu zkušeností s kvalitní a efektivní výukou 
pro vyučující, studenty a vedoucí praxí a stáží

 ▪ podpora rozvoje dalších forem hodnocení kvality výuky — vedle stávajících studentských 
anket — a využívání jejich výsledků při hodnocení realizace studijních programů
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Cíl 1.3 Motivující prostředí – podpora pozitivní 
motivace pro studium a odstraňování překážek  
při studiu

SOUČASNÝ STAV

Fakulta se dlouhodobě potýká s vyšší studijní 
neúspěšností. Částečně je to kvůli náročnosti 
studijních programů, které fakulta realizuje. Při 
řešení problému studijní neúspěšnosti však ne-
lze jít cestou snižování odborných nároků na stu-
denty; musíme se zaměřit na další příčiny, které 
vedou ke ztrátě motivace pro studium a neúspě-
chu ve studiu. V souladu s cíli 1 a 2 je nutné 
nabízet kvalitní a atraktivní studijní programy  
a poskytovat v nich kvalitní a efektivní výuku.  
To však není dostačující.

Jenou z příčin ztráty motivace ke studiu je špatná 
volba studijního programu či specializace. 
Proto je potřeba využívat všechny dostupné  

komunikační prostředky s uchazeči tak, aby měli 
uchazeči reálnou představu o zvoleném vysoko-
školském studiu. Dále je nutné na začátku studia 
včasně identifikovat studenty ohrožené studijním 
neúspěchem a systematicky s nimi pracovat.  
Pro vytvoření motivačního prostředí je dále dů-
ležitá vstřícná komunikace se studenty i ucha-
zeči, podpora integračních aktivit (adaptační 
kurzy, zapojení studentů vyšších ročníků apod.) 
i nabídka dalšího vzdělávání. V neposlední řadě  
je pro motivaci studentů potřeba využít podpůrné 
stipendijní programy.

OPATŘENÍ

 ▪ systematický rozvoj spolupráce se středními školami v rámci propagace studia,  poradenské 
činnosti, práce s motivovanými uchazeči a talentovanými žáky

 ▪ revize stávající podoby přijímacího řízení a zvážení většího využití různých forem ověřování 
podmínek přijetí ke studiu

 ▪ v maximální míře využít modernizovaných informačních systémů pro efektivnější komunikaci 
s uchazeči a studenty a snížení administrativní zátěže v rámci procesů přijímacího řízení 
a studijní agendy (možnost zasílání a přijímání dokumentů elektronicky, využití systému 
e-žádostí apod.)

 ▪ umožnění přestupů mezi studijními programy a formami studia

 ▪ podpora začlenění studentů do univerzitního prostředí, zejména formou podpory sociálních  
a integračních aktivit u studentů 1. ročníků (transformace podoby imatrikulací a kurzů úvodu 
do studia)

 ▪ včasná identifikace studentů ohrožených potenciálním neúspěchem, zajištění podpůrných 
seminářů, podpora pomoci studentů vyšších ročníků studentům 1. ročníků

 ▪ revize a inovace stávajících podpůrných stipendijních programů s ohledem na jejich efektivitu

 ▪ podpora rozvoje komunikačních dovedností akademických i neakademických pracovníků  
za účelem přívětivé komunikace se studenty v českých i cizojazyčných programech

 ▪ aktivní a účelná spolupráce při zajištění celouniverzitní koordinace celoživotního vzdělávání  
a vytváření systému a realizace mikrokvalifikací (např. posilování pedagogických kompetencí)

 ▪ zvážit případné zřízení studentského ombudsmana pro trvalou zpětnou vazbu od studentů 
fakulty a trvalou revizi evaluačního procesu vzdělávacího procesu
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Cíl 1.4 Podpora učitelských studijních programů 
– příprava vzdělaného a kompetentního učitele 
přírodovědných, matematických a informatických 
předmětů

SOUČASNÝ STAV

Fakulta má dlouholetou tradici v přípravě bu-
doucích učitelů přírodovědných, matematických  
a informatických oborů. Cílem fakulty je podpora 
zvyšování kvality výuky ve studijních progra-
mech zaměřených na vzdělávání budoucích uči-
telů, příprava budoucích absolventů na přechod 
do praxe a snaha o udržení jejich motivace tak,  
aby ze školství neodcházeli — obzvláště proto, 
že na základě dlouhodobě vyhodnocované 
zpětné vazby z regionálního školství přetrvává 
nedostatek aprobovaných pedagogů přírodo-
vědných a technických předmětů na základních 
a středních školách. 

Fakulta chce v rámci pregraduální přípravy do-
cílit toho, aby její absolventi byli učiteli, jejichž 
vědomosti, schopnosti a dovednosti jim umožní 
adekvátně reagovat na výzvy, které přináší  
učitelská profese — a to včetně výzev nových,  

jako jsou požadavky na realizaci distanční vý-
uky, digitální gramotnost na vysoké úrovni, 
užívání moderních výukových a hodnoticích 
metod apod. K dosažení tohoto cíle je potřeba 
vyváženě podporovat dvě navzájem propojené 
složky vzdělávání budoucích učitelů – teorii  
a praxi. Je důležité rozšiřovat praktické přípravy 
budoucích učitelů, úzce spolupracovat se zku-
šenými učiteli z praxe a zapojovat je do přípravy 
budoucích učitelů, podporovat tvůrčí i vzdělávací 
činnost akademických pracovníků podílejících 
se na výuce tak, aby docházelo ke zkvalitňo-
vání personálního zajištění studijních programů 
připravujících budoucí učitele. Jedním z nástrojů 
podpory uskutečnění uvedených dílčích cílů je  
i strategický projekt POUČ, který je připravován 
napříč univerzitou a ve spolupráci s partner-
skými organizacemi.

OPATŘENÍ

 ▪ revize systému profesní praxe, inovace systému za účelem navržení komplexního systému 
profesní praxe (podpora alternativních forem plnění povinných praxí, rozšíření modelu praxí 
studentů v pregraduální přípravě, zapojení studentů do dobrovolnických aktivit apod.)

 ▪ revize sítě fakultních/klinických a dalších spolupracujících škol a nastavení jejich statutu  
s cílem v maximální možné míře podpořit zapojení odborníků a učitelů z praxe do realizace 
všech typů profesní praxe a dalších aktivit pro přípravu budoucích učitelů

 ▪ postupná a kontinuální inovace obsahu vzdělávání s ohledem na změny RVP s využitím 
prostředků ICT s důrazem na předmětové didaktiky

 ▪ Využití formy blended learningu ve výuce budoucích učitelů, flexibilních forem výuky, 
aktivizačních a interaktivních metod výuky při rozvoji dovedností

 ▪ zkvalitnění výuky prostřednictvím zajištění kvalitních a moderních didaktických prostředků; 
koncentrace na didaktické přístupy reflektující u složitějších tematik princip pyramidálního 
konceptu znalostí a schopnosti jejich fixace a uplatňování v praxi

 ▪ tvorba databáze konkrétních inspirativních výstupů, kazuistik, studentských prací

 ▪ revize koncepce programů zaměřených na vzdělávání s ohledem na jejich profil (akademický/ 
profesní), model (5letý magisterský program/dvoustupňové studium), formu (prezenční/
kombinovaná) i vyváženost v rámci jednotlivých složek učitelské přípravy

 ▪ analýza studijní neúspěšnosti u programů připravujících budoucí učitele

 ▪ podpora tvůrčí činnosti v oborových didaktikách – rozvoj školy didaktiky přírodních věd

 ▪ spolupráce se středními a základními školami v rámci CŽV za účelem systematického 
zjišťování potřeb pro cílenou aktualizaci nabídky programů CŽV

 ▪ podpora přípravy a zpracování studie proveditelnosti pro projekt POUČ
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INDIKÁTORY V OBLASTI PROIROTY 1

 ▫ interní systém průběžného hodnocení kvality studijních programů (opatření děkana)

 ▫ metodické postupy pro činnost programové rady (opatření děkana)

 ▫ zápisy z jednání programových rad

 ▫ evaluační zprávy hodnocených studijních programů

 ▫ počet proškolených členů programových rad

 ▫ počet zapojených absolventů a zaměstnavatelů do hodnocení kvality studijních programů

 ▫ výsledky revize podoby a obsahu státních závěrečných zkoušek

 ▫ analýza nabídky studijních programů s ohledem na profil (akademický, profesní)

 ▫ počet profesních studijních programů

 ▫ počet praxí a stáží v realizovaných a připravovaných studijních programech

 ▫ počet odborníků z praxe podílejících se na výuce v realizovaných studijních programech

 ▫ počet realizovaných smluv s externími partnery

 ▫ výsledky šetření identifikující zájem o studijní programy v distanční a kombinované formě

 ▫ počet programů v distanční a kombinované formě

 ▫ počet mobilit v rámci realizovaných studijních programů

 ▫ počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce

 ▫ počet předmětů zaměřených na jazykovou přípravu v realizovaných studijních programech

 ▫ počet programů v anglickém jazyce

 ▫ systém na podporu profesní praxe, včetně rozšíření její nabídky a rezervačního systému  

pro praxe

 ▫ přehled fakultních a dalších spolupracujících škol, přehled společných aktivit, návrh 

aktualizace statutu

 ▫ počet inovovaných předmětů

 ▫ společná databáze inspirativních výstupů

 ▫ výsledky revize koncepce programů zaměřených na vzdělávání, návrhy úprav

 ▫ výsledky evaluací učitelské přípravy

 ▫ výsledky analýzy studijní neúspěšnosti, návrhy opatření pro její snížení

 ▫ výsledky tvůrčí činnosti v oborových didaktikách

 ▫ výsledky šetření identifikující potřeby CŽV pro cílové skupiny

 ▫ inovovaná nabídka programů CŽV

 ▫ počet předmětů/programů odpovídajících kompetenčnímu pojetí výuky

 ▫ počet předmětů zařazených v 1. roce studia, ve kterých byly provedeny změny ve způsobu 

výuky a formě kontroly studia

 ▫ počet předmětů vhodných pro flexibilní formu výuky

 ▫ počet didaktických prostředků vhodných pro realizaci flexibilních forem výuky

 ▫ přehled o modernizaci výukových prostor

 ▫ analýza efektivity přijímacího řízení

 ▫ počet sociálních a integračních aktivit pro studenty

 ▫ systém pro identifikaci studentů ohrožených potenciálním neúspěchem

 ▫ počet podpůrných seminářů

 ▫ počet studentů zapojených do systému kolegiální studentské podpory v rámci studia

 ▫ počet škol, se kterými fakulta aktivně spolupracuje v rámci práce s potenciálními uchazeči

 ▫ analýza efektivity podpůrných stipendijních programů, návrhy úprav

 ▫ počet proškolených akademických a neakademických pracovníků

 ▫ počet krátkých vzdělávacích programů doplňujících či rozšiřujících kvalifikaci budoucím  

či stávajícím absolventům a externím zájemcům

 ▫ počet vzdělávacích akcí pro podporu rozvoje pedagogických, didaktických, komunikačních  

a IT kompetencí

 ▫ portál s nabídkou vzdělávacích akcí pro akademiky

 ▫ počet proškolených akademických pracovníků

 ▫ počet akademiků a studentů sdílejících platformu pro sdílení dobré praxe

 ▫ přehled všech realizovaných hodnocení kvality výuky
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03 PRIORITA 2
VĚDA, DOKTORSKÉ STUDIUM A APLIKOVANÝ 
VÝZKUM V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ

Univerzita bez vědecké činnosti není univerzi-
tou; pro přírodovědecké fakulty toto platí mno-
honásobně. Propojení vědecké práce s výukou 
na nižších stupních vysokoškolských studijních 
programů je základem pro získání studentů pro 
doktorské studium. Příprava a kvalitní vedení 
studentů doktorského studia nejen zajišťuje fa-
kultě udržitelnost z pohledu přípravy nových vě-
deckých a akademických pracovníků, ale také 
vytváří potenciál pro vznik nových směrů vý-
zkumu a pro vytváření perspektivy neutuchající 
touhy po rozvoji poznání v oblasti přírodních věd 
a dalších disciplín pěstovaných na naší fakultě. 
Jednou z důležitých součástí moderně poja-
tého doktorského studia musí být mezinárodní 
a interdisciplinární aspekt. Každý pěstovaný 
směr výzkumu musí mít možnost se rozvíjet, 
ale měl by být také vystaven objektivnímu hod-
nocení reálného dopadu na vědeckou komunitu  
a zhodnocení společenského přínosu. Posun  

ve vědecké kvalitě našich týmů a v kvalitě pří-
pravy vědeckých talentů nemůže být podporován 
bez respektu k etice vědecké práce. Poptávka po 
spolupráci s vědeckými týmy ze strany soukro-
mých nebo státních organizací směřuje vědecké 
činnosti i do oblastí aplikovaného výzkumu  
a přenosu vědeckých poznatků do praxe.  

Obecné cíle:

 ▪ zvyšování kvality vědecké činnosti

 ▪ posilování kvality doktorských studií

 ▪ rozvíjení aplikovaného výzkumu  
a spolupráces praxí

 ▪ strategické projekty

 ▪ etika akademické a vědecké práce
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Cíl 2.1 Zvýšení kvality vědecké a publikační 
činnosti na fakultě

SOUČASNÝ STAV

Na PřF je považováno za klíčové zajištění dal-
šího směřování publikační činnosti směrem  
od kvantity ke kvalitě, v souladu s prioritami  
Metodiky 17+ (Modul 1 a 2) a stále se zvyšují-
cími nároky na akreditace studijních programů. 
S tím souvisí také posílení internacionalizace 

vědeckých aktivit, zejména větší zapojení za-
hraničních pracovníků do vědeckých projektů  
a publikací. Důležitým cílem je trvalá snaha  
o zvyšování kvality habilitačních řízení a řízení 
ke jmenování profesorem.

OPATŘENÍ

 ▪ posilování finanční motivace jednotlivých pracovišť, zejména formou dynamického systému 
hodnocení vědy na PřF OU a na něm založeném přerozdělení DKRVO; kontrola  
a optimalizace využití prostředků DKRVO na katedrách; hodnocení musí trvale podléhat 
revizi, a to i s ohledem na oborová specifika, avšak v intencích národní úrovně

 ▪ cílené investování finančních prostředků do rozvoje stávajících vědeckých týmů, ale také 
iniciace nových směrů výzkumu; stimulace těchto procesů v rámci kateder

 ▪ aktivní a cílená personální politika (recruitment) na úrovni dílčích týmů, kateder i fakulty, 
včetně uplatňování otevřených výběrových řízení; pokračující snaha o získání nových 
pracovníků do řad akademického sboru (postdoktorandi, akademici na plný úvazek, hostující 
profesoři), včetně nastavení adekvátního výzkumného prostředí v souvislosti s HR Award

 ▪ spolupráce na tvorbě a průběžné aktualizaci systému hodnocení vědy v rámci univerzitní 
úrovně

 ▪ trvalá práce na zlepšování pořadí fakulty/univerzity v různých veřejných mezinárodních  
i národních řebříčcích kvality vědy; další zvyšování povědomí o parametru AIS, uplatňovaném 
při hodnocení širších oborů FORD v rámci M17+, a trvalý tlak na kvalitní vědecké výstupy

 ▪ aktualizace a revize koncepce hlavních a perspektivních směrů výzkumu na PřF OU a jejich 
důslednější evaluace

 ▪ pokračující podpora nově vznikajících týmů a nových excelentních pracovníků na PřF OU, 
včetně evaluace pracovníků podpořených z Fondu na podporu vědy PřF OU; aktualizace 
pravidel Fondu na podporu vědy

 ▪ pokračující finanční podpora a průběžná aktualizace přístupu k placeným elektronickým 
zdrojům, ve spolupráci s rektorátem a knihovnou OU

 ▪ průběžná aktualizace kritérií pro zahájení HŘ a JŘ podle jednotlivých oborů s ohledem na 
nová hodnoticí kritéria v rámci Metodiky 17+; příprava žádosti o akreditaci habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem v programech, které dosáhly požadovaných standardů

 ▪ průběžná rekonstrukce a posilování personálního složení Vědecké rady PřF OU; aktualizace 
Jednacího řádu VR (např. řešení hlasování v situaci, kdy se habilituje člen VR)
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OPATŘENÍ

 ▪ pokračující podpora studentů doktorského studia na PřF OU formou stipendijních programů, 
jejich harmonizace v rámci univerzity a celorepublikových trendů; průběžná aktualizace 
příslušných opatření

 ▪ průběžná kontrola kvality běžících DSP, zejména dizertačních prací, státních doktorských 
zkoušek a obhajob, prostřednictvím metodického řízení činnosti programových a oborových 
rad, a to v souvislosti se zvyšováním kvality publikačních výstupů, ale i s ohledem na etické 
principy akademické a vědecké práce (např. při sestavování komisí a výběru oponentů); 
realizace pravidelných každoročních pracovních setkání s předsedy oborových rad

 ▪ podpora angličtiny jako jazyka dizertace, obhajoby a zahraničních oponentů dizertačních 
prací

 ▪ zajištění povinného absolvování zahraničních stáží, případně účasti na mezinárodních 
projektech, u stávajících doktorandů; implementace těchto povinností bude realizována  
vždy s ohledem na sociální podmínky doktoranda/doktorandky
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Cíl 2.2 Zvýšení kvality a efektivity doktorského studia

SOUČASNÝ STAV

Studenti doktorského studia představují nedílnou 
součást vědeckých aktivit na PřF. Vysoká kvalita 
doktorského studia musí být založena na vysoké 
kvalitě vědeckých výsledků a příslušných publi-
kačních výstupů, zejména s ohledem na Meto-
diku 17+. Za velmi významné také považujeme 
posílení internacionalizace doktorského studia 

(v souladu s prioritním cílem 3C Strategického 
záměru MŠMT na období 2021+), včetně vyš-
šího zastoupení doktorandů pocházejících z ji-
ných univerzit, a rovněž zvýšení úspěšnosti dok-
torského studia a zajištění přiměřené finanční 
podpory doktorandů.

 ▪ spolupráce na přípravě a realizaci projektu Doc4U (tzv. „Igráček“) a „Doctoral School“  
na OU; rozšíření portfolia nabízených kurzů (didaktické, jazykové dovednosti apod.)

 ▪ příprava a provádění realizace elektronizace Ph.D. studia na OU, včetně lepší evidence 
doktorandů na PřF OU, jejich školitelů a dizertačních prací

 ▪ vytvoření manuálu „Průvodce studiem pro doktorandy“ podle jednotlivých programů

 ▪ aktivní výchova studentů magisterského studia k vědecké práci na fakultě (v rámci SGS  
a jiných projektů) jako příprava pro následné doktorské studium

 ▪ cílené a trvalé vzdělávání doktorandů v oblasti etiky vědecké práce



OPATŘENÍ

 ▪ podpora přípravy a zpracování studií proveditelnosti pro připravované projekty a příprava 
projektové dokumentace

 ▪ příprava podmínek pro přípravu a realizaci dalších strategických projektů v oblasti VaV  
dle aktuálních výzev; v tomto směru posilovat zapojení fakulty a především vědeckých  
týmů do mezinárodních konsorcií

Cíl 2.4 Příprava a zapojení fakulty do strategických 
vědecko-výzkumných projektů

SOUČASNÝ STAV

Za zásadní považujeme zapojení fakulty do vel-
kých strategických projektů, umožňujících roz-
sáhlejší investice do výzkumné infrastruktury, 
lidského potenciálu a podporujících efektivní 
mezioborovou a mezisektorovou spolupráci. 
Konkrétně se jedná zejména o projekty v rámci 
výzev OP JAK (Operační program Jan Amos 
Komenský) a Fondu spravedlivé transformace 

– projekty LERCO (Life & Environment Rese-
arch Center Ostrava) a REFRESH (Centrum pro 
výzkum energetické a sociální změny). Jedním  
z důležitých potenciálů těchto projektů je pří-
chod nových vědeckých pracovníků, ale i aka-
demiků, a to i se zahraniční zkušeností. Klíčová 
je koordinace těchto kroků s dalšími prioritami 
(např. s prioritou 4). 
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OPATŘENÍ

 ▪ zefektivnění administrativní podpory a managementu probíhajících projektů, zejména OP 
VVV, GAČR, TAČR a DMS

 ▪ snížení a kontrola míry byrokratické zátěže vázané na smluvní výzkum a související aktivity; 
cílený tlak na univerzitní úroveň, který povede k revizi některých opatření a vyšší efektivitě 
spolupráce s praxí

 ▪ evaluace efektivity běžících projektů v souvislosti s novým hodnocením kvality vědecké 
činnosti a Metodikou 17+; vyhodnocení projektu „Transfer“ ze strany PřF

Cíl 2.3 Posílení aplikovaného výzkumu  
a spolupráces praxí

SOUČASNÝ STAV

Aktuální situace si vyžaduje i rozšíření forem 
spolupráce s praxí — zejména s regionálními  
a zahraničními subjekty, v souladu s priori-
tami Metodiky 17+ (Modulu 3) —, zvýšení ob-
jemu financí z aplikovaných projektů, smluvního  

výzkumu a dalších komerčních aktivit — zejména 
v informatických, chemických a fyzikálních obo-
rech —, a prioritní participaci na větších a spole-
čensky významnějších aplikovaných projektech.



INDIKÁTORY V OBLASTI PROIROTY 2

 ▫ počet publikací akademiků a doktorandů v D1, Q1 a Q2 podle AIS, WoS a Scopus (vztaženo 

k celkovému počtu pracovníků/doktorandů organizační jednotky)

 ▫ posun v hodnocení VaV na PřF, cílem je dosažení hodnocení A v Natural Sciences

 ▫ počet publikací v prestižních časopisech s vysokým IF (např. Nature, Science, PNAS apod.)

 ▫ počet publikací hodnocených v Modulu 1 Metodiky 17+ známkami 1 a 2

 ▫ podíl publikací se zahraničními spoluautory na celkovém počtu publikací relevantních  

dle M17+

 ▫ podíl úspěšných absolventů doktorského studia na celkovém počtu přijatých doktorandů

 ▫ podíl doktorandů přicházejících z jiných univerzit v ČR a ze zahraničí na celkovém počtu 

přijatých doktorandů

 ▫ počet absolventů doktorských programů, kteří úspěšně zahájili postdoktorský pobyt na jiném 

pracovišti

 ▫ počet nově vytvořených postdoktorských pozic na pracovištích PřF OU

 ▫ počet a kvalita publikací postdoktorandů a pracovníků podpořených z Fondu na podporu vědy

 ▫ počet nově získaných CEP projektů (GAČR, TAČR atd.) a mezinárodních grantů (např. 

Horizon 2020)

 ▫ počet nových docentů a profesorů v rámci probíhajících habilitačních a jmenovacích řízení

 ▫ parametry publikačního a pedagogického výkonu nových docentů a profesorů

 ▫ počet nově získaných projektů aplikovaného výzkumu a hospodářských smluv

 ▫ roční objem financí získaných z aplikovaného výzkumu

 ▫ hodnocení PřF v Modulu 3 Metodiky 17+
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Cíl 2.5 Implementace etických principů  
do akademických a vědeckých činností 

SOUČASNÝ STAV

V souvislosti s tím, že OU se přihlásila k princi-
pům HR Award, je nutné i nadále dbát na etiku 
vědecké a akademické práce, a to na všech 
úrovních a ve všech relevantních oblastech 

— zejména v publikační a výzkumné činnosti,  
v rámci organizace doktorského studia a výchovy 
mladých vědeckých pracovníků, v průběhu habi-
litačních a jmenovacích řízení apod.

OPATŘENÍ

 ▪ Pravidelná osvěta a stanovení priorit pro zvýšení etické kultury vědecké práce, zejména 
v oblasti publikační činnosti (plagiátorství, predátorské časopisy a konference, etika 
spoluautorství), v souladu s principy HR Award.
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04 PRIORITA 3
TŘETÍ ROLE

Oblast třetí role, kterou Přírodovědecká fakulta 
pojímá velmi široce, je pro Přírodovědeckou fa-
kultu jedním z podstatných pilířů jejích činností. 
I přesto, že MŠMT ve své strategii rozvoje vy-
sokého školství explicitně tuto oblast nerozvíjí, 
její přítomnost lze implicitně chápat jako oče-
kávanou integrální součást většiny činností fa-
kulty. Tímto se fakulta hlásí k vytyčenému cíli 
OU, která třetí roli vnímá obdobně, považuje ji 
za esenciální činnost univerzity a vnímá své dů-
ležité poslání ve městě a regionu. PřF si klade 
za cíl se významněji prosadit ve společenském 
dění, zejména v MSK. Fakulta se hodlá stát in-
stitucí, která bude spolupracovat se všemi sub-
jekty, nebude se však ve společnosti zdráhat 
hrát roli kritického hlasu vůči vnímaným negati-
vům či hrozbám. Současně si fakulta klade za cíl 
vykročit v dalších letech k zásadní implementaci 
politik udržitelného rozvoje a reflektovat je ve 
svých hlavních a řídicích činnostech. 

V předchozím Strategickém záměru ze PřF za-
vázala rozvinout velké množství aktivit v regi-
onu a také se na mnohých ve spolupráci s dal-
šími subjekty podílela. Navázala relativně velké 
množství formálních i neformálních spoluprací s 
veřejnými, nevládními institucemi, ale i s jednot-
livci. Nepodařilo se však ustanovit zásadní stra-
tegické partnerství s klíčovou institucí nebo mít 
významnější vliv na úroveň vzdělávacího pro-
cesu v MSK. 

Obecné cíle:

 ▪ zvyšovat všeobecné povědomí o fakultě

 ▪ zvyšovat zapojení do rozvoje společnosti

 ▪ zásadně se podílet na transformaci města 
a regionu
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OPATŘENÍ

 ▪ rozvoj dobrovolnických aktivit studentů a studentských spolků v oblasti středních a 
základních škol a v rámci fakulty samé formou stipendijní, příspěvkové a infrastrukturní 
podpory, a to včetně zavedení certifikace dobrovolnických aktivit

 ▪ participace zaměstnanců a Ph.D. studentů na aktivitách pro veřejnost, realizovaných 
přednáškami, debatami, mediálními vystoupeními a prostřednictvím spolupráce s veřejnými, 
nevládními, kulturními a vzdělávacími institucemi MSK i mimo něj

 ▪ rozvíjení přímých kontaktů a společných aktivit se školskými zařízeními prostřednictvím 
exkurzí, seminářů, přednášek, popularizačních aktivit atp.

Cíl 3.1 Stát se všeobecně uznávanou fakultou OU, 
která prostřednictvím svých studentů a zaměstnanců 
přispívá ke zvyšování vzdělanosti obyvatelstva

SOUČASNÝ STAV

PřF vidí ve svých studentech a zaměstnancích 
vysoký potenciál, který by chtěla využít v aktivi-
tách, jež mohou zvýšit všeobecnou vzdělanost 
veřejnosti, ale také přispět k profesnímu rozvoji 
studentů a zaměstnanců. Prostřednictvím těchto 

aktivit hodlá PřF také přitáhnout pozornost  
široké veřejnosti ke svým hlavním činnostem  
a budovat si všeobecné renomé a postavení 
mezi jinými přírodovědnými fakultami. 
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 ▪ servis pro zaměstnance a studenty (i ve spolupráci s OU) pro zapojení se do aktivit 3. role; 
systém školení v potřebných kompetencích pro veřejné vystupování a působení a nastavení 
vhodné komunikace se zaměstnanci PřF

 ▪ systematická implementace politik udržitelnosti do principů řízení fakulty

 ▪ vymezit zodpovědnost za rozvoj 3. role na úrovni fakulty a jednotlivých kateder
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OPATŘENÍ

 ▪ integrace interdisciplinárních vzdělávacích komponent (moduly předmětů, praktické stáže /i 
zahraniční/ apod.), které reflektují celospolečenské trendy a proměňující se požadavky trhu 
práce, do studijních programů PřF

 ▪ podpora a řízení studentských iniciativ tak, aby docházelo k rozvoji extrakurikulárních 
aktivit studentů, podpora studentské angažovanosti při diskusi a nalézání řešení klíčových 
celospolečenských otázek

 ▪ podpora zaměstnanců ve veřejném působení, v projektech s dalšími aktéry, účast v 
rozhodovacích a poradních orgánech, systematické vyhodnocování požadavků vnějšího 
prostředí, pořádání akcí pro veřejnost (expertní i širokou)

Cíl 3.2 Stát se důležitým subjektem, který se podílí 
na udržitelném a společensky harmonickém rozvoji 
společnosti, a to zejména v relevantních oblastech 
vzdělávání

SOUČASNÝ STAV

PřF hodlá reflektovat dění ve společnosti a nastu-
pující celospolečenské trendy ve vzdělávacích, 
vědecko-výzkumných a řídicích politikách fakulty 
tak, aby bylo dosaženo maximálních pozitivních 
efektů, a to jak na straně fakulty (široký pro-
stor spolupráce s mnoha aktéry, reflexe trendů  

na trhu práce, poptávka po klíčových kompeten-
cích absolventů), tak na straně veřejnosti a spo-
lupracujících aktérů (přenos know-how). Fakulta 
se chce stát lídrem v implementaci politik udrži-
telného rozvoje.



Cíl 3.3 Přispět k urychlení celospolečenské 
transformace Ostravy a MSK a k udržitelnému 
rozvoji regionu

SOUČASNÝ STAV

PřF spojuje své působení zejména s Ostravou 
a regionem MSK, které procházejí dlouhodobou 
celospolečenskou transformací, přičemž jsou 
společně vystaveny mnohým přetrvávajícím, ale 
i nově se objevujícím výzvám. PřF hodlá přispět 

k celospolečenské transformaci jednak snahami 
o změnu vzdělanostní struktury obyvatelstva, 
ale také aktivním zapojením do ekonomických 
procesů.

OPATŘENÍ

 ▪ podpora podnikavosti studentů a absolventů prostřednictvím rozvoje stimulujícího prostředí 
(např. vyhrazení sdílených pracovních prostor pro mezioborovou spolupráci) a znalostí 
(školení k podnikavosti studentů a absolventů, zakomponování podnikavosti do kurikula 
studenta)

 ▪ spolupráce s důležitými aktéry MSK formou společných projektů, zejména v oblasti životního 
prostředí, informatiky a governance atp.

 ▪ rozvoj nabízených služeb podnikatelské, veřejné a nevládní sféře, rozšiřování propagačního 
katalogu služeb PřF dle monitorované poptávky, rozvoj propagace služeb směrem ke 
klíčovým aktérům

 ▪ podpora zaměstnanců v oblasti komercializace poznatků formou školení či rozvojem 
infrastruktury pro spin-off projekty

INDIKÁTORY V OBLASTI PROIROTY 3

 ▫ podíl zapojených studentů a zaměstnanců do aktivit třetí role

 ▫ počet institucí spolupracujících s PřF, počet společných projektů spolupráce s aktéry MSK  

a mimo MSK

 ▫ počet mediálních a veřejných vystoupení zaměstnanců PřF

 ▫ strategie a počet školení zaměstnanců pro realizaci aktivit v oblasti třetí role

 ▫ počet studentů středních a základních škol zapojených do aktivit PřF

 ▫ přítomnost vzdělávacích komponent podnikavosti, měkkých a přenositelných dovedností  

ve studijních plánech či předmětech

 ▫ nastavení politiky udržitelného rozvoje na PřF a její rozvoj

 ▫ počet studentů a zaměstnanců
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05 PRIORITA 4
INTERNACIONALIZACE

Ve strategickém záměru Přírodovědecké fakulty 
na roky 2016−2020 byla internacionalizace jed-
nou z jejích priorit. V tomto období došlo ke spl-
nění většiny vytyčených cílů, některé vytyčené 
cíle jsou však dlouhodobé povahy a přenáší se 
i do dalšího období. Internacionalizace na PřF 
plně prostoupila většinu aktivit, je referenčním 
hlediskem kvality procesů a stala se neodmysli-
telnou součástířízení fakulty. V průběhu posled-
ních pěti let došlo k výraznému nárůstu student-
ských příjezdů na PřF; počet a podíl výjezdů do 
zahraničí spíše stagnoval, nebo kolísavě mírně 
rostl. Výrazným úspěchem bylo zahájení výuky  
v programech matematiky v angličtině.

OU si vedle komplexního rozvoje mezinárodního 
prostředí univerzity stanovuje za cíl zásadněji 
přistoupit k internacionalizaci výuky, vzdělávání 
a vědy. Mezi cílové skupiny, na které celouni-
verzitní koncepce míří, patří domácí studenti (i ti  
v cizojazyčných programech), zahraniční mobi-
litní studenti a také akademičtí a neakademičtí 
pracovníci. Přírodovědecká fakulta hodlá na tyto 
cíle, cílové skupiny a aktivity navazovat tak, aby 
naplnila své cíle v oblasti internacionalizace 

(mnohdy komplementární s OU). Obecně lze 
deklarovat, že Přírodovědecká fakulta bude in-
ternacionalizační procesy a aktivity vnímat jako 
samozřejmou a přirozenou součást aktivit vzdě-
lávacích, výzkumných a třetí role a přizpůsobí 
této strategii i principy řízení. U těchto případů 
bude fakulta vycházet zejména z mezinárodních 
trendů v oblasti vzdělávání, z principů strategie 
MŠMT v oblasti internacionalizace, Strategic-
kého záměru OU na roky 2021–2025 a zohlední, 
kde to bude žádoucí a předmětné, specifika ka-
teder zajišťujících vzdělávání v jednotlivých ob-
lastech studia. Internacionalizace se pro další 
období stane zásadní a běžnou komponentou 
studijních plánů (mobilita, předměty v cizím ja-
zyce, úprava předmětů o globální rozměr znalostí 
a dovedností atp.) a PřF vynaloží patřičné pro-
středky (finanční i organizační) k jejímu naplnění.

PřF hodlá přistupovat k internacionalizaci velmi 
inklusivně, a to ve smyslu vzdělávání (každý 
student by měl mít možnost profitovat z vý-
hod internacionalizace „doma/venku“), rozvoje  
zaměstnanců (akademiků, výzkumníků, admi-
nistrativních pracovníků) či reakce na procesy  
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odehrávající se ve vnějším prostředí. Důraz bude 
kladen na udržitelnost, digitalizaci a službu spo-
lečnosti. Na konci roku 2025 bude PřF chtít mít 
akreditovaný a realizovaný jeden joint degree 
/ double degree program, realizované tři pro-
gramy v angličtině, průměrně 15 % všech stu-
dentů prezenčního studia absolvuje zahraniční 
mobilitu v průběhu svého studia a počet zahra-
ničních studentů se bude oproti předchozímu 
období stále zvyšovat. Každý absolvent PřF  

dosáhne výstupní znalosti jazyka na úrovni B1+ 
a vyšší. Každý student PřF bude v průběhu 
svého studia absolvovat vzdělávací aktivitu s in-
ternacionální komponentou.

Obecné cíle:

 ▪ prostředí pro internacionalizaci

 ▪ internacionalizace vzdělávání
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Cíl 4.1 Rozvoj prostředí internacionalizace fakulty  
s relevantními dopady na hlavní činnosti instituce

SOUČASNÝ STAV

PřF bude pokračovat v postupném rozvoji jed-
notlivých agend spojených přímo nebo nepřímo s 
internacionalizací a zaměří se zejména na kvali-
tativně náročnější aktivity s širokou paletou part-

nerských univerzit. I nadále bude pro PřF prioritou 
program Erasmus+, nicméně bude výraznou sna-
hou přistoupit k mnohem intenzivnějším formám 
spolupráce, a to i v mimostudijních oblastech.

OPATŘENÍ

 ▪ rozvoj zahraničních partnerství na úrovni fakulty a kateder — prohloubení spolupráce  
s vybranými partnery v oblasti mobilit a společných mezinárodních kooperací 

 ▪ nastavení funkčního a moderního administrativního a organizačního zázemí fakulty pro 
realizaci mezinárodní spolupráce, v maximální možné míře využívání výhod elektronizace 
agend a podpora rozhodování založeného zejména na datech a expertní reflexi trendů  
v oblasti mobilit

 ▪ vytvoření dostatečně kvalitního, atraktivního a integrujícího studijního a pobytového prostředí 
pro zahraniční mobilitní a programové studenty, a to včetně nabídky ubytování, asistenčních 
aktivit a dalších studentských výhod

 ▪ zvýšení dopadu akademických a neakademických zahraničních mobilit, včetně zavedení 
měsíční mobility jako povinnosti pro garanty studijních programů 

 ▪ zásadní posílení marketingových činností zaměřených na zahraniční prostředí — uchazeči  
o studium, mobilitní studenti, partnerské univerzity, široké vnější prostředí

 ▪ nastavení systému evaluace přijímacího procesu, pobytu a výuky ze strany zahraničních 
mobilitních a programových studentů
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OPATŘENÍ

 ▪ posílení nových metod vedení výuky v angličtině, která bude integrovat domácí a zahraniční 
studenty prostřednictvím implementace aktivit tzv. „internacionalizace doma“ s dopadem na 
rozvoj měkkých, přenositelných a globálních dovedností studentů

 ▪ integrace nových mobilitních a virtuálně-mobilitních schémat (výuka a praxe) do studijních 
programů s dopadem na oblast vědy a třetí role a jejich finanční a institucionální podpora

 ▪ nastavení komplexní procedury pro akreditaci a realizaci programů v angličtině—průzkum 
trhu a zájmu, marketing, nábor, administrace přijímacího řízení a vízového procesu

 ▪ příprava institucionálních podmínek pro plnou integraci internacionální komponenty do 
fakultou garantovaných studijních programů v různých formách — např. tzv. mobility 
window — či prostřednictvím akreditace a realizace joint degree a double-degree programů 
na fakultě a pokračování ve výuce anglického jazyka v souladu s jazykovou koncepcí OU

 ▪ aktivní nábor zahraničních studentů do českých oborů po absolvování jazykového studia

 ▪ nastavení prostředí a vhodných metod online/streamované výuky pro zahraniční studenty,  
a to i takové, která je realizována formou virtuální či blended mobility

 ▪ pokračování v přípravě atraktivních podmínek pro studium zahraničních studentů na PřF  
v podobě široké nabídky předmětů a pracovních stáží, a to včetně doktorských

Cíl 4.2 Rozvoj internacionalizace kurikula a vzdělávání

SOUČASNÝ STAV

Pokud má PřF dosáhnout cílů stanovených 
MŠMT ve strategii internacionalizace a účinně 
reagovat na proměňující se požadavky pracov-
ního trhu na požadovaný profil absolventa s klí-

čovými globálními, přenositelnými a měkkými 
dovednostmi, je nutné mnohem intenzivněji  
implementovat internacionalizaci do studijních 
programů a do extrakurikulárních aktivit.

INDIKÁTORY V OBLASTI PROIROTY 4

 ▫ počet předmětů studovaných společně českými a zahraničními studenty

 ▫ počet a podíl studentů a absolventů se zahraniční mobilitou v průběhu studia

 ▫ podíl studentů studujících v cizím jazyce

 ▫ podíl cizinců studujících na PřF v českých a anglických programech

 ▫ počet předmětů pro zahraniční a domácí studenty ve formě virtuální a blended mobility 

 ▫ počet programů obsahujících internacionální komponentu

 ▫ počet partnerských univerzit fakulty a podíl partnerských univerzit v top 500 dle rankingu

 ▫ počet spoluprací se zahraničními partnery mimo oblast vědy a výzkumu

 ▫ počet programů akreditovaných a realizovaných v angličtině, počet programů vyučovaných  

ve spolupráci se zahraniční univerzitou a počet programů s komponentou mobility window

 ▫ výsledky evaluace ze strany zahraničních studentů



06 PRIORITA 5
LIDÉ, PROSTŘEDÍ A KOMUNIKACE

Vzdělávání a vědecká činnost prováděné na 
té nejvyšší úrovni mohou být jedině výstupem 
práce kvalitních lidí působících v kvalitním pro-
středí. Lidé jsou vždy centrem, kolem kterého se 
soustřeďují aktivity podpůrných oddělení fakulty. 
Tři hlavní činnosti univerzity a fakulty — tedy 
vzdělávání, věda a třetí role — musí být pod-
pořeny kvalitní infrastrukturou, systémem řízení  
a efektivní a kultivovanou komunikací, ale pře-
devším je tvoří lidé, kteří se jako individuality  
neustále vyvíjejí a tomuto vývoji je nutné věnovat 
náležitou péči. 

Lidský kapitál stejně jako vybavení a organizace 
jsou na Přírodovědecké fakultě OU na relativně 
dobré úrovni a v průběhu uplynulých let se po-
dařilo všechny tyto složky stabilizovat. Vývoj ve 
světě i v České republice, snaha o excelenci  
ve vědě, úsilí o zlepšení vzdělávacího procesu 
a potřeba být aktivním a přínosným činitelem ve 
svém okolí ovšem přináší nové výzvy a nové úkoly 
pro podpůrné a administrativní složky fakulty. 

V období uplynulého dlouhodobého záměru 
byl proveden a vyhodnocen průzkum zabýva-
jící se hodnocením činností děkanátních a ce-
lofakultních oddělení. Kromě oblastí, které byly 
hodnoceny velmi pozitivně, se ukázalo i několik 

takových, kde je nutné fungování zlepšit, mimo 
jiné rychlost zpracování některých agend, zpře-
hlednění procesů a zjednodušení administrativy. 
Průtahy v zavádění systematického hodnocení 
zaměstnanců vedly k tomu, že se tato agenda 
řeší pouze formálně, bez skutečného přínosu  
k rozvoji. 

V uplynulém pětiletém období byly také rozběh-
nuty některé investiční aktivity, které přesahují 
i do horizontu aktuálního strategického záměru. 
Kromě jejich dokončení je také nutné systema-
tičtějším způsobem přistoupit k plánování inves-
tic, zejména s ohledem na potřebné financování 
z prostředků fakulty. 

Obecné cíle:

 ▪ lidé — vytvoření motivačního prostředí  
pro zaměstnance

 ▪ prostředí — rozvoj zázemí pro výuku  
a výzkum

 ▪ procesy — zlepšování řízení fakulty

 ▪ finance — rozvoj finančních nástrojů řízení

 ▪ komunikace — zvýšení kvality a intenzity 
komunikace dovnitř i navenek
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Cíl 5.1 Vytvoření motivačního prostředí  
pro zaměstnance

SOUČASNÝ STAV

Motivovat zaměstnance ke zlepšování, zvyšo-
vání svých kompetencí a k dalšímu vzdělávání 
je důležitým úkolem každé organizace. Opatření 
v oblasti péče o zaměstnance tedy mají za úkol 
vytvářet na Přírodovědecké fakultě takové pro-
středí, které bude akademické, vědecké i admi-
nistrativní pracovníky podporovat při zvyšování 
kvalifikace, získávání nových kompetencí a zá-
roveň poskytne oporu v individuálních životních 
situacích. 

Opatření se soustřeďují na všechny pracovníky 
fakulty, specificky ovšem na vedoucí zaměst-
nance, kteří mají největší vliv na vnímání pro-
středí pracoviště zaměstnanci a zároveň jsou 
příjemci přímé zpětné vazby. Vedení kateder  
a jednotlivých týmů by mělo být motivováno  
k získávání zpětné vazby i mimo standardizo-
vané univerzitní a fakultní postupy. 

OPATŘENÍ

 ▪ systematické využívání výkonového hodnocení a osobních rozhovorů pro profesní i osobní 
rozvoj zaměstnanců, plánování a rozvoj kariéry, včetně vytváření podmínek realizace tvůrčího 
volna pro akademické pracovníky

 ▪ aktivní vyhledávání vzdělávacích aktivit a motivace zaměstnanců k jejich absolvování, 
především podle jednotlivých cílových skupin; manažerské a finanční vzdělávání pro vedoucí 
pracovníky a odborná školení dle pracovní náplně

 ▪ udržení správného nastavení pracovních podmínek pro všechny zaměstnance, a to při důrazu 
jak na princip spravedlnosti a rovného zacházení, tak na princip osobního přístupu k životní 
situaci každého jednotlivého pracovníka
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 ▪ nastavení systému kariérního růstu v souladu s pravidly systemizace a výběrových řízení  
na OU a zároveň v souladu s úsilím o řešení problematiky in-breedingu

 ▪ nastavení systému podpory při rozšíření pracovní náplně zaměstnance o vedoucí pozici, 
zavedení metodického vedení v oblasti financí, vedení lidí a organizace pracoviště nebo 
svěřené jednotky
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Cíl 5.2 Rozvoj zázemí pro výuku a výzkum 

SOUČASNÝ STAV

Cílem je vytvořit takové výukové a pracovní  
prostředí, které bude splňovat vysoké nároky 
na poskytování vzdělání i realizaci vědecké čin-
nosti. Kromě budov samotných je nutné věno-
vat se i přístrojovému a počítačovému vybavení, 
které je pro realizaci obou činností na PřF zá-
sadní. Zároveň je nutné prostory, které máme  
k dispozici, efektivně využívat a toto využití  
pravidelně hodnotit. 

Do infrastruktury fakulty bylo v uplynulých ob-
dobích investováno formou velkých stavebních 
projektů i dílčích technických úprav. I přesto je 
zřejmé, že udržení kvalitního zázemí bude možné 
pouze prostřednictvím stálého investování. Proto 
je nutné vytvořit systém průběžné tvorby inves-
tičních fondů a přípravy projektů ve fázi studie 
ještě před finálním rozhodnutím o investici a za-
jištěním finančních prostředků na její realizaci. 

OPATŘENÍ

 ▪ rekonstrukce a dostavby budov užívaných fakultou; dokončení rekonstrukce budovy A a její 
opětovné zprovoznění; příprava projektové dokumentace a projektu na dostavbu budovy K; 
naplánování a hledání možností financování postupné rekonstrukce budovy C

 ▪ analýza dalších možností ubytování pro pracovníky fakulty ze zahraničí, nalezení  
dalších ubytovacích možností ve spolupráci s OU a městskými částmi Ostravy;  
dovybavení a částečná rekonstrukce stávajícího fakultního bytu

 ▪ postupná obnova přístrojového a IT vybavení fakulty, pravidelná revize využívání a plánování 
obnovy v souladu s finanční udržitelností

 ▪ průběžné audity využívání budovy fakulty, kontrola disponování s místnostmi v užívání 
jednotlivých kateder a děkanátu, revize využívání místností pro výuku a zjednodušení sdílení 
laboratoří a PC učeben

 ▪ rozvoj systému průběžného vytváření investičních fondů z institucionálních financí příspěvku 
a dotace MŠMT

 ▪ aktivní hledání možností projektů, z nichž bude možné financovat investiční projekty fakulty



Cíl 5.3 Zlepšování kvality a efektivity řízení fakulty

SOUČASNÝ STAV

Způsob řízení organizace se promítá do všech 
jejích aktivit. I v případě řízení fakulty je zřejmé, 
že se projeví na výsledcích hlavních činností,  
na motivaci zaměstnanců i na finanční úspěš-
nosti. Pro akademické a vědecké pracovníky je 
klíčové, aby pro ně bylo fungování fakulty jed-
noduché a rutinní a časově náročné činnosti vy-
žadovalo jen v minimální míře. Je proto nutné 
najít způsob, jak bude tyto úkoly zvládat pod-
půrný administrativní aparát tak, aby měl na zře-
teli primární cíle fakulty i jednotlivých pracovišť  

a výzkumných týmů. Řízení by mělo být směřo-
váno i k cílovému řídícímu pracovníkovi, proto  
je systém řízení nutné vnímat jako trvale živou 
oblast rozvoje.

Klíčovým opatřením v této oblasti je průběžné 
získávání zpětné vazby na vedení fakulty  
a služby poskytované odděleními děkanátu, 
práce s touto zpětnou vazbou a následné vyhod-
nocování přijatých opatření. 

OPATŘENÍ

 ▪ pravidelné získávání zpětné vazby na řízení fakulty a administrativní podporu děkanátu,  
její vyhodnocování a systematická práce s ní; vyvozování odpovědnosti za fungování  
řídicích procesů; provádění pravidelných dílčích šetření ve vybraných otázkách

 ▪ revize řídicích norem a jejich aktualizace a zajištění souladu s řídicími normami univerzity; 
aktualizace norem v oblasti hospodářské a doplňkové činnosti, správy financí a provozních 
záležitostí fakulty; zpřehlednění systému norem a kontrola metadat (platnost, návaznost  
na další předpisy apod.)

 ▪ zjednodušení procesů spolupráce akademické a administrativní součásti fakulty; úprava 
procesů v oblastí řízení smluvních vztahů, uzavírání a podepisování smluv; úprava způsobu 
řízení veřejných zakázek na fakultě

 ▪ v souladu s vnitřními normami univerzity rozdělení pravomocí k zastupování fakulty  
a podepisování dokumentů

 ▪ zvýšení jistoty vedoucích pracovníků a v oblasti finančního řízení, revize procesu plánování 
finančních prostředků na pracovištích fakulty a podpora vedoucích pracovníků v efektivním 
nakládání s institucionálním financováním

 ▪ audit struktury vedení kateder a děkanátu, náplní činnosti vedoucích pracovníků (vedoucí 
katedry, zástupce vedoucího, tajemník) na jednotlivých pracovištích, jejich zodpovědností  
při řízení a analýzy možností další profesionalizace

 ▪ rozvoj sekretariátu kateder a jejich úlohy v administrativní podpoře vedení; nastavení 
způsobu metodického vedení sekretářek ze strany ekonomického a personálního oddělení 
fakulty a tajemníka fakulty
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Cíl 5.4 Rozvoj finančních nástrojů řízení

SOUČASNÝ STAV

Řízení financí je jedním z nejdůležitějších úkolů 
podpůrné složky fakulty. V této činnosti je nutné 
zvažovat jak princip centrálního řízení a stra-
tegie, tak volnost jednotlivých pracovišť v na-
kládání s financemi a jejich zodpovědnost za 
svěřené finanční prostředky rozpočtu. Vždy je 
ovšem nutné brát v potaz původ financí z veřej-
ných zdrojů, a tedy i zodpovědnost ke státnímu 
rozpočtu a daňovým poplatníkům. 

Využívání finančních nástrojů pro podporu stra-
tegického směřování je jedním z aktuálních cílů 
univerzity a fakulta musí najít vhodné nástroje, 
jak v souladu s tímto principem financovat svůj 
rozvoj a aktivity, které považuje za klíčové. 

OPATŘENÍ

 ▪ zavedení strategického přístupu k financování fakulty a jejích pracovišť; zvýšení důrazu  
na koncepční využívání institucionálního financování

 ▪ zavedení pravidelných konzultací děkana a tajemníka fakulty s vedením pracovišť týkajících 
se koncepce užití přidělených finančních prostředků a výsledků čerpání rozpočtů

 ▪ efektivní využívání finančních fondů fakulty, především v souvislosti se spolufinancováním 
projektů a investic, ale také personálního rozvoje pracovišť; využití úspor fakulty pro 
restrukturalizační a rozvojové fondy

 ▪ stabilizace a kalibrace stávajících metodik rozdělení příspěvku MŠMT na vzdělávání  
a dotace institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 ▪ zvýšení informovanosti o možnostech a principech nakládání s veřejnými prostředky mezi 
akademickými pracovníky fakulty, členy akademického senátu PřF a administrativními 
pracovníky kateder
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Cíl 5.5 Zvýšení kvality vnitřní i vnější komunikace 

SOUČASNÝ STAV

Správně nastavená a naplánovaná komuni-
kace zásadně ovlivní kvalitu, rychlost a efek-
tivitu činností univerzity, je však také zcela 
zásadní součástí značky každé instituce. Pro 
období strategického záměru bude tato oblast 
vnímána jako esenciální aspekt fungování fa-
kulty, založený zejména na vstřícnosti, širokém 
spektru komunikačních kanálů a jednoznačnosti  

komunikovaného obsahu, především z oblasti 
studia, vědy a výzkumu a fakultní třetí role.  
V oblasti vnitřní komunikace fakulty budou prosa-
zovány principy inkluzivní komunikace. V komu-
nikaci bude vždy zvažována cizojazyčná mutace 
a adaptace pro specifické kulturní prostředí. 

OPATŘENÍ

 ▪ zvýšení efektivity marketingových a popularizačních aktivit s ohledem na charakter prioritních 
cílových skupin (uchazeči o studium /čeští a zahraniční/, současní studenti, zaměstnanci)

 ▪ zapojení studentů a absolventů do komunikačních aktivit fakulty, zejména v komunikaci  
se středními školami

 ▪ prezentace výsledků fakulty a jejích vědeckých týmů ve vnějším i vnitřním prostředí s cílem 
zvýšení uplatnitelnosti absolventů, zlepšení vzdělávacího prostředí a prohloubení vědecké  
a ekonomické spolupráce

 ▪ zlepšení fungování vzájemné komunikace mezi akademickými a vědeckými pracovníky napříč 
součástmi fakulty a administrativním zázemím fakulty

 ▪ zvýšení úrovně bilingvního prostředí na fakultě ve vztahu k zahraničním studentům a zaměstnancům

 ▪ rozvoj nových, zejména elektronických formátů komunikace s cílovými skupinami a nastavení 
systému vyhodnocování jejich efektivity a dopadu

51



INDIKÁTORY V OBLASTI PROIROTY 5

 ▫ rychlost návratu zaměstnankyň, případně zaměstnanců fakulty po rodičovské dovolené

 ▫ koordinace práce z domova a práce v kanceláři u akademických zaměstnanců

 ▫ množství absolvovaných vzdělávacích kurzů a dalších aktivit

 ▫ počet podpůrných aktivit pro nové vedoucí zaměstnance

 ▫ úroveň schopnosti domluvit se v angličtině u zaměstnanců děkanátu

 ▫ zpětná vazba zaměstnanců na systém osobního a výkonového hodnocení

 ▫ množství investovaných prostředků do rekonstrukcí, oprav a údržby budov

 ▫ vytvořené koncepce a studie rekonstrukce budovy C a areálu botanické zahrady

 ▫ možnosti ubytování pro zahraniční pracovníky

 ▫ množství prostředků investovaných do obnovy vybavení

 ▫ výsledky auditu využití budov a práce s nimi

 ▫ vyhodnocování zpětné vazby

 ▫ počet podnětů k řízení a administrativě fakulty od akademických a vědeckých pracovníků

 ▫ počet revidovaných řídicích norem

 ▫ počet revidovaných a implementovaných procesů

 ▫ čas věnovaný administrativním úkonům ze strany akademických a vědeckých pracovníků

 ▫ využití úspor pracovišť fakulty

 ▫ objem využívání rozvojových fondů fakulty

52

 ▫ míra schopnosti spolufinancovat potřebné investice a vědecké i rozvojové projekty fakulty

 ▫ úpravy metodiky rozdělování příspěvku a dotace

 ▫ realizované vzdělávací prostředky ke zvýšení informovanosti

 ▫ vypracování marketingové strategie

 ▫ míra zapojení studentů a absolventů do marketingových a popularizačních aktivit

 ▫ zpětná vazba na komunikaci ze strany děkanátu od pracovníků fakulty a hodnocení

 ▫ rozvoj webu a sociálních sítí PřF dle nastavených marketingových analytických nástrojů

 ▫ počet aktivit realizovaných pro střední školy, nárůst počtu přihlášek ke studiu na PřF

 ▫ nastavení komunikačních standardů pro komunikaci se zaměstnanci a studenty v angličtině
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