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PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2017 

 

Plánovaná opatření Plánu realizace strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro 

rok 2017 vycházejí z jednotlivých priorit dlouhodobého záměru fakulty, univerzity a MŠMT. 

Jedním z opatření, realizovaných napříč všemi prioritními cíli, bude implementace novely 

vysokoškolského, a to hlavně v oblastech vzdělávání a kvality.  

 

PRIORITNÍ CÍLE PLÁNU REALIZACE STRATEGICKÉHO 

ZÁMĚRU 

 

V roce 2017 se Fakulta veřejných politik SU v Opavě zaměří na dosažení níže uvedených 

prioritních cílů, které si stanovila v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 až 2020.  

 

Prioritní cíl 1: Vzdělávání 

Cíl 1  

Reflektovat legislativní změny v systému vzdělávání 

S ohledem na novelu vysokoškolského zákona implementovat potřebné změny do vnitřních 

předpisů Fakulty veřejných politik SU v Opavě. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Aktualizace fakultních vnitřních předpisů reflektujících novelu vysokoškolského 

zákona, včetně související prováděcích předpisů a zohledňující vnitřní předpisy 

univerzity. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro studijní a sociální záležitosti 

proděkan pro informace a rozvoj 

proděkan pro vědu a zahraniční styky 

tajemník fakulty 

 

Termín 

31. 8. 2017 
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Cíl 2  

Analyzovat podmínky a předpoklady úspěšných akreditačních procesů   

S ohledem na novelu vysokoškolského zákona bude Fakulta veřejných politik SU v Opavě 

analyzovat současný stav podmínek a předpokladů úspěšných procesů akreditace. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Analyzovat možnosti a předpoklady ke získání akreditací ve vybraných studijních 

programech a získání institucionální akreditace ve vybraných oblastech vzdělávání. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro studijní a sociální záležitosti 

vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

31. 8. 2017 

 

Cíl 3  

Optimalizovat a inovovat vybrané studijní programy  

V návaznosti na legislativní změny, aktuální potřeby společnosti a se zohledněním obsahu 

zpracované koncepce rozvoje studijních programů se v roce 2017 Fakulta veřejných politik SU 

v Opavě bude orientovat převážně na rozvoj profesně zaměřených studijních programů. Bude 

inovovat stávající studijní programy, a také zahájí přípravu zcela nových profesně 

orientovaných studijních programů. V případě úspěšného hodnocení projektové žádosti 

celouniverzitního projektu OP VVV, který řeší inovaci vybraných studijních programů, zahájí 

činnosti relevantních klíčových aktivit. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Pokračování v realizaci stávajících kurzů celoživotního vzdělávání v rámci 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.  

 Realizace kurzů celoživotního vzdělávání mimo rámec akreditovaných studijních 

programů zaměřených na nelékařské zdravotnické povolání a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 
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 Realizace klíčových aktivit celouniverzitního projektu v intencích předem 

definovaného rozsahu a harmonogramu fakultní participace na řešení projektu OP 

VVV, v případě jeho schválení. 

 Pokračování v realizaci výzkumně orientovaného projektového záměru, jehož 

předmětem zájmu je snížení studijní neúspěšnosti prostřednictvím identifikace 

objektivních kauzalit vedoucích k intervenci vysokoškolského studia. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro studijní a sociální záležitosti 

  proděkan pro informace a rozvoj 

   vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

Cíl 4  

Zajistit intenzifikaci studijních programů s aktivitami fakultních pracovišť 

Fakulta veřejných politik SU v Opavě bude v roce 2017 podporovat uplatnitelnost studentů na 

trhu práce, a to prostřednictvím systemizované nabídky možných subjektů, u nichž lze 

absolvovat průběžné a souvislé praxe ve své pregraduální přípravě. Dále je podpoří svou 

koordinací spolupracujících institucí a externistů podílejících se na vedení závěrečných 

kvalifikačních prací. Následně umožní studentům spolupodílet se na výzkumně zaměřených 

aktivitách.     

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Aktualizace databáze spolupracujících institucí a fakultních pracovišť 

 Systemizace pravidel a koordinace spolupráce s externisty při zadávání závěrečných 

kvalifikačních prací 

 Vytvoření modelu praktikantských míst 

 Participace studentů na vědeckovýzkumných aktivitách 

 

Zodpovědné osoby 

 proděkan pro studijní a sociální záležitosti 

 proděkan pro informace a rozvoj 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 tajemník fakulty 
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Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost 

Cíl 1  

Optimalizovat a rozvíjet vědeckovýzkumný potenciál 

Optimalizace a rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu, zvýšení publikační činnosti 

akademických pracovníků a jejich výsledků jsou vedením Fakulty veřejných politik SU 

v Opavě považovány za významné. Jejich prostřednictvím lze formovat předpoklady kvality 

vzdělávání a uskutečňovat naplnění dalších stanovených cílů.  

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Aktualizace střednědobé koncepce vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých 

vědeckovýzkumných pracovišť v oblastech základního i aplikovaného výzkumu.  

 Realizace různých forem spoluřešitelské výzkumné spolupráce, a to jak s ostatními 

univerzitními součástmi, tak s vybranými organizacemi v ČR. 

 

Zodpovědné osoby 

 proděkan pro vědu a zahraniční styky 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

Cíl 2  

Angažovat se do projektových záměrů mezinárodního významu 

Rozvoje a kvality vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků Fakulty veřejných 

politik SU v Opavě, potažmo propagace jejich výsledků lze dosáhnout aktivní participací na 

výzkumně orientovaném záměru mezinárodního charakteru. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Podpora aktivní vzájemné výzkumné spolupráce se zahraničními akademickými 

subjekty a s jinými vybranými organizacemi. 
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Zodpovědné osoby 

 proděkan pro informace a rozvoj 

vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

Cíl 3  

Podpora publikační, ediční činnosti a jiných souvisejících aktivit 

Využívat systém motivace a podpory akademických pracovníků k zapojení se do všech aktivit, 

jejichž výstup má publikační podobu a eviduje se jako údaj v rámci Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Vydávání dvou dosavadních odborných periodik a podpora jejich indexace do 

mezinárodních bibliografických a citačních databází. 

 Uplatňování motivačních opatření na podporu vědeckovýzkumné a publikační činnosti 

akademických pracovníků a studentů 

 Podpora studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět. 

 

Zodpovědné osoby 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 3: Vztahy k vnějšímu prostředí 

Cíl 1  

Posílit vztahy s externími subjekty při společně řešených záměrech 

Spolupráce s externími subjekty je pro Fakultu veřejných politik SU v Opavě důležitá. 

Poskytuje prostor pro vzájemné obohacení, kritickou reflexi směrem k dalšímu rozvoji, 

umožňuje spolupodílet se na aktivitách různého charakteru, které mohou mít přímý zásah do 

společenské participace vybraných skupin obyvatel, nebo celé společnosti.   
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Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Realizace různých forem pravidelné interaktivní spolupráce se zaměstnavateli, která 

bude pružněji reagovat na požadavky trhu práce. 

 Realizace osvětových činností a jiných obdobně zaměřených aktivit ve spolupráci 

s externími subjekty. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro informace a rozvoj 

vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

tajemník fakulty 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

Cíl 2  

Udržovat komunikaci s absolventy  

Vytvořením organizovaných komunikačních kanálů zajistí Fakulta veřejných politik SU 

v Opavě komunikaci se svými absolventy za účelem reflexe obsahů, procesů a výsledků 

vysokoškolského vzdělávání a zohlednění současných potřeb společnosti a trhu práce. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Zajištění různých komunikačních kanálů pro navázání a udržování kontaktu 

s absolventy fakulty 

 Setkání členů akademické obce s významným absolventem fakulty. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro informace a rozvoj 

vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 
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Cíl 3  

Zajistit komunikaci s potenciálními uchazeči o studium  

Zajištěním organizovaných komunikačních kanálů Fakulta veřejných politik SU v Opavě 

obstará zefektivnění procesů spojených s propagací fakulty, s poskytováním relevantních 

informací v první fázi výchovným poradcům, následně uchazečům o studium. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Aktualizace databáze středních škol s ohledem na vztah k akreditovaným studijním 

programům. 

 Vytvoření kontaktní sítě výchovných poradců středních škol u potenciálních uchazečů 

a uskutečnit vzájemné informativní setkání. 

 Zorganizování workshopu, semináře, besedy nebo jiné interaktivní aktivity určené 

potenciálním uchazečům o studium. 

 

Zodpovědné osoby 

 proděkan pro informace a rozvoj 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

Cíl 4  

Rozvíjet participaci s veřejností v rámci tzv. třetí role univerzity 

Fakulta veřejných politik SU v Opavě si uvědomuje důležitost synchronizace výstupů 

vzdělávání, výzkumu a společenské participace. V roce 2017 bude nadále pokračovat v realizaci 

činností, jež umožní setkání s odbornou a laickou veřejností s cílem vzájemného obohacení.  

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 



Plán realizace strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro rok 2017 

 

  8/12 

 

 Pokračování realizace preventivních a osvětových akcí Edukačního centra Ústavu 

ošetřovatelství 

 Pokračování v řešení zavádění podpůrných nástrojů a procesů pro společné 

nesegregované vzdělávání v období povinné školní docházky prostřednictvím 

klíčových aktivit OP VVV projektu k inkluzivnímu vzdělávání ve čtyřech městech ČR. 

Zodpovědné osoby 

 proděkan pro informace a rozvoj 

 vedoucí ústavu ošetřovatelství 

odborný garant projektu 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 4: Kvalita 

Cíl 1  

Udržení kvality a zajištění jejího trvalého růstu ve všech činnostech fakulty 

V návaznosti na legislativní změny inovovat fakultní systém hodnocení kvality vzdělávací 

činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností fakulty, s ohledem k celouniverzitnímu 

systému hodnocení kvality. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Inovace systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a jiných s nimi 

souvisejících činností, v návaznosti na univerzitní systém hodnocení kvality. 

 Průběžný monitoring prostupnosti mezi jednotlivými ročníky studijních programů. 

 Pokračování ve vyhlašování soutěže o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci studentů 

na obou stupních vysokoškolského vzdělávání. 

 Pokračování průběžného hodnocení výsledků vědeckovýzkumné činnosti 

akademických pracovníků. 

 Pokračování realizace studentské ankety ke kvalitě výuky. 

 

Zodpovědné osoby 

 proděkan pro studijní a sociální záležitosti 

proděkan pro vědu a zahraniční styky 

tajemník fakulty 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 
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Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 5: Internacionalizace 

Cíl 1 

Rozvoj internacionalizace vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti 

Strategický cíl je zaměřen na rozvoj internacionalizace s důrazem na středoevropský prostor a 

jeho společenský kontext. FVP SU v Opavě bude i v roce 2017 nadále podporovat mobility 

studentů a akademických pracovníků v rámci krátkodobých i dlouhodobých 

vědeckovýzkumných nebo vědeckopedagogické stáží. Podpoří rozvoj nabídky dalších 

předmětů vyučovaných v cizím jazyce, včetně motivace vyučujících ke zvyšování, vlastní 

jazykové kompetence v cizím jazyce, případně její rozšíření. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Rozšíření dosavadní nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 

 Zajištění jedné dlouhodobé stáže na fakultě pro zahraničního akademického pracovníka 

v rozsahu 6 člověkoměsíců. 

 Zajištění alespoň dvou krátkodobých (cca 14 dní) stáží na fakultě pro zahraniční 

akademické pracovníky. 

 Realizace alespoň tří krátkodobých (cca 14 dní) zahraničních stáží akademických 

pracovníků nebo doktorandů. 

 Podpora jazykové kompetence akademických pracovníků v cizím jazyce. 

 Podpora mobilit studentů fakulty a přijíždějících zahraničních studentů. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro vědu a zahraniční styky 

 vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 6: Lidské zdroje 

Cíl 1 

Rozvoj personální struktury fakulty 
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Hlavní náplní realizace strategického cíle pro rok 2017 bude pro Fakultu veřejných politik  SU 

v Opavě úprava kariérního řádu fakulty v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a 

univerzitního systému sledování kvality. V rámci stabilizace a rozvoje personální struktury 

bude i nadále vést akademické pracovníky ke kvalifikačnímu růstu, zejména však směrem 

k úspěšnému ukončení habilitačního řízení. V závislosti na stavu finančních prostředků bude 

zvažovat zřízení postdoktorandského místa. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Implementace univerzitního kariérního řádu na úrovni fakulty. 

 V závislosti na stavu finančních prostředků zvážit zřízení postdoktorandského místa. 

 Podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro vědu a zahraniční styky 

tajemník fakulty 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 7: Hospodaření 

Cíl 1 

Efektivní hospodaření  

V roce 2017 bude Fakulta veřejných politik SU v Opavě pokračovat v průběžné kontrole stavu 

finanční rentability všech procesů souvisejících s uskutečňováním aktivit a činností fakulty, 

včetně průběžné evidence, kontroly a následně evaluace všech finančních toků majících 

souvislost s administrativní a provozně-technickou agendou. V návaznosti na finalizaci 

rekonstrukce objektu „Bezručovo náměstí 14“ se zaměří na jeho využitelnost. Dále se zaměří 

na možnosti zisku finančních prostředků z externích zdrojů, zejména pro provozní náklady a 

další rozvoj fakulty. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Průběžná kontrola stavu finanční rentability všech procesů souvisejících 

s uskutečňováním aktivit a činností fakulty. 
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 Pokračování monitoringu finanční rentability nabízených a uskutečňovaných 

akreditovaných programů. 

 Dle reálných možností posilovat infrastrukturu směrem k úspoře provozu a inovovat 

moderní informační a komunikační technologie, včetně jejich smysluplného využití.  

 

Zodpovědné osoby 

 tajemník fakulty 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

Prioritní cíl 8: Image 

Cíl 1  

Posilování dobrého jména fakulty 

Fakulta veřejných politik SU v Opavě bude pro rok 2017 realizovat vytvořenou PR a 

marketingovou strategii, která bude zajišťovat prezentaci pozitivního image fakulty, jejich 

úspěšných výsledků a významu realizace různorodých záměrů v intencích mezinárodních nebo 

národních klíčových aktivit celorepublikové, krajské nebo místní úrovně. V prezentaci bude 

klást důraz na propojení nabízených studijních programů s reálným terénem a požadavky 

společnosti. Zacílí se také na mezinárodní spolupráci a spolupráci s významnými domácími 

institucemi. Její součástí bude také popularizace výsledků vzdělávací činnosti, výsledků 

základního a aplikovaného výzkumu v oblastech vzdělávání uskutečňovaných fakultou, včetně 

popularizace a prezentace publikačních výstupů. Soustředit se bude rovněž na komunikaci 

s absolventy a styk s veřejností.  

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Realizovat účinnou fakultní marketingovou a PR strategii. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro informace a rozvoj 

 

Termín 

 31. 12. 2017 
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PODPŮRNÁ A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ 

 

Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro úspěšné zapojení do operačních programů EU na 

období 2016-2020 v oblastech týkajících se vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti, 

internacionalizace a tzv. třetí role univerzit včetně šíření výsledků těchto činností a budování, 

udržování a modernizace infrastruktury pro tyto činnosti. 

 

Naplnění cíle 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2017 přijata následující 

opatření: 

 Kvalitní příprava projektových žádostí o finanční podporu v rámci soutěže OP VVV 

 Kvalitní řízení a realizace projektových záměrů v rámci IP, ISIP, OP VVV. 

 

Zodpovědné osoby 

proděkan pro informace a rozvoj 

 

Termín 

 31. 12. 2017 

 

 

ZÁVĚR 

 

Plán realizace strategického záměru zohledňuje potřeby fakulty i jednotlivých pracovišť. Byl 

projednán na kolegiu děkana dne 14. 02. 2017 a schválen na zasedání vědecké rady Fakulty 

veřejných politik SU v Opavě dne 02. 03. 2017. 

 

 

 

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. 

       děkan 

 


