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PREAMBULE

Dokument „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké
tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik Slezské univerzity pro rok 2016“ (dále jen ADZ) je zpracován vedením
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen FVP SU) jako nedílná součást strategického řízení
fakulty. Vychází z „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a
další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě na období 2016-2020“ (dále jen DZ). Jeho hlavním
posláním je upřesnění vytýčených dlouhodobých priorit a cílů pro rok 2016. ADZ má prostřednictvím konkrétně
definovaných cílů a úkolů podpořit rozvoj FVP SU ve směru od kvantity ke kvalitě a je strukturován v souladu s
prioritními oblastmi DZ a ADZ MŠMT.

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2016

Plánovaná opatření Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační
a umělecké tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik Slezské univerzity pro rok 2016 vycházejí z jednotlivých
priorit dlouhodobého záměru fakulty, univerzity a MŠMT. Jedním z opatření, realizovaným napříč všemi
prioritními cíli, bude implementace případné z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a to hlavně
v oblastech vzdělávání a kvality. Dalším opatřením realizovaným napříč jednotlivých prioritních cílů bude
příprava a realizace projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PRIORITNÍ CÍLE AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

V roce 2016 se FVP SU zaměří především na dosažení níže uvedených prioritních cílů, čímž učiní první kroky
k naplnění prioritních cílů, jež si FVP SU stanovila v rámci DZ FVP na období 2016 až 2020.

Prioritní cíl 1: Vzdělávání

Cíl: Vypracovat koncepci rozvoje studijních programů a oborů.
V návaznosti na legislativní změny a společenské potřeby zpracovat koncepci rozvoje studijních programů a
oborů FVP zaměřenou na udržení stávající nabídky profesních bakalářských oborů, udržení uceleného cyklu
v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia a Historické vědy, a dále na přípravu nového profesního
oboru. Za zpracování cíle budou zodpovídat vedoucí jednotlivých vědecko-pedagogických pracovišť a proděkan
pro studijní a sociální záležitosti.

Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•

příprava koncepce rozvoje studijních programů FVP,
úpravy studijních plánů a oborů dle legislativních změna a společenské poptávky,
optimalizace studijních plánů a výuky napříč ústavy a obory,
reakreditace oborů studijního programu Mezinárodní teritoriální studia a Historické vědy
realizace mezinárodního studijního oboru,
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•
•
•

příprava reakreditace navazujícího studijního oboru Sociální politika a sociální práce,
příprava profesního bakalářského studijního oboru zaměřeného na edukaci seniorů,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na rozvoj a inovace studijních oborů.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2016
Cíl: Rozvoj dalšího vzdělávání odborníků z praxe
Udržet a rozšiřovat nabídku kurzů CŽV v rámci akreditovaných profesních bakalářských oborů a rozšířit nabídku
kurzů typu M, které budou reflektovat na aktuální změnu legislativy i potřeby trhu práce.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•

pokračovat v realizaci stávajících kurzů CŽV v rámci profesních bakalářských oborů a v rozvoji
konzultačních středisek fakulty,
připravit a předložit k akreditaci nové krátkodobé kurzy zaměřené na problematiku první pomoci,
ošetřovatelskou péči, práci se seniory,
podílet se na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na další vzdělávání.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
proděkan pověřený vedením úseku rozvoje
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost
Cíl: Koncepce vědeckovýzkumné činnosti a jejího rozvoje na FVP.
Zpracovat střednědobou koncepci vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých pracovišť FVP s důrazem na zapojení
vybraných pracovníků do aplikovaného a základního výzkumu, vytvořit v rámci fakulty výzkumný tým pro
sociální vědy, v této souvislosti prohlubovat koordinační úlohu CEV při zajišťování aplikovaného výzkumu na
FVP. V rámci univerzity prohlubovat mezifakultní spolupráci. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a
výzkumu.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
• realizace jednoho projektu základního výzkumu na FVP,
• zpracování koncepcí vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých pracovišť FVP,
• zajištění jednotné metodické a administrativní podpory pro aplikovaný výzkum,
• vytvoření fakultního týmu pro realizaci aplikovaného výzkumu v sociálních vědách na bázi CEV,
• podpora výzkumů zaměřených na sociální inovace,
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•
•
•

vytvoření finančních a organizačních podmínek pro mezifakultní spolupráci, příprava společného
výzkumu,
podání společného mezinárodního projektu s partnery z Visegrádu,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na rozvoj vědeckovýzkumných kapacit
a aplikovaného výzkumu.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2016
Cíl: Koncepce publikační a ediční činnosti a jejího rozvoje na FVP.
Rozpracovat střednědobou koncepci publikační a ediční činnosti na FVP. V rámci roku 2016 dosáhnout úrovně
cca 1400 RIV bodů. Zajistit vydávání dvou odborných časopisů v anglickém jazyce a usilovat o jejich zapsání do
uznávaných mezinárodních databází.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•

zpracovat střednědobé koncepce ediční a publikační činnosti jednotlivých pracovišť a fakulty
v návaznosti na hlavní směry výzkumu,
rozvíjet publikační činnost pracovišť, dosáhnout 1400 RIV bodů,
vydání dvou čísel časopisu Central European Papers, ročník 2016 a podání žádosti o zařazení časopisu
do databáze ERIH PLUS,
stabilizace mezinárodní redakční rady časopisu Social Pathology and Prevention a vydání dvou čísel
ročníku 2016,
vytvoření organizačních a finančních podmínek pro činnost obou časopisů a jejich začlenění do
struktury FVP.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
tajemník
šéfredaktoři časopisů
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 3: Vztahy k vnějšímu prostředí
Cíl: Rozvoj spolupráce s aplikační sférou a regionem
Rozpracovat návrh systému spolupráce. Zavést fungující systém spolupráce s orgány veřejné správy, institucemi
terciární sféry a dalšími zaměstnavateli v regionu umožňující pružněji reagovat na požadavky trhu práce,
zohledňovat je při přípravě akreditací a reakreditací studijních oborů a zvyšovat tak uplatnitelnost absolventů
na trhu práce. Vytvořit systém umožňující zapojení odborníků z praxe při zadávání a vedení závěrečných
kvalifikačních prací a systém umožňující zapojení studentů i akademických pracovníků do realizace smluvního
výzkumu.
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Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvořit databázi spolupracujících institucí,
vytvořit model praktikantských míst a ověřit jej na vybraném poskytovateli praxe,
v rámci jednotlivých oborů aktualizovat sylaby vybraných předmětů dle zpětné vazby poskytovatelů
praxe,
vytvořit databázi spolupracujících odborníků z praxe, připravit systém pro navrhování témat
závěrečných prací a pro zapojení odborníků z praxe do vedení závěrečných prací a výuky,
zavést motivační prvky pro zapojení studentů do realizace smluvního výzkumu formou stipendií a
přidělením kreditů,
navrhnout motivační prvky pro zapojení akademických pracovníků do realizace smluvního výzkumu,
rozvíjet spolupráci s PČR v rámci realizace oboru Sociální patologie a prevence,
rozšířit spolupráci se stávajícími partnery z oblasti veřejné správy a NNO (SM Opava, Charita Opava,
MASK Krnovsko, Agentura pro sociální začleňování, atd.) se zaměřením na aplikaci poznatků v praxi,
rozvíjet různé formy aplikovaného výzkumu na regionální i celostátní úrovni,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na spolupráci s aplikační sférou a
regionem.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
proděkan pověřený vedením úseku rozvoje
tajemník
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 4: Kvalita
Cíl: Implementovat celouniverzitní systém hodnocení kvality
V návaznosti na legislativní změny inovovat fakultní systém periodického hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí
činnosti, zohledňující specifika jednotlivých studijních oborů a pracovišť.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•
•
•

inovovat stávající systém hodnocení pracovníků dle systému SU,
na základě systému hodnocení pracovníků zavést systém hodnocení jednotlivých pracovišť včetně
ekonomických parametrů,
inovovat stávající systém motivačních nástrojů pro zvýšení aktivity pracovníků v oblasti
vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti,
vytvořit podpůrné informační systémy: evidence vědeckovýzkumné, publikační a tvůrčí činnosti,
evidence pedagogické činnosti,
pokračovat v realizaci studentského hodnocení kvality výuky, včetně vyhodnocení na úrovni ústavů,
sledovat kvalifikaci a vědeckovýzkumnou a publikační činnost akademických pracovníků ve vztahu
k vyučovaným předmětům a realizovaným oborům,
monitorovat a vyhodnocovat prostupnost mezi jednotlivými ročníky dle studijních oborů, přijímat
opatření na zlepšení,
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• pokračovat v soutěži o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci.
Zodpovědné osoby
děkan
proděkani
tajemník
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 5: Internacionalizace
Cíl: Rozvoj internacionalizace fakulty v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a mobilit
V oblasti vzdělávání bude rozvoj internacionalizace zaměřen na zvyšování jazykových dovedností studentů FVP,
rozvoj mezinárodního joint degree studia a rozvoj mobilit zahraničních studentů. V oblasti vědy a výzkumu
bude internacionalizace zaměřena na zapojování zahraničních vědeckovýzkumných a akademických pracovníků
do působení na FVP formou krátkodobých i dlouhodobých stáží a zapojení do mezinárodních projektů.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•

•
•
•
•
•
•

analyzovat stávající nabídku předmětů vyučovaných v angličtině a jazykovou kompetenci
akademických pracovníků s cílem zahájit výuku bloku předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pro
české i zahraniční studenty,
zvyšovat jazykovou vybavenost akademických pracovníků formou vytvoření podmínek pro získání
jazykových certifikátů a rozšířit počet studijních materiálů v cizích jazycích,
zajistit propagaci a marketing joint degree oboru a realizovat druhý ročník,
zajistit pro joint degree obor studijní materiály v AJ v rozsahu minimálně 1/3 předmětů,
podporovat krátkodobé a dlouhodobé stáže zahraničních vědeckých a akademických pracovníků,
vytvořit podmínky pro realizaci krátkodobých a dlouhodobých zahraničních stáží studentů
doktorského studia,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na rozvoj internacionalizace.

Zodpovědné osoby
proděkani
tajemník
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 6: Lidské zdroje
Cíl: Rozvoj personální struktury FVP
Posílení kvalifikační struktury akademických pracovníků zvýšením počtu profesorů a docentů, dokončením
stávajících doktorských řízení na základě kvalifikačních smluv a vytvořením systému funkčních míst
akademických pracovníků. Inovovat kariérní řád a používat ho jako transparentní nástroj řízení lidských zdrojů,
pravidel kariérního postupu, výběru a zařazování vědeckopedagogických pracovníků a jejich kariérního
postupu.
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Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•

vytvořit podmínky pro zvýšení počtu profesorů a docentů z řad kmenových pracovníků (minimálně
jedno inaugurační a habilitační řízení),
dokončit stabilizaci personálního obsazení Centra empirických výzkumů dle potřeb vzdělávací a
vědeckovýzkumné činnosti na FVP,
vytvořit systém funkčních míst a provést potřebné organizační změny,
inovovat kariérní řád FVP,
udržovat a spolupráci s dlouhodobými spolupracovníky FVP po odchodu do důchodu.

Zodpovědné osoby
děkan
tajemník
vedoucí CEV
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 7: Hospodaření
Cíl: Vytvořit a zavést systém sledování efektivity hospodaření
Vytvořit a zavést systém pro sledování finanční rentability jednotlivých studijních programů / oborů ve vazbě na
výukové a provozní kapacity, koeficient ekonomické náročnosti, počet studentů, zaměstnanost absolventů.
Vytvořit a zavést systém sledování efektivního využití provozních a výukových kapacit.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•

zavést systém výpočtu nákladovosti jednotlivých studijních oborů a pracovišť a analyzovat jejich
ekonomickou návratnost,
ekonomickou návratnost promítnout do pravidel pro tvorbu rozpočtu pracovišť fakulty,
monitorovat vývoj koeficientu ekonomické náročnosti v relaci k počtu přijatých studentů a jeho
dopady na úrovni ústavů i fakulty,
usilovat o efektivní využití provozních a výukových kapacit a materiálového zabezpečení.

Zodpovědné osoby
tajemník
Termín
31. 12. 2016

Prioritní cíl 8: Image
Cíl: Vybudování pozitivního image fakulty
Vytvoření a realizace PR a marketingové strategie fakulty s cílem vytvoření pozitivního image fakulty jako
kvalitní vzdělávací instituce nabízející obory s dobrým uplatněním na trhu práce.
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Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•

•
•
•
•

ve spolupráci s firmou STANCE vypracování a implementace krátkodobé i dlouhodobé PR a
marketingové strategie FVP a její realizace spočívající v PR fakulty a studijních oborů, pozitivní
medializaci fakulty, zviditelňování osobností fakulty se zaměřením na ČR, Slovensko, Polsko,
zpracování nového grafického komunikačního stylu fakulty,
rozvíjet popularizaci výsledků vědeckovýzkumné, publikační a tvůrčí činnosti (viz prioritní cíl 3),
vytvoření databáze absolventů a sledování uplatnitelnosti absolventů,
vytvořit systém informování absolventů o dění na fakultě a získání zpětné vazby zaměřené na kvalitu
studia a využití získaných znalostí a dovedností v praxi.

Zodpovědné osoby
proděkan pověřený vedením úseku informací
Termín
31. 12. 2016
Cíl: Popularizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti FVP
V rámci marketingové a PR strategie (viz prioritní cíl 8) realizovat účinnou popularizaci výsledků
vědeckovýzkumné činnosti pracovníků fakulty v oblasti základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na
odbornou i laickou veřejnost.
Naplnění cíle bude spočívat v realizaci těchto aktivit:
•
•
•
•
•
•
•

zpracovat a realizovat účinnou marketingovou a PR strategii pro prezentaci výsledků aplikovaného
výzkumu,
připravit a zahájit cyklus workshopů a přednášek na téma Média a dějiny ve střední Evropě,
vytvoření webových stránek pro popularizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti,
realizace přednášek pro laickou i odbornou veřejnost zaměřených na popularizaci výsledků
vědeckovýzkumné činnosti FVP,
pokračovat v realizaci cyklu „Člověk pod lupou společenských disciplín“,
pokračovat v realizaci cyklu konferencí věnovaných problematice rodiny,
příprava a realizace projektu OP VVV nebo jeho části zaměřené na popularizaci výsledků vědy a
výzkumu.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky
proděkan pověřený vedením úseku informací
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
tajemník
Termín
31. 12. 2016
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ZÁVĚR

Aktualizace dlouhodobého záměru zohledňuje potřeby fakulty i jednotlivých pracovišť. Byla projednána na
kolegiu děkana dne 3. 11. 2015, Vědeckou radou FVP SU v Opavě dne 12. 11. 2015 a schválena Akademickým
senátem Fakulty veřejných politik v Opavě dne 7. 12. 2015.

V Opavě

doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
děkan

27 . 10. 2015
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