Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací období 2018–2020
Východiska
Koncepce rozvoje vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty
veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve svých jednotlivých oblastech výzkumu, vývoje
a inovací navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016-2020. Reflektuje zároveň
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě na období 2016-2020. Jeho obsahové schéma současně tvoří
základní pilíře pro jednotlivé plány realizace Strategického záměru Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě, a to pro období let 2018 – 2020.
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě svou dosavadní vědecko-výzkumnou a tvůrčí
činností dosahuje relevantních výsledků ve všech oblastech své vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační činnosti. Jednotlivá vědecko-pedagogická pracoviště se v uplynulém období aktivně
zapojovala do vědecko-výzkumných či rozvojových, inovačních a jiných projektů národního
a mezinárodního významu.
Koncepce na léta 2018-2020
Tematicky se bude vědecko-výzkumná činnost především orientovat na problematiku obsaženou
v současných akreditovaných studijních programech. Perspektivně bude vědecko-výzkumná činnost
směřovat rovněž do tematických oblastí přímo navazujících na studijní programy, které fakulta v období
2018-2020 plánuje předložit k akreditačnímu procesu.
Důraz bude kladen na vytvoření výzkumně koncipovaných projektových záměrů týmů či jednotlivců
bezprostředně na jejich vědecko-pedagogických pracovištích. Vedle toho bude pozornost věnována
rovněž formulování šířeji koncipovaných výzkumných záměrů s rozvojovým charakterem, které budou
vytvářet základnu pro vědecko-výzkumnou činnost pracovníků fakulty v horizontu překračujícím rok
2020. Tam, kde je to účelné, bude fakulta i nadále rozšiřovat své výzkumné aktivity ve spolupráci
s ostatními fakultami Slezské univerzity. Prvořadá pozornost bude nadále věnována spolupráci ve vědě
a výzkumu s dalšími domácími a zejména zahraničními partnery.
Fakulta v rámci vlastní výzkumné aktivity podpoří zpřístupnění a následné využití pozůstalosti prof.
Mečislava Boráka a významného kulturního činitele, filozofa, překladatele a spoluzakladatele původně
exilového nakladatelství Opus bonum P. Vladimíra Neuwirtha. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené
aktivity předpokládají širší spolupráci se subjekty mimo fakultu i Slezskou univerzitu, vytvoří fakulta
Výzkumné centrum pro kulturní a novodobé dějiny, jehož úkolem bude zajišťování a organizace výše
uvedených činností a rozvoj dalších vědeckovýzkumných aktivit s danými tematickými okruhy
související.
Vzhledem k primárně profesnímu zaměření fakulty bude věnována významná pozornost aplikovanému
výzkumu a kontinuálnímu přenosu jeho výsledků do praxe. Vědeckovýzkumné aktivity akademických
pracovníků i studentů fakulty budou v rámci jejich kapacitních možností pružně reagovat na požadavky
praxe, zejména pak partnerů z oblasti státní správy, samosprávy, školství a dalších organizací.
Při zajištění financování vědeckovýzkumné činnosti se bude fakulta orientovat primárně na získání
prostředků z mimouniverzitních zdrojů, především z celostátních a resortních grantových agentur,

s preferenčním zaměřením na GAČR, TAČR a NAKI, dále na získání prostředků z evropských
strukturálních fondů, kde bude věnována pozornost zejména získání projektů z Visegrádských fondů
a z fondů podporujících realizaci příhraniční spolupráce. V přiměřené míře bude využíváno i podpory
z univerzitních prostředků poskytovaných zejména formou interní grantové soutěže (IGS) a studentské
grantové soutěže (SGS).
Fakulta bude nadále podporovat vydávání dosavadních recenzovaných mezinárodních vědeckých
periodik a odborných časopisů a usilovat o jejich získání případně rozšíření jejich indexace do
mezinárodních databází. Podporováno bude rovněž vydávání studentského recenzovaného
internetového časopisu s cílem poskytnutí startovací publikační platformy pro kvalitní studentské práce
a motivaci studentů k vlastní publikační aktivitě.
Základní oblasti výzkumu fakulty jsou formulovány v čl. 10, odst. 4. Statutu Slezské univerzity v Opavě,
Fakulty veřejných politik v Opavě. V rámci těchto oblastí výzkumu bude fakulta v období 2018-2020
podporovat tyto aktivity:
•

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na oblast národní identity a kulturního
dědictví a bude klást důraz na interdisciplinárnost a tematickou provázanost zkoumaných
fenoménů.

•

Základní a aplikovaný výzkum zaměřený na celoplošné aspekty historicko-politického
a sociokulturního vývoje střední Evropy a jeho současné problémy v komparativní perspektivě
a zpřístupnění a využití fondů z pozůstalosti prof. Mečislava Boráka a P. Vladimíra Neuwirtha.

•

Aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na aktuální problémy sociální politiky a sociální práce,
pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky, vzdělávání dospělých a problematiky
komplementární péče o seniory.

•

Aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na otázky prevence a intervence v oblasti zdraví a ve
všech oblastech udržení, podpory, navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických
a sociálních potřeb v ošetřovatelské péči.

•

Vytváření výzkumných týmů. a výzkumnou činnost v širokém spektru mezinárodní spolupráce.

•

V co nejširší míře zapojování studentů do vědecko-výzkumné činnosti a prezentaci jejich
výsledků zejména formou multioborového studentského recenzovaného internetového
časopisu.

•

Usilovat o získání mimofakultních a mimouniverzitních prostředků k podpoře vědeckovýzkumné činnosti.

•

Rozvoj ediční činnosti formou vydávání fakultních odborných publikací a periodik.
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