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1 KVALITA 

Cíl: Nastavit a udržovat vysoké standardy kvality všech činností fakulty, včetně 
nároků na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů a na kvalitu 
tvůrčích výstupů. 

 

Odpovědnost:  děkan, proděkani, tajemník, manažer pro legislativní 
a ekonomické záležitosti 

Kontrolovatelné výstupy:  Seznam nových nebo novelizovaných vnitřních 
předpisů a norem PF implementujících novou legislativu 
a změnu vnitřních předpisů a norem UJEP, aktivní 
účast na propagačních akcích UJEP např.: Dny vědy a 
umění 2017, podpora realizace dalších akcí (např. 
Sportovní den rektora, konference aj.) formou řízeného 
oslovení cílové skupiny; efektivní vedení informačních a 
komunikačních kanálů PF (sociální sítě) tak, aby 
docházelo k nárůstu uživatelské zapojení uživatelů a 
návštěvnosti. 

1.1 Posoudit naplnění cílů Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UJEP na rok 
2016 a navrhnout doporučení pro Realizaci Strategického záměru PF UJEP 
na rok 2018.    

1.2 V oblasti vnitřního zajišťování a hodnocení kvality činností fakulty a v oblasti 
akreditací a profilace studijních programů implementovat opatření vyplývající 
z novely zákona o vysokých školách a navazujících podzákonných norem, 
synergicky postupovat s novelizovanými předpisy a normami UJEP.  

1.3 Formulovat návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností probíhajících na PF. 

1.4 Podpořit profesionální úroveň propagace fakulty v souladu s koncepcí a 
vizuálním stylem celouniverzitního PR, včetně propagace na veletrzích 
vzdělávání a na základních, středních a vyšších odborných školách.  

2 KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl: Rozvinout systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací 
činnosti fakulty, ve kterém je kvalita vzdělávací činnosti chápána nejen jako 
přidaná hodnota pro každého studenta jednotlivě, ale i jako míra, v níž 
znalosti, dovednosti a kompetence absolventa (včetně kompetence nezávisle 
a kriticky přemýšlet o společnosti a aktivně přispívat k jejímu rozvoji) 
odpovídají potřebám společnosti v 21. století a jsou v souladu 
s akademickými hodnotami. 



Odpovědnost: proděkan pro studium a pedagogické praxe 

Kontrolovatelné výstupy:  Aktualizované plány rozvoje studijních programů fakulty 
do roku 2020, kontrolní zprávy fakulty o plnění 
doporučení vzešlých z evaluace, zpráva o vývoji studijní 
neúspěšnosti na fakultě. 

2.1 Aktualizovat na fakultě střednědobý plán rozvoje oblastí vzdělávání a 
studijních programů do roku 2020, a to se zřetelem na stěžejní kritéria kvality 
(garant programu, personální zajištění, uplatnitelnost absolventů aj.).    

2.2 Při dalším rozvoji studijních programů reflektovat doporučení vzešlá z vnější 
evaluace univerzity a fakulty v roce 2014.   

2.3 Analyzovat míru, vývoj a příčiny studijní neúspěšnosti, formulovat opatření 
pro zvýšení úspěšnosti ve studiu.  

2.4 Analyzovat nově koncipované standardy Národního akreditačního úřadu pro 
akreditaci studijních programů a průběžně zajišťovat jejich plnění na 
pracovištích PF UJEP. 

2.5 Optimalizovat portfolio studijních programů nabízených v rámci přijímacího 
řízení. Studijní programy a jejich kombinace s trvale nízkým zájmem 
uchazečů nadále neotevírat.   

2.6 Pokračovat v přípravě distančních studijních opor pro možnost akreditace 
studijních programů v kombinované formě studia.  

2.7 V návaznosti na projekty ESF OP VVV se připravovat k akreditaci 
nestrukturovaných magisterských studijních programů zaměřených na 
přípravu učitelů pro 2. stupeň ZŠ.  

2.8 Zkvalitňovat pedagogické a další praxe studentů přípravného vzdělávání 
pedagogických pracovníků směrem k posílení reflektivních prvků praxí. 
Zvýšit propagaci výběrových kurzů zaměřených na oblast pedagogických 
praxí.   

2.9 Ve spolupráci s Akademickým senátem PF UJEP a studentskou iniciativou 
Otevřeno podporovat studentské hodnocení výuky a provádět reflexi 
výsledků tohoto hodnocení.  

3 DIVERZITA A DOSTUPNOST 

Cíl: Nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke vzdělávání. Podporovat 
vyrovnávání přístupu k vysokoškolskému vzdělávání osob se specifickými 
potřebami, osob ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických 
minorit. Podílet se na aktivitách univerzity v oblasti poradenství a 
asistenčních služeb. 

Odpovědnost:  proděkan pro studium a pedagogické praxe, proděkan pro rozvoj a 
vztahy fakulty 



Kontrolovatelné výstupy:  Seznam aktivit podporujících vzdělávání akademických a 
neakademických pracovníků, rozvoj motivace žáků 
ZŠ/SŠ pro studium na vysoké škole a související 
vzdělávání učitelů ZŠ/SŠ a prosazování principů inkluze 
a inkluzivního prostředí v regionu.    

3.1 Podpořit všechny dostupné formy dalšího vzdělávání akademických a 
neakademických pracovníků (vzdělávání v oblasti podpory osob se 
specifickými potřebami ve vzdělávání, výuky starších nebo zaměstnaných 
osob, integrace digitálních technologií do výuky, poradenství, jazykové 
vzdělávání, popularizace vědy, sebeprezentační a komunikační dovednosti) 

3.2 Pro podporu spolupráce se základními a středními školami v regionu při 
rozvoji motivace žáků a jejich připravenosti pro studium na vysoké škole 
prioritně využít spolupráce s fakultními školami a fakultními zařízeními.  

3.3 V zájmu podpory společného vzdělávání aktivně přispívat k prosazování 
principů inkluze a inkluzivního prostředí v regionu  

3.4 Poskytovat podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, a to 
jak ve spolupráci s UCP SVP UJEP, tak formou peer-supportu realizovaného 
intaktními studenty.  

3.5 Rozšiřovat nabídku dobrovolnické činnosti studentů v rámci pomoci 
spolužákům z mladších ročníků, zejména v rámci prevence studijní 
neúspěšnosti (např. doučování, workshopy, …). 

4 INTERNACIONALIZACE  

Cíl: Posilovat mezinárodní význam a roli fakulty v oblasti internacionalizace 
vzdělávací a tvůrčí činnosti. 

Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 

Kontrolovatelné výstupy:  účast na Staff Week, uspořádání semináře, prezentační 
soutěže či přednášky, finanční podpora ze stipendijního 
fondu, aktualizovaný katalog kurzů v cizím jazyce pro 
zahraniční studenty, jazykové kurzy češtiny, výběr 
vyjíždějících zaměstnanců dle přínosu pro 
katedru/fakultu, webová prezentace, základní 
informační servis ve studovně Prezentačního centra 
PF.  

4.1 Podpořit zájem zahraničních studentů a akademických a výzkumných 
pracovníků aktivním podílem na organizaci celouniverzitního mezinárodního 
setkání zaměstnanců zahraničních vysokých škol za účelem výukových 
pobytů a školení (tzv. Staff Week). 

4.2 Nadále podporovat mobilitu studentů formou předávání zkušeností 
absolventů zahraničních studijních pobytů a praktických stáží. 



4.3 Nadále podporovat studenty – zájemce o zahraniční mobility a studenty 
aktivní v orgánech ESN při financování výjezdů. 

4.4 Nadále rozšiřovat nabídku kurzů v cizím jazyce (různou formou, včetně e-
learningu) pro přijíždějící studenty. 

4.5 Připravit a organizačně zajistit intenzivní jazykové kurzy češtiny pro 
zahraniční studenty. 

4.6 Zvyšovat kvalitu a přínos zahraničních mobilit zaměstnanců fakulty v rámci 
programu Erasmus+. 

4.7 Podpořit efektivnější formy informovanosti studentů a zaměstnanců fakulty o 
možnostech programu Erasmus+ 

4.8 Podpořit zapojení do relevantních mezinárodních projektů. 

4.9 Různými formami podpory přispět ke zvyšování cizojazyčné kompetence 
zaměstnanců. 

5 RELEVANCE 

Cíl:  Posilovat provázanost činností fakulty s partnery na lokální, národní i 
mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a 
akademickými institucemi, s neziskovým sektorem a veřejnou správou. Ve 
své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj a nejnovější vědecké 
poznatky, rozvíjet celoživotní vzdělávání. 

Odpovědnost: děkan a proděkani 

Kontrolovatelné výstupy:  Projekty v rámci operačních programů, realizace 
programů Celoživotního vzdělávání (CŽV) na Centru 
celoživotního vzdělávání PF a podíl akademiků PF na 
výuce v kurzech U3V UJEP, Aktivity v rámci PR činnosti 
fakulty. 

5.1 Zasadit se o získání finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, případně dalších operačních programů, a zahájit realizaci 
podpořených projektů (na PF budou řešeny minimálně 3 projekty). 

5.2 Aktivně se podílet na dotazníkovém šetření mezi absolventy (organizováno 
UJEP), s jeho pomocí identifikovat případné problematické body 
v zajišťování kvality vzdělávací činnosti a nasměrovat k nim účinná opatření.  

5.3 Umožnit pedagogickým pracovníkům využití nabídky programů a kurzů 
v rámci celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti s aktuálními nároky 
spojenými se společným vzděláváním (inkluze). 

5.4 Podporovat výukové aktivity akademiků PF v kurzech U3V UJEP. 

5.5 Propagovat vzdělávání učitelů na PF UJEP s důrazem na princip společného 
vzdělávání v regionu. 



6 KVALITNÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI 

Cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj tvůrčích činností na fakultě cestou podpory 
mezioborové spolupráce. Stimulovat rozvoj lidských zdrojů pro rozvoj tvůrčí 
činnosti, podporovat stáže a studijní pobyty akademických pracovníků 
v zahraničí, podporovat působení zahraničních akademických pracovníků na 
fakultě.  

Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

Kontrolovatelné výstupy:  Prezentace profilových výzkumných a tvůrčích týmů 
včetně jejich výsledků, seznam podpořených 
habilitačních a jmenovacích řízení, podané a přijaté 
mezinárodní projekty, projekty v rámci operačních 
programů, seznam hostujících akademických 
pracovníků ze zahraničí. 

6.1 Rozvíjet badatelské, publikační a pedagogické dovednosti u studentů 
doktorských studijních programů a mladých akademických pracovníků. Pro 
doktorandy nabízet kurzy a akce k rozvíjení badatelských a publikačních 
dovedností. Ve spolupráci s oborovými radami dále rozvíjet školu 
doktorských studií v oblasti oborových didaktik. 

6.2 Uplatňovat Kariérní řád UJEP pro řízení lidských zdrojů na fakultě. 

6.3 Podporovat profilaci výzkumných a tvůrčích týmů fakulty a zapojit se do 
těchto týmů na UJEP. Stimulovat společnou publikační činnost s pracovníky 
partnerských institucí v mezinárodních projektech (se zaměřením na 
hodnotitelné výstupy RIV a RUV a výstupy zařazené v mezinárodních 
databázích).  

6.4 Z veřejných finančních zdrojů podpořit rozvoj výzkumné a tvůrčí činnosti 
zapojením hostujících akademických pracovníků (visiting professors) ze 
zahraničních vysokých škol, univerzit a institutů. 

6.5 V rámci rozvoje lidských zdrojů a kompetencí podporovat habilitační a 
jmenovací řízení pracovníků fakulty, a to s využitím zdrojů Institucionálního 
plánu UJEP.  

6.6 Prezentovat výsledky tvůrčí činnosti týmů fakulty různým cílovým skupinám. 

6.7 Spolupracovat se zastupitelstvy všech úrovní při získávání grantových 
prostředků. 

6.8 Podporovat grantové přihlášky předkládané do GAČR. 

6.9 Předkládat reprezentativní publikace pro II. pilíř hodnocení vědy a výzkumu. 

6.10 Reprezentovat fakultu na významných sportovních a tělovýchovných 
podnicích v ČR i v zahraničí. 

6.11 Podílet se na veřejných kulturních akcích a evidovat je v RUV. 
 



7 DATA A EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ 

Cíl: Zvyšovat efektivitu a transparentnost využití prostředků veřejných rozpočtů 
při financování veškerých činností fakulty na základě dostupných, kvalitních, 
spolehlivých a systematicky využívaných dat a s ohledem na metodiku tvorby 
rozpočtu VVŠ ze strany MŠMT a metodiku tvorby rozpočtu fakult na UJEP.    

Odpovědnost: tajemník, manažer pro legislativní a ekonomické záležitosti 

Kontrolovatelné výstupy:  existence relevantní projektové dokumentace v různém 
stupni provedení, realizace investičních akcí, systém 
tvorby rozpočtu na fakultě 

7.1 Připravovat a postupně realizovat investiční akce nezbytné pro provoz a 
rozvoj fakulty. 

7.2 Přijmout strategii k využití objektu „vilka“ a usilovat o vytvoření nové 
dislokační koncepce center PF vč. přípravy koncepce Centra poradenských 
služeb pro studenty fakulty, popř. i celé univerzity.  

7.3 Jednat s vedením UJEP o adekvátní náhradě prostorového zázemí fakulty 
vč. řešení rekonstrukce prostor v objektech v ul. České mládeže 8 (po 
odchodu PřF) a dalších finančních kompenzací v případě prodeje budovy 
Hoření 13 (v opačném případě jednat o odpovídající míře spolufinancování 
provozu tohoto objektu). 

7.4 Podpořit propojení tvůrčích kapacit na regionální bázi i v rámci celostátních 
sítí a v mezinárodním kontextu, stimulovat zapojení pracovišť fakulty do sítí 
spolupráce institucí obdobného nebo doplňujícího se oborového zaměření. 
Aktivně vyhledávat možnosti a projekty pro zapojení fakulty do projektů s 
národními i zahraničními zdroji financování. 

7.5 Usilovat o trvalý růst výnosů z externí hlavní činnosti fakulty. 

7.6 Aktivně vyhledávat a podávat grantové a rozvojové projekty vedoucí 
k integraci a sdílení kapacit, a tím zvyšovat kvalitu a konkurenceschopnost 
v rámci tvůrčí činnosti.  

7.7 Implementovat hlavní legislativní a ekonomické zásady pro tvorbu budoucích 
rozpočtů fakulty v kontextu zadání MŠMT a UJEP. V této souvislosti usilovat 
i nadále o detailní sledování dílčích rozpočtů fakulty, vč. rozpočtů projektů. 


