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S T R A T E G I C K É C Í L E 

P E D A G O G I C K É F A K U L T Y 

M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y 

PRO ROK 2 0 1 9 

(AKTUALIZACE DLOUHODOBÉ ZÁMĚRU PRO ROK 2019) 

I . S T U D I U M 

1. Aktualizace pokynu k řádnému ukončení studia 

Aktualizace pokynu k řádnému ukončení studia v bakalářských, magisterských 
a navazujících magisterských programech na PdF MU v návaznosti na novelu 
Studijního a zkušebního řádu MU a aktuální potřeby studentů fakulty. 

Ml: Vydání pokynu děkana. 

2. Mimořádný termín státní zkoušky pro studenty na zahraničních 
pobytech/pracovních stážích 

Studenti absolvující v jarním absolventském semestru zahraniční studijní pobyt 
v délce alespoň 3 měsíců nebo zahraniční pracovní stáž v délce alespoň 2 měsíců 
budou moci požádat o vykonání státní závěrečné zkoušky v září. 

Ml: Vydání pokynu děkana, zveřejnění podmínek pro mimořádný termín. 

3. Harmonogram dokončení přeměny studijních oborů na programy 

Bude připraven harmonogram dokončení přeměny studijních oborů na programy. 

Ml: Připravený harmonogram. 
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4. Otevření celofakultní diskuse k nové koncepci SZZ 

Bude zahájena příprava nové koncepce státní závěrečné zkoušky ve sdruženém 
studiu (dva obory). Přípravu zahájí celofakultní diskuse k možnosti integrovat 
pedagogiku, psychologii, obor a oborovou didaktiku do společné části státní 
závěrečné zkoušky, a to s ohledem na prověření tzv. učitelské způsobilosti. 

Ml: Celofakultní seminář zaměřený na novou koncepci SZZ. Projednání možných 
scénářů s vedoucími pracovišť a garanty programů. Pilotní ověření vybraných 
modelů. 

5. Analýza přijímacího řízení 

Po skončení přijímacího řízení bude zpětně analyzován zájem o nové studijní 
programy ve vztahu k trendům v minulých letech, bude vyhodnocena poptávka po 
možnosti prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku. 

Ml: Statistiky o přijímacím řízení 2019 

6. Elektronizace rozpisů SZZ a dalších studijních agend 

Pokračování v trendu elektronizace studijních agend. Postupná elektronizace agendy 
přijímacího řízení. 

Ml: Online procesy a elektronické dokumenty v agendě přijímacího řízení 

7. Technická podpora zpracování výsledků přijímacího řízení (požadavek na 
IS) 

Intenzivní spolupráce s vývojovým týmem IS MU (typicky prostřednictvím IS-
techničky) s cílem zajistit včasné a kvalitní zpracování výsledků přijímacího řízení. 
Optimalizace postupů. 

Ml: Podklady pro přijímací komisi 

8. Podpora aktivit poradenského centra 

V průběhu akademického roku bude realizován seminář pro vedoucí pracovníky 
a garanty oborů s cílem představit stávající analýzy neúspěšných studií napříč 
jednotlivými obory. Budou diskutována opatření k možnému ztížení tohoto 
negativního jevu. 

Ml: Návrh opatření snížení neúspěšnosti ve studiu. 
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I I . D O K T O R S K É S T U D I U M 

1. Doktorandská škola 

Příprava koncepce doktorandské školy zastřešující doktorské obory na PdF MU 
v reakci na doporučení Mezinárodní vědecké rady MU z r. 2018 

Ml: Koncepce doktorandské školy napříč studijními programy na PdF MU a plán 
aktivit. 

2. Směrnice děkana k doktorským studiím 

Uvedení směrnice děkana „Standardní požadavky na studium a výsledky studentů 
v doktorských studijních programech" do praxe. 

Ml: Zveřejnění směrnice. 
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1. Výzkumná témata fakulty v disertačních pracích 

Navázání doktorských studií na profilující výzkumná témata fakulty a jednotlivých 
pracovišť. 

Ml: Portfolio výzkumných témat ve vazbě na výzkumy realizované v disertačních 
pracích v jednotlivých oborech. 

2. Směrnice děkana ke specifickému výzkumu 

Revize způsobu alokace prostředků na specifický výzkum (posílení kompetitivnosti, 
mezioborovosti, zpřesnění požadavků na výstupy). 

Ml: Směrnice děkana. 

3. Příležitosti pro výzkum 

Vyhledávání dalších příležitostí pro resortní výzkum a aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti vzdělávání (programy TA ČR, zejm. Beta). 

Ml: Analýza možností (témat) rezortního výzkumu z úrovně PdF MU. 
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I V . I N T E R N A C I O N A L I Z A C E 

1. Tvorba předmětů a inovace stávajících předmětů v anglickém jazyce 
v nefilologických studijních programech 

PdF MU bude podporovat zvyšování počtu a inovaci obsahu předmětů v anglickém 
jazyce s cílem rozšířit nabídku předmětů pro zahraniční studenty, vytvářet příležitosti 
pro setkávání a interakci zahraničních a domácích studentů ve výuce, posilovat 
spolupráci akademických pracovníků se zahraničními studenty. 

Ml: Tvorba metodiky evaluace; počet evaluovaných předmětů; počet 
nových inovovaných předmětů v anglickém jazyce. 

2. Příprava ucelených modulů pro tvorbu studijního programu v anglickém 
jazyce 

PdF MU bude podporovat spolupráci kateder a institutů v realizaci výuky v anglickém 
jazyce a ve tvorbě ucelených interdisciplinárních modulů s obsahem adekvátním pro 
tvorbu studijního programu v anglickém jazyce. 

Ml: Na základě evaluace předmětů v anglickém jazyce budou připraveny ucelené 
moduly, které budou podkladem pro tvorbu studijních programů v anglickém jazyce. 

3. Profesionalizace aktivit Erasmus+ koordinátorů 

Fakulta bude vytvářet podmínky pro spolupráci Erasmus+ koordinátorů v oblasti 
marketingu a propagace mezinárodních mobilit studentů a zaměstnanců s cílem 
rozšiřování nabídky příležitostí pro mobilitu a zvyšování počtu vyjíždějících 
a přijíždějících studentů. PdF MU zprostředkuje Erasmus+ koordinátorům využití sítě 
ETEN {European Teacher Education Network) pro navazování mezinárodní 
spolupráce a uzavírání partnerských dohod. 

Ml: Počet setkání Erasmus+ koordinátorů; počet uzavřených interinstitucionálních 
Erasmus+ dohod s partnery v síti ETEN, počet a kvalita nových materiálů propagující 
studium zahraničních studentů na PdF MU, založení trvalého stánku s propagačními 
materiály partnerských univerzit v zahraničí pro studenty fakulty, vyšší počet studentů 
vyjíždějící na studijní pobyty a praktické stáže. 
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4. Vytvoření stipendijního programu pro excelentní zahraniční NMgr./Ph.D. 
studenty 

S cílem podpořit mezinárodní rozměr PdF MU a umožnit nadaným studentům ze 
zemí mimo EU studium v NMgr. a Ph.D. programech na PdF MU, bude vytvořen 
stipendijní program, který by finančně pokryl jejich školné a náklady na život v ČR. 

Ml: Vyhlášení stipendijního programu. 

5. Rozšíření nabídky možností mezinárodního vzdělávání pro studenty, kteří 
nevyjíždějí do zahraničí (tzv. Internationalization at Home) 

PdF MU si klade za cíl zvyšovat počty domácích studentů v cizojazyčných 
předmětech a v předmětech v anglickém jazyce, posilovat jazykové a interkulturní 
kompetence studentů a motivovat studenty k účasti na zahraničních mobilitách. 

Ml: Počet domácích studentů zapsaných v nefilologických programech a absolvující 
cizojazyčné předměty na PdF MU, počet setkání domácích studentů se zahraničními 
studenty mimo výuku a při extrakurikulárních společných akcí, počet studentů fakulty 
působících jako buddies (studentská podpora při začleňování zahraničních studentů 
do života na i mimo fakultu). 

6. Evaluace požadavků na internacionalizaci programů. 

PdF bude monitorovat a hodnotit požadavky na internacionalizaci v jednotlivých 
studijních programech a jejich naplňování s cílem sdílet best practice 
v internacionalizaci napříč katedrami a instituty fakulty. 

Ml: Závěrečná zpráva z evaluace. 

7. Posílení mezinárodního partnerství v rámci Evropy, USA, Kanady a navázání 
spolupráce s partnery v Asii. 

PdF MU bude vytvářet podmínky pro nové druhy spolupráce (COIL - Collaborative 
Online International Learning/kolaborativní mezinárodní výuka v online prostředí, 
mezinárodní publikační činnost, výměna akademiků, letní školy atd.) se strategickými 
zahraničními partnery a bude podporovat navazování spolupráce s univerzitami 
v Asii (Čína, Tchaj-wan). 

Ml: Uzavřené memorandum o porozumění s University of Minnesota, dohoda 
o spolupráci s Chaoyang University v Tchaj-wanu; počet aktivit/akcí pořádaných 
v rámci MUNI 4.0. 
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V . R 0 Z V 0 J A V N Ě J Š Í V Z T A H Y 

1. Příprava a připomínkování standardu kvality spolupráce PdF MU 
s fakultními školami. 

Dokument vzniká jako součást práce na projektu Pregraduální vzdělávání 
a představuje další krok ke zkvalitnění spolupráce mezi PdF MU a fakultními školami. 
Bude doplňovat jako organizační směrnice již existující Statut fakultních škol PdF 
MU. 

Ml: Finalizace a zveřejnění dokumentu Standard kvality spolupráce mezi PdF MU 
a fakultními školami. 

2. Příprava na získání HR Award 

PdF MU se zapojí do přípravy celouniverzitního projektu, jehož cílem je vytvořit dobré 
podmínky v oblasti HR pro působení českých i zahraničních expertů. 

Ml: Studie proveditelnosti a podání projektu. 

3. Příprava akcí spojených s oslavou MUNI 100 

PdF MU se zapojí do akcí spojených s oslavami stého výročí založení Masarykovy 
univerzity řadou akcí, které budou probíhat v prostorách fakulty (např. výstava 
Komenský v pracích PdF MU, Den absolventa 14. a 15. 6. atd.). 

Ml: Realizace hlavních i doprovodných akcí výročí MUNI 100. 

4. Realizace akcí v návaznosti na společenskou roli fakulty a expertní roli ve 
vztahu ke vzdělávací politice 

PdF MU bude realizovat řadu akcí, které navazují na třetí roli fakulty s přesahem do 
společenského prostoru (např. Týden výtvarné kultury, Týden pohybu a zdraví, 
Adventní koncert, klavírní recitál Třicítka na krku ad.) 

Ml: Počet a realizace akcí s přesahem do veřejného prostoru. 

5. Příprava marketingové strategie fakulty 

S cílem zlepšení fungování oblasti marketingu na PdF MU proběhne analýza 
stávajícího stavu a jejího personálního zabezpečení v rámci oddělení sekretariátu 
děkana. Bude zahájena příprava nové koncepce rozvoje marketingové strategie 
fakulty. 

Ml: Vznik strategie pro další rozvoj oblasti marketingu na PdF MU. 
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6. Připomínkování a podání projektu Inovace v pedagogice 

Na základě výzvy MŠMT bude probíhat připomínkování projektu Inovace 
v pedagogice. Podání projektu (červen 2019) směřuje k podpoře inovativní 
pedagogické činnosti pracovišť fakulty. 

Ml: Zaslání připomínek a podání projektu. 

7. Příprava realizace projektu OP VVV - výzva Implementace Strategie 
digitálního vzdělávání II (DIKOBRAZ) 

MŠMT bylo vyhlášeno avízo k podání projektu Strategie digitálního vzdělávání. Na 
PdF se do podání projektu přihlásilo 10 pracovišť s návrhem na realizaci Digitální 
kompetence - brána rozvoje od A do Z. 

Ml: Příprava a podání projektu. 
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V I . T E C H N I C K O - P R O V O Z N Í O B L A S T A PODPŮRNÉ 

Č I N N O S T I 

1. Příprava podkladů pro rekonstrukci a přístavbu menzy na Poříčí 7 za účelem 
získání dotace MŠMT 

V r. 2019 je plánováno vyhlášení podprogramu pro koleje a menzy programu MŠMT 
Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol 133 220, jehož podmínkou pro podání 
žádosti je stavební připravenost investiční akce do fáze pravomocného stavebního 
povolení s předpokladem, že finanční prostředky doposud vydané za projektovou 
dokumentaci a inženýrské práce budou prokazovány jako finanční spoluúčast PdF 
MU, resp. MU na menze PdF MU. Požadovaná finanční spoluúčast činí 40 % 
celkových nákladů a PdF MU uplatní žádost o spolufinancování této akce na RMU. 

PdF MU za účelem stavební připravenosti bude financovat projektovou dokumentaci 
pro rekonstrukci a přístavbu menzy PdF MU na Poříčí 7, resp. v části Ypsilantiho ul. 
(namísto současné tělocvičny), jejíž realizace již byla na základě řádného 
výběrového řízení započata na RMU, do konce března 2019 se předpokládá vydání 
územního rozhodnutí, počátkem dubna 2019 pak podání žádosti o vydání stavebního 
povolení. PdF MU se bude dále konzultačně podílet a spolupracovat s odborem 
výstavby RMU při podání žádosti do shora cit. podprogramu na rekonstrukci a 
přístavbu menzy PdF MU. 

Ml: Zajištění financování územního a stavebního řízení na menzu PdF MU a zajištění 
stavební připravenosti. 

2. Inovace směrnice - zásady užívání emailových adres, komunikace 
v kontextu jednotného vizuálního stylu MU 

MU v r. 2015 řešila aktualizaci jednotného vizuální stylu (JVS) univerzity za účelem 
sjednocení vizuální komunikace. V r. 2016 a násl. letech MU řešila navazující 
rozvojový projekt implementace JVS do všech úrovní univerzitních pracovišť, kdy se 
vytvořila jednotná úprava fakultních materiálů, šablon, formulářů aj. dokumentů 
a reklamních předmětů. Za účelem naplnění implementace výsledku JVS na PdF MU 
je nutno tyto promítnout i do vnitřních předpisů PdF MU. Za tímto účelem bude 
novelizována Směrnice tajemníka č. 1/2013 Zásady užívání e-mailových adres na 
PdF MU (ve znění účinném od 1. 12. 2013). 

Ml: Inovace pokynu tajemníka a rešerše ostatních vnitřních předpisů PdF MU za 
účelem novelizace. 
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3. Otevření fakultní kavárny a příprava druhé etapy (dvorek) 

PdF ve spolupráci s odborem výstavby RMU započala v r. 2018 realizaci investičního 
záměru vestavby kavárny v I. NP v budově na ul. Poříčí 31 v Brně. Kavárna bude 
dokončena a zkolaudována v únoru 2019, následně fakulta pronajme kavárnu 
nájemci Práh jižní Morava, z.ú., tak aby zde PdF MU také mohla realizovat na základě 
samostatné smlouvy o obsahu a rozsahu praxe výkon praxe studentů. PdF MU zajistí 
projektovou připravenost pro realizaci druhé etapy kavárny v exteriéru - na přilehlém 
dvorku, následně zrealizuje fázi montáže konstrukce venkovního zábradlí/pavlače 
pro sestup na dvorek. 

Ml: Kolaudace kavárny, nájem kavárny a její otevření veřejnosti, montáž konstrukce 
venkovního zábradlí/pavlače. 

4. Studie možné vestavby jedné až dvou učeben (výtvarný ateliér) 

Fakulta s ohledem na inovované studijní programy Katedry výtvarné výchovy v rámci 
institucionální akreditace bude usilovat o realizaci investičního záměru vestavby 
a nadstavby výtvarného ateliéru nad vjezdovou částí budovy na Ypsilantiho ul., jedná 
se o 2 učebny. Za tímto účelem zajistí studii pro budoucí investiční záměr, který bude 
zahrnovat studii osvětlení a oslunění pro sousední bytový dům. 

V případě vypsání investičního podprogramu MŠMT 133240 Rozvoj a obnova MTZ 
veřejných vysokých škol pro Lékařské a Pedagogické fakulty, bude tento investiční 
záměr podpořen k realizaci a PdF MU zajistí zhotovení studie osvětlení a oslunění. 

Ml: Architektonická studie pro zadání dokumentace, event. studie osvětlení 
a oslunění sousedního bytového domu. 

5. Přestavba uvolněné kanceláře na seminární učebnu 22 v budově na 
Poříčí 31 (cca 20 lidí) 

PdF MU za účelem realizace kavárny v budově Poříčí 31 změnila stavební určení 
dvou bývalých poslucháren 23 a 23a, současně však vytipovala 2 kanceláře, které 
se mohou přebudovat na učebnu. PdF MU bude rekonstruovat 2 kanceláře č. 1003a 
a 1004a, v I NP budovy Poříčí 31, tak aby přestavbou vznikla jediná seminární 
učebna č. 22 s 24 místy pro studenty. 

Ml: Přestavba učebny. 
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6. Ověření možnosti rozšíření počtu toalet pro vozíčkáře 

PdF MU za účelem zvýšení bezbariérovosti prostor na PdF MU provede analýzu 
možnosti vzniku bezbariérových toalet pro vozíčkáře ve 4 NP v budově Poříčí 7. 

Ml: Analýza možností rozšíření bezbariérových toalet v 4 NP budovy Poříčí 7. 

7. Přestavba chodby ve 3NP a úprava současného bufetu na Poříčí 31 na 
nápojový koutek 

PdF MU v důsledku otevření kavárny zruší stávající bufet v suterénu budovy Poříčí 
31 a za účelem zvýšení komfortu a možnosti stravování studentů zřídí v uvolněném 
prostoru nápojový koutek, osadí jej kuchyňskou linku, vybaví stolkem, židličkami 
a 2 mikrovlnnými troubami. 

PdF MU naplánuje v rámci plánu inv. a nein. oprav z prostředků PdF MU úpravu 
chodeb v 3 NP Poříčí 31 pro vznik galerie, půjde o odstranění stávajících sedáků a 
stolků, osazení odpadkových košů pro třídění odpadu, oprava omítek, výmalba, 
provede analýzu nutnosti oprav podlahy - teracca. V případě vypsání druhé 
projektové výzvy OP V W MINU4student, zařadí tuto stavební akci k realizaci v rámci 
tohoto projektu a požádá o dotaci. 

Ml: Zřízení nápojového koutku, příprava úpravy chodeb v 3 NP Poříčí 31 pro vznik 
galerie. 
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