
PEDAGOGICKÁ 
FAKULTA 

STRATEGICKÉ CILE PEDAGOGICKÉ FAKULTY 

1. Zpřehlednění nabídky o programech a oborech 

Zpřehlednění informací o studijních programech a oborech založené na atraktivním 
a moderním vizuálním sdělení. 

Ml: Průvodce studiem pro studenty PdF MU a uchazeče o studium. 

2. Evaluace nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů společného 
základu a pedagogicko-psychologické přípravy studentů 

Průběžná evaluace kvality inovovaného společného základu, praxí, povinně 
volitelných a volitelných předmětů, včetně zájmu o nabídku rovnocenných 
ekvivalentů v angličtině. 

Ml: Evaluační zpráva 

3. Informační platforma a zvýšení prezentace kurzů CŽV 

Zvýšit informovanost o realizovaných kurzech prostřednictvím pravidelného 
informování škol v Jihomoravském kraji (informační portál, newsletter atd.). 

Ml: Informační platforma kurzů CŽV 

4. Rozšíření nabídky kurzů a seminářů CŽV pro studenty řádného studia na MU 

Rozšíření nabídky kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pro studenty 
bakalářských a magisterských programů M U . 

Ml: Kurzy a semináře pro studenty v rámci CŽV 
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5. Rozšíření nabídky vzdělávacích seminářů CŽV pro akademické pracovníky PdF 

V rámci celoživotního vzdělávání nabídnout vzdělávací semináře a workshopy pro 
akademické pracovníky PdF M U . 

Ml: Kurzy pro akademické pracovníky v rámci CŽV 

6. Elektronické podávání žádostí a doručování rozhodnutí na PdF 

Dokončení procesu implementace elektronického podávání žádostí a doručování 
rozhodnutí v souladu s platnou zákonnou i univerzitní legislativou. 

Ml: Rozšíření agendy v elektronické úřadovně v IS MU 

7. Pilotní ověření nového konceptu integrované státní závěreční zkoušky 
v učitelských programech 

Pilotní ověření konceptu zkoušky učitelské způsobilosti, která bude integrovat oblasti 
oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie. 

Ml: Státní závěrečná zkouška v oboru Učitelství anglického jazyka pro základní 
a jazykové školy 
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ll. Výzkum a doktorská studia 
1. Podpora akademikům, výzkumníkům a studentům DSP při prezentaci výsledků 
v nejprestižnějších časopisech a v zahraničních nakladatelstvích 

Vytvoření podpory pro uplatnění výsledků v nejprestižnějších databázích (WOS, 
SCOPUS). 

Ml: Počet výstupů (publikace ve světových jazycích, vedené v databázích, vydané 
u prestižních vydavatelů) 

2. Evaluace (na principu peer-review) výzkumných institutů PdF 

Bude vytvořena metodika evaluace (peer-review se zapojením zahraničních expertů) 
zaměřená na koncepci, strategii, výstupy a dopady výzkumných institutů, proběhne 
její pilotáž a vyhodnocení, budou formulována doporučení. Evaluace bude 
uskutečňována v koordinaci s metodikou hodnocení vědy, kterou připravuje odbor 
výzkumu M U 

Ml: Metodika evaluace, evaluační zpráva 

3. Posílení společného jádra (zejména metodologického) doktorských oborů 

Budou uspořádány vyžádané přednášky a workshopy předních odborníků v oborech, 
ve kterých má PdF M U akreditováno doktorské studium. 

Ml: Počet výstupů (přednášek a workshopů k metodologii) 

4. Posílení mezinárodního rozměru vědecko-výzkumných aktivit a vzdělávacích 
aktivit v doktorských oborech 

K výzkumné spolupráci a k realizaci doktorských oborů na PdF budou přizváni 
odborníci ze zahraničí. 

Ml: Počet spolupracujících pracovišť a vědců ze zahraničí, počet přednášejících 
a konzultantů ze zahraničí zapojených do realizace doktorských oborů na PdF MU, 
počet publikačních výstupů s účastí zahraničních partnerů 
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lil. Internacionalizace 

1. Rozšíření studentských mobilit 

Zvýšit počet a kvalitu studentské mobility a zahraničních stáží (vyjíždějících 
i přijíždějících) pomocí rozšíření studentské podpory a zefektivnění procesů 
a marketingu internacionalizace. 

Ml: 30% navýšení vyjíždějících studentů oproti průměru za posledních tři roky 

2. Webová prezentace fakulty v anglickém jazyce 

Vytvoření kvalitní a uživatelsky přívětivé prezentace fakulty v anglické verzi 
webových stránek s cílem zvýšit atraktivitu prostředí pro zahraniční studenty 
a akademiky. 

Ml: Inovace anglické verze webových stránek fakulty 

3. Propagační materiály 

Dopracování propagačních materiálů fakulty pro zahraničí akademické pracovníky 
a studenty. 

Ml: Propagační materiály pro zahraniční studenty a akademiky 

4. Aktivity pro zahraniční studenty 

Rozšíření nabídky aktivit pro zahraniční studeny v době jejich pobytu na fakultě 
(welcome events atd.). 

Ml: Počet realizovaných aktivit pro přijíždějící studenty 

5. Rozšíření nabídky v atraktivních destinacích 

Rozšíření nabídky kvalitních a atraktivních destinací pro výjezdy studentů 
a akademických pracovníků, revize smluv se zahraničními partnery. 

Ml: Počet nově uzavřených smluv v atraktivních destinacích, revize stávajících 
partnerství 
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6. Zkvalitnění strategie a managmentu internacionalizace 

Zkvalitnit strategii a management internacionalizace PdF M U pomocí komplexní 
evaluace ve spolupráci se strategickými partnery PdF M U a dodatečnými finančními 
zdroji z EU. 

Ml: Tvorba a pilotování komplexní evaluační metodiky internacionalizace 

7. Projekty k posílení mezinárodní spolupráce 

Využít OP VVV projektu k posílení spolupráce s fakultními strategickými partnery na 
celofakultních procesech internacionalizace i mezinárodních aktivitách kateder. 

Ml: Počet projektů (s fakultním dopadem) zahrnujících zahraniční partnery a experty 

8. Mezinárodní dimenze neakademických pracovišť 

Podpora a rozšíření mezinárodní dimenze na neakademická pracoviště. 

Ml: Počet mezinárodních aktivit a mezinárodně koncipovaných služeb 
na neakademických pracovištích 

9. Rozvoj kurikula v cizích jazycích 

Rozvoj kvality a podpora výuky v angličtině (a dalších cizích jazycích). Na základě 
evaluace kvality kurikula vytvořit systém podpory dalšího rozvoje a benefitů pro 
vyučující. Pilotáž evaluace kurikula vyučovaného v AJ. 

Ml: Počet seminářů a počet akademiků účastnících se setkání pro zaměstnance 
fakulty; zahájení komplexní evaluace kurikula vyučovaného v AJ. 

10. Kontrola implementace internacionalizace v českých studijních programech 

Kontrola zajištění internacionalizačního komponentu při průchodu studiem v česky 
akreditovaných studijních programech 

Ml: Počet studentů, kteří splnili požadavky internacionalizačního komponentu za rok 
2017, Zpráva o realizaci 

11. Rozvoj kompetencí domácích studentů 

Rozvoj mezinárodních a interkulturních kompetencí domácích studentů zahrnutím 
mezinárodního rozměru kurikula ve všech studijních programech PdF. 

Ml: Počet akademiků účastnících se seminářů a aktivit rozvíjejících internacionalizaci 
kurikula 
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12. Partnerství s prestižními zahraničními VŠ 

Rozvoj intenzivnějších (příp. nových) partnerství s prestižními VŠ institucemi 
prostřednictvím členství v mezinárodních sítích a organizacích. 

Ml: Fakultní členství v ETEN (European Teacher Education Network) 
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IV. Třetí role fakulty 
1. Schválení inovovaného statutu fakultních škol a zařízení 

Schválení nového statutu fakultních škol a zařízení a zahájení spolupráce dle nového 
statutu se sítí fakultních škol a zařízení. 

Ml: Počet fakultních škol a zařízení a jejich zpětná vazba o možnostech naplňování 
statutu 

2. Druhý ročník soutěže Pedagog roku 

Rozšíření a úprava soutěže Pedagog roku na základě evaluace prvního ročníku. 

Ml: Realizace soutěže a slavnostního předání ocenění 

3. Nabídka kurzů CŽV pro veřejnost 

Centrum celoživotního vzdělávání rozšíří nabídku zájmových a vzdělávacích kurzů 
pro veřejnost. 

Ml: Vzdělávací a zájmové kurzy pro veřejnost 
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V.Podpůrné procesy 
1. Strategický proces pregraduální přípravy učitelů 

Příprava strategického projektu v oblasti pregraduální přípravy studentů učitelství. 

Ml: Podání projektu OP VVV 

2. Zpřehlednění nabídky praxí 

Zpřehlednění nabídky praxí prostřednictvím informačního portálu. 

Ml: Nově vytvořená webová aplikace 

3. Implementace obsahů do nového webového rozhraní 

Implementace nového webu fakulty s cílem zpřehlednit stávající strukturu, vytvoření 
svébytné části podpory internacionalizace, evaluace nových webových stránek. 

Ml: Nově vytvořená webová aplikace 

4. Rozšíření zázemí pro studenty i zaměstnance 

Příprava podkladů pro realizaci stravovacího zařízení na Poříčí 7 a realizace 
občerstvení na Poříčí 31. Vytvoření multifunkčního projektu a jeho realizace jehož 
cílem je zajistit lepší podmínky pro občerstvení v budově Poříčí 31, s návazností na 
knihovnu. Zajištění služby hlídaní dětí zaměstnanců (studentů). 

Ml: Příprava projektu stravování na Poříčí 7 pro podání grantové žádosti, realizace 
občerstvení na Poříčí 31, zajištění služby hlídání dětí na Poříčí 9 

5. Pilotní vytvoření copypointů pro zaměstnance 

Vytvoření kopírovacích míst s cílem zkvalitnit a zlevnit služby tisku a kopírování. 

Ml: Nově vytvořená kopírovací místa 

6. Zvýšení jazykové vybavenosti (angličtiny) neakademických pracovníků. 

Podpora zvýšení jazykové vybavenosti neakademických pracovníků. 

Ml: Realizace kurzů pro zaměstnance. 

7. Reklamní předměty 

Vytvoření nového designu na nové reklamní předměty s důrazem na ekologický 
aspekt a vztah k lidem se zdrav, postižením (chráněné dílny). 
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8. Zpřehlednění služeb projektového oddělení 

Zpřehlednění služeb projektového oddělení v prostředí nového webu a vytvoření 
harmonogramu výzev pro snadnou orientaci žadatelů a řešitelů projektů 

Ml: Nově vytvořená webová aplikace 

9. Zpřehlednění významných akcí kateder PdF MU 

Zpřehlednění v prostředí nového webu významných akcí, konferencí a seminářů 
jednotlivých kateder s cílem podpory propagace a podpoření účasti na těchto akcích 
ze strany odborné a široké veřejnosti. 

Ml: Nově vytvořená webová aplikace 

10. Inovace řídících systémů učebna 30, 35 a 60 

Inovace vybavení audiovizuální technikou 

Ml: Inovované učebny 

11. Rozšíření pokrytí signálem WIFI na PdF MU 

Analýza stávajících pokrytí signálem WIFI v prostorách fakulty a rozšíření pokrytí. 

Ml: Rozšíření pokrytí signálem WIFI 
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