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Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2009 vychází z Dlouhodobého záměru FTK UP na období 

2006 - 2010 a z aktualizace Dlouhodobého záměru UP na rok 2008. 

 

Oblast vědecko - badatelské činnosti a zahraničních vztahů 

 Zajištění rozvoje v oblasti vědy a výzkumu v souladu s prioritami stanovenými 

Aktualizovanými dlouhodobými základními směry výzkumu v České republice – životní styl 

a zdraví. 

 Zavedení kreditového systému do DSP, příprava akreditace čtyřletého studia v DSP v oboru 

kinantropologie. 

 Příprava mezinárodní konference Pohyb a zdraví 2010. 

 Zlepšení informovanosti pregraduálních studentů o možnostech studia v DSP. 

 Vytvoření systému pro podporu talentovaných studentů v DSP. 

 Posílení bilaterální spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi se zaměřením na 

řešení společných projektů v oblasti vědy a výzkumu. 

 Vyhodnocení mobilit v programu Erasmus a stanovení strategie na období 2009–2011. 

 Vyhodnocení projektu Internacionalizace a stanovení kritérií jeho udržitelnosti. 

 

Oblast studia a studijních záležitostí 

 Dokončení akreditace studijního oboru Aplikované pohybové aktivity. Příprava pro otevření 

studijního oboru nejpozději pro akademický rok 2010/2011. 

 Dokončení akreditace studijního oboru Ochrana obyvatelstva. Příprava pro otevření studijního 

oboru nejpozději pro akademický rok 2010/2011. Zahájení přípravy pro Mgr. studijní obor. 

 Průběžná práce na restrukturalizaci navazujícího magisterského studia Učitelství TV a TVS. 

 Dokončení anotací, způsobilostí apod. jednotlivých předmětů v českém i anglickém jazyce v 

aktuální verzi studijního plánu prostředí STAG. 

 

Oblast rozvoje a vnějších vztahů 

 Konečné zpracování a podání projektových žádostí pro čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů EU (Operační program VaVpI, Operační program VK). 

 Tvorba podmínek pro podporu komercionalizace a praktické implementace výsledků 

výzkumné, vývojové a vzdělávací činnosti v aplikační sféře. Podpora takto zaměřeného 

partnerství s institucemi a firmami.  

 Systémové řešení oblasti propagace a public relations na FTK UP. 

 Rozšiřovat informovanost zájemců o studium o možnostech na FTK UP  prostřednictvím 

propagačních materiálů, osobních setkání a jiných forem. Zapracování vědecko-výzkumných 

kritérií do modelu dělení finančních prostředků a prohloubení jeho implementace. 

 

Oblast výstavby a materiálního zabezpečení 

 Návazně na dokončenou projektovou dokumentaci zahájit práce na stavební rekonstrukci 

CKV. 

 Pokračovat v obnově PC techniky na PC učebnách a kioscích. 

 Zahájit práce na výstavbě objektu ubytovny zaměstnanců na VS Pastviny. 

 Pokračování rekonstrukce výcvikových a sportovně-výukových objektů na VS Pastviny 

v návaznosti na koncepci výuky Realizovat rekonstrukci střechy budovy NC. 


