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Aktualizace Dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2010 vychází z Dlouhodobého záměru
FTK UP na období 2006 – 2010 a z aktualizace Dlouhodobého záměru UP na rok 2010.
Oblast vědecko – badatelské činnosti
 Vytvoření podmínek a zajištění realizace projektů specifického vysokoškolského
výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu. Podpora
talentovaných studentů v magisterském studijním programu a v DSP v souladu
s řešením rozvojového projektu.
 Vytvoření podmínek, pravidel a prostředí pro administrativu studia DSP v kreditním
systému.
 Vytvoření podmínek pro přípravu a pořádání mezinárodní konference Pohyb a zdraví
2010 a Evropské konference HEPA.
 Vytvoření podmínek a realizace mezinárodní studentské konference v dubnu 2010.
 Vytvoření strategie v oblasti grantové politiky ve vědě a výzkumu, která zajistí
pokračování výzkumu na FTK UP po ukončení výzkumného záměru.
 Aktualizace motivačního systému pracovníků v oblasti výsledků VV.
 Vytvoření strategie a podmínek pro posílení prestiže časopisu Acta Gymnica.
Oblast zahraničních vztahů, studia a rozvoje
 Vyhodnocení studentských a učitelských mobilit v programu Erasmus a stanovení
strategie na období 2010–2014.
 Příprava systému pro absolvování zahraničních stáží v rámci čtyřletého studia v DSP
v oboru kinantropologie.
 Vyhodnocení projektu Internacionalizace a stanovení kritérií jeho udržitelnosti.
 Rozšíření nabídky předmětů zařazených do výběru při tvorbě modulů pro možnosti
studia v cizím jazyce na FTK UP.
 Vytvoření podmínek pro evaluaci všech předmětů vyučovaných v AJ na FTK UP.
 Příprava evropských projektů pro „JOINT DEGREE“. Spolupráce se zahraničními
partnery při výuce studijních modulů v oblastech Podpory zdraví a Aplikované tělesné
výchovy.
 Vytváření podmínek pro zlepšení jazykových kompetencí studentů a pracovníků FTK
UP.
 Posílení bilaterální spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi se zaměřením
na řešení společných projektů v oblasti vědy a výzkumu i na řešení společných
rozvojových projektů. Podpora zapojení FTK UP Olomouc do uznávaných
mezinárodních organizací, sítí, projektů.
 Podpora členství pracovníků/studentů FTK v uznávaných mezinárodních
společnostech.
 Vytvoření podmínek pro podporu mezinárodních i národních rozvojových projektů
(př. FRVŠ, ESF, MZ, MPSV).
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Oblast studia a studijních záležitostí
 Analýza a následná příprava optimalizace studií na FTK UP v souladu s podmínkami
financování z MŠMT.
 Příprava akreditace navazujícího Mgr. studijního oboru Aplikované pohybové aktivity.
Příprava pro otevření studijního oboru pro akademický rok 2011/2012.
 Předložení podkladů k reakreditace Bc. studia a navazujícího Mgr. studia Rekreologie.
 Příprava podkladů pro akreditaci dvouoborového studia TV a „Výchovy ke zdraví“ a
navazujícího studijního oboru „Sportovní management“.
 Vytvoření podmínek pro evaluaci předmětů vyučovaných na FTK UP studenty
v prezenční i kombinované formě studia.
 Spolupráce na UP v rámci vytvoření ECTS label (dokončení anotací, způsobilostí
apod. jednotlivých předmětů v českém i anglickém jazyce v aktuální verzi studijního
plánu prostředí STAG.).
 Rozvoj dalších forem vzdělávání v rámci „dalšího vzdělávání“.
Oblast rozvoje a vnějších vztahů
 Pokračování v přípravě potřebné technické dokumentace projektu NAVPA. V případě
nepřijetí projektu připravit alternativní využití projektové dokumentace a stavebního
povolení. Práce na projektové dokumentaci stavební rekonstrukce Centra
kinantropologického výzkumu.
 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.
 V souladu s naplňováním třetí role VŠ pokračovat ve vytváření strategických
partnerství se StM Olomouc, Olomouckým krajem a dalšími relevantními subjekty
(př. občanská sdružení, školy, volnočasová centra). Vytvoření strategických
partnerství pro podporu materiálního zabezpečení pedagogické, VV činnosti na FTK
UP.
 Analýza využitelnosti výcvikového střediska Pastviny pro účely FTK UP Olomouc,
provedení nezbytných prací v objektu a příslušném pozemku.
 Provedení opravy střechy – budovy „C“ pedagogů v Neředíně.
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