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1. Věda a výzkum
Aktualizace 2012:
o Realizování dalšího ročníku grantové soutěže IGA UP (podpora studentské tvůrčí činnosti) včetně
písemně vytvořených pravidel platných na FTK UP.
o Realizování projektu POST-UP (přijetí „postdoků“ – pokud možno zahraničních odborníků pro
rozšíření stávajících výzkumných týmů a zvýšení výstupů VaV).
o Iniciování jednání zainteresovaných pracovišť oboru kinantropologie společně s FTVS UK Praha,
FSpS MU Brno a ČKS vedoucí ke zvýšení významu kinantropologie, tj. komunikace se stáními
orgány (s Radou pro vědu, výzkum a inovace, AV ČR, MŠMT aj.) o roli kinantropologie v ČR
v souvislosti s horizontem evropského výzkumu do roku 2020 (program Horizon 2020
s preferencí zdravotní prevence).
o Popularizování výsledků vědy a výzkumu na FTK UP.
o Ve spolupráci s kolegiem garantů studijních oborů na FTK UP, vědeckou radou a s vedoucími
fakultních pracovišť připravit „publikační strategii“ jednotlivých pracovišť i jednotlivců (prof.,
doc., Ph.D.) pro brzké publikování v časopisech s IF.

2. Vzdělávání
Aktualizace 2012:
o Implementace směrnice děkana pro inovaci doktorského studijního programu v kinantropologii.
o Připravení akreditačních materiálů nového studijního oboru v navazujícím magisterském studiu
Trenérství a sport.
o Zahájení projektu inovace studijního oboru ochrana obyvatelstva v prezenčním i kombinovaném
studiu.
o Zahájení projektu komplexní inovace výuky cizích jazyků studentů a pracovníků na FTK UP
v Olomouci.
o Zahájení
projektu
přestavby
studia
kinantropologických
oborů
vzhledem
ke
konkurenceschopnosti absolventů v EU.
o Zahájení projektu „Zvýšení profesních kompetencí studentů zdravotnických a tělovýchovných
studijních programů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením“.
o Zahájení projektu „Inovace studijního oboru Rekreologie“ v souladu s požadavky trhu práce.
o Zavedení elektronického záznamu ukončování studia včetně elektronického záznamu průběhu
státních závěrečných zkoušek.
o Implementovaní nového studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci do podmínek FTK UP
v Olomouci.
o Digitalizování komunikace se studenty na studijním oddělení s cílem zkvalitnění služby
poskytované studentům FTK UP.
o Aktualizování a zkvalitnění nabídky celoživotního vzdělávání v oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, trenérských studií, licenčních kurzů, pedagogické a učitelské
způsobilosti.
o Vytvoření podmínek propojení vazeb mezi vzděláváním v akreditovaných studijních oborech a
celoživotním vzděláváním.
o Optimalizace podmínek pro rigorózní řízení na FTK UP.
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3. Ekonomika a finanční stabilita
Aktualizace 2012
o Realizování opatření v oblasti vyrovnané celkové finanční stability v roce 2012.
o Udržení výše hladiny mezd na úrovni roku 2011 a sociálních výhod pro zaměstnance.
o Zvyšování kladné finanční bilance v oblasti celoživotního vzdělávání, doplňkové činnosti a dalších
zdrojů.
o Využívání tvůrčí činnosti studentů, rozšiřování nabídky studentských pracovních pozic.
o Zajištění finančního krytí Institutu aktivního životního stylu v nových ekonomických podmínkách
po skončení „Výzkumného záměru“.

4. Personální politika
Aktualizace 2012
o Pokračování projektu FTK UP v podpoře mladých pracovníků fakulty s tvůrčím potenciálem
k vědecké i pedagogické činnosti.
o Systematizování a optimalizování počtu pracovních míst ve vztahu k finančním možnostem
fakulty, potřebám jednotlivých studijních oborů, rozvoje vědy a výzkumu na fakultě.
o Dokončení koncepce rozvoje lidských zdrojů a vytvoření motivačního systému zaměstnanců
fakulty.
o Stabilizace personálního zabezpečení pracovníků Institutu aktivního životního stylu.
o Zavedení systému personální práce na jednotlivých pracovištích fakulty.
o Nastartování systému vzdělávání akademických pracovníků v oblasti jazykových kompetencí
a měkkých dovedností (týmová spolupráce, time management, řešení problémů, komunikační a
prezentační dovednosti…).

5. Studenti
Aktualizace 2012
o Dopracování systému využívání stipendijního fondu s důrazem na podporu talentovaných
studentů a vytváření studijních stipendijních pozic včetně jeho pilotní implementace.
Aktualizování směrnice děkana „Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci“.
o Pro zlepšení komunikace se studenty zvýšení počtu studijních předmětů v systému Courseware.
o Využívání elektronického systému STAG, Courseware a Unifor v celoživotním vzdělávání na FTK
UP.
o Vytvoření podmínek pro vytvoření spolku absolventů fakulty.
o Zahájení tvorby registru úspěšných sportovců a absolventů.
o Realizování nového systému podpory studentů se specifickými potřebami v souladu se směrnicí
rektora „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“.
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6. Práce s partnery
Aktualizace 2012
o Vyhodnocování potřeb regionálních partnerů a potencionálních zaměstnavatelů v regionu
směrem ke společným vědecko-výzkumným a projektovým tématům, plánované výstavbě apod.
o Vytváření klastrů strategických partnerů vzhledem k uvažované výstavbě kampusu Neředín.
o Budování národní sítě podpory zdraví v České republice.
o Budování národní sítě aplikovaných pohybových aktivit v České republice.
o Práce se strategickými partnery FTK UP Olomouc na vybraných kinantropologických fakultách
v EU, Severní Americe a Asii.

7. Internacionalizace a zahraniční vztahy
Aktualizace 2012
o Inovování nabídky výuky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na FTK UP.
o Připravení a realizování výuky anglického jazyka pro pracovníky FTK UP.
o Inovování a rozšíření výuky cizích jazyků ve studijních programech realizovaných na FTK UP
Olomouc včetně zřízení specializované jazykové učebny.
o Zpracování akreditačních materiálů pro navazující magisterský studijní obor v anglickém jazyce.
o Analyzování podmínek pro studium v doktorském studijním programu Kinanthropology
akreditovaném v anglickém jazyce.
o Rozvíjení zahraniční mobility studentů s důrazem na podporu zahraničních stáží
studentů DSP.
o Provedení revize a případná inovace projektu na podporu studentů ze zemí, procházejících
politicko-ekonomickou transformací.

8. Projektová činnost
Aktualizace 2012
o Vytvoření koncepce a systému zapojování FTK UP do grantových soutěží.
o Vytvoření plánu pro využití grantových schémat v rámci ČR. Vytvoření plánu pro využití
grantových schémat nad rámec ČR.
o Koordinování projektových žádostí na FTK UP v Olomouci vzhledem k potřebám a možnostem
FTK UP.
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9. Komunikace
Aktualizace 2012
o Zlepšení komunikace ve vztahu ke studentům, budoucím uchazečům o studium a zaměstnancům
FTK – akademickým i administrativním pracovníkům.
o Zvýšení informovanosti uvnitř fakulty (záměry fakulty, organizační změny, pořádaní akcí na FTK
UP, úspěchy jednotlivých pracovišť apod.).
o Zvýšení informovanosti ve vztahu k široké veřejnosti o fakultních a univerzitních akcích.
o Zvýšení pozitivní motivace a stimulace uchazečů o studium na FTK UP.

10.

Sportovní reprezentace pro UP

Aktualizace 2012
o
o

Zajištění sportovní reprezentace UP v Olomouci na Českých akademických hrách 2012 v Brně a
dalších akademických soutěžích.
Zlepšení prezentace dosažených sportovních výsledků FTK UP i celé UP v Olomouci.

11.

Infrastruktura FTK UP

Aktualizace 2012
o

o
o

o
o

Zajištění projektové přípravy rekonstrukce objektu bývalé vojenské prádelny (CKV). Zpracování
architektonické studie a navazující dokumentace pro územní řízení, zajištění platného územního
rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace na úrovni prováděcího projektu a zajištění
stavebního povolení.
Dokončení demolice budovy v areálu Neředín, zasíťování CKV.
Zpracování dokumentace pro územní řízení pro „Aplikační centrum-BALUO“ v areálu Neředín.
Zajištění platného územního rozhodnutí. Vypracování studie proveditelnosti a plné žádosti do
programu „Prosperita“ (OPPI). V případě poskytnutí dotace zahájení prací na projektové
dokumentaci na úrovni prováděcího projektu a zajištění stavebního povolení.
Vypracování a zavedení nového ekonomicko-provozního modelu střediska Pastviny.
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově děkanátu FTK.
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