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AS FTK UP Olomouc dne 16. 9. 2014 schválil ADZ FTK UP na rok 2015 usnesením č. 2, zápisu 

AS FTK č. 4/2014. 
VR FTK UP Olomouc dne 1. 12. 2014 projednala a bere na vědomí ADZ FTK UP na rok 2015 

usnesením č. 4, zápisu č. 2/2014. 
 
Rozvoj materiálně-technické základny 
• Výstavba a uvedení do provozu Aplikačního centra BALUO v souladu s koncepcí areálu 

kampusu Neředín (FTK UP) – 25% spoluúčast UP. 

Rozvoj materiálně-technické základny mimo rámec operačních programů 

• Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a zahájení rekonstrukce  
CKV v areálu Neředín (programové financování MŠMT). 

• Rekonstrukce kanceláře děkana včetně jednací místnosti.   
• Obklady a osazení nových zařizovacích předmětů v budově pedagogů (NC) 0 NP, 1NP, 2NP.  
• Rekonstrukce zasedací místnosti v budově pedagogů NC 519.  
• Rekonstrukce venkovních ploch a sportovišť ve VS Pastviny.  

 
Vzdělávací činnost 
• Příprava podkladů pro re akreditaci oboru Rekreologie v bakalářském i navazujícím 

magisterském studijním programu a oboru Trenérství a sport v bakalářském studijním 
programu v souladu se současnou koncepcí modulového uspořádání (zohledňující principy 
Evropského i národního kvalifikačního rámce). 

• Příprava opatření a jejich implementace do vzdělávacího systému fakulty vedoucí ke snížení 
studijní neúspěšnosti.  

• Vytvoření systému vyhledávání a podpory talentovaných studentů magisterských studijních 
programů a tvorba motivačních nástrojů pro jejich uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. 

• Zkvalitnění distančních forem vzdělávání v kombinované formě studia. 
• Vytvoření efektivního systému vzájemné kooperace a návazností předmětů v jednotlivých 

studijních oborech. 
• Dotvoření profilů absolventů a profesních kompetencí jednotlivých studijních modulů 

zařazených do studijního programu Tělesná výchova a sport (Bc. i NMgr.) s cílem jejich využití 
v celoživotním vzdělávání. 

• Zavedení systému realizace, evidence a kontroly pedagogických a odborných praxí všech 
studijních programů (studijních oborů). 

• Strukturalizace a systematizace průběhu SZZ a způsobu hodnocení na SZZ včetně obhajob 
závěrečných prací na FTK UP. 
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Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost 
• Systemizace pracovních míst, činností a potřebných odborností pro zdárné zahájení provozu 

nově budované infrastruktury CKV a BALUO. 
• Personální zajištění (příp. úprava struktury pracovišť) umožňující podávání projektů v rámci 

Horizon 2020 a OP VVV.  
• Zahájení příprav možností externího financování vybraných pozicí postdok a studentů DS a 

tematické navázání na činnosti CKV a BALUO (možná forma konsorcia). 
• Inovace fakultního přístupu k efektivnějšímu využívání prostředků specifického výzkumu (IGA 

UP) a institucionální podpory. 
• Zajištění vyhlášení, řešení a hodnocení soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního 

plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).  
 
Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy 
• Příprava mezinárodního projektu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku. 
• Vytváření podmínek pro spolupráci v oblastech: (a) výměny studentů, (b) výměny pedagogů, 

(c) společných projektů s vybranými pracovišti mimo EU: 
o Čína: Shanghai University of Sport, Hangzhou Normal University, Soochow University   
o Japonsko: Nippon Sport University  
o Kanada: University of Alberta 

• Identifikace 1-2 univerzit v Severní Americe (USA, Kanada): navázání kontaktů, podepsání 
smlouvy o spolupráci, příprava podmínek pro spolupráci.  

• Implementace NMgr. studia v AJ. 
• Příprava a realizace možností joint degree a double degree studia v rámci doktorského 

studijního programu. 
• Zlepšení podmínek pro doktorský studijní program v anglickém jazyce. 
• Zajištění ČAH a sportovní reprezentace UP na dalších sportovních akcí. 
• Inovace webových stránek jednotlivých pracovišť, zavedení fotoportrétů. 
• Zavedení jednotných merkantilních tiskovin pro jednotlivá oddělení. 
• Další aplikace jednotného vizuálního stylu při propagaci FTK. 
• Širší zapojení FTK UP do mezinárodní sítě podpory pohybové aktivity HEPA Europe. 
• Zapojení FTK UP do tvorby Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – 

Zdraví 2020, akčního plánu pro podporu pohybové aktivity. 
 

Personální rozvoj a sociální politika 
• Rozvoj jazykových kompetencí všech pracovníků FTK UP. 
• Příprava a tvorba kariérního systému pro akademické i ostatní pracovníky. 
• Zhodnocení a případná inovace motivačního systému a hodnocení (kvantifikace) všech 

akademických pracovníků FTK UP dle změn v hodnocení publikačních a jiných výstupů, kvality 
pedagogického procesu, podávání a zapojení do mezinárodních projektů apod. 

• Podpora excelence ve vzdělávání, včetně rozvoje vybraných mladých pracovníků 
s potenciálem kvalifikačního růstu po výzkumné i pedagogické stránce - pokračování 
programu. 

• Zavedení systému podpory nových pracovníků na všech pracovištích FTK UP.  
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Financování a organizace 
• Vypracování systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám 

jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě. 
• Vytvoření systému řízení a financování provozu FTK zejména ve vazbě na dokončení projektu 

BALUO. 
• Reorganizace pracoven v budově pedagogů (NC) v návaznosti na vybudovanou infrastrukturu 

CKV a BALUO. 
• Aktualizace orientačního systému FTK v návaznosti na novou výstavbu v Kampusu Neředín.  
• Optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť FTK UP v souvislosti s výstavbou Kampusu 

Neředín. 
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