
Plán realizace strategického záměru 
vzdělávací a tvůrčí činnosti FTK UP  
na rok 2019 

 

1 Kvalitní studium a vzdělávání 
● Realizace všech nových studijních programů zařazených do oblasti vzdělávání 

Tělesná výchova a sport, Kinantropologie. 
● Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat 

a mezipředmětových vztahů. 
● Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů v oblasti inkluze a inovativních 

výukových metod. 
● Zajišťování pregraduální přípravy v bakalářských a navazujících magisterských 

programech vedoucích k výkonu regulované profese učitele. 
● Zvýšení počtu úspěšně ukončených habilitačních řízení. 
● Realizace počtu studentohodin na praxi v Aplikačním centru BALUO (dále jen 

„AC BALUO“) v rámci reálné kapacity zařízení. 
● Zvýšení počtu studentů v navazujících magisterských programech a doktorském 

studijním programu realizovaných v cizím jazyce. 
● Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu odborníků se 

zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci. 
● Pokračování ve sjednocení evidence pedagogických a odborných praxí na Fakultě 

tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „FTK UP“). 
● Další vzdělávání zaměstnanců v nových kurzech celoživotního vzdělávání. 
● Realizace nové koncepce trenérských studií v rámci celoživotního vzdělávání 

na FTK UP. 
● Modernizace infrastruktury pro výuku v návaznosti na získané projekty. 
● Realizace zlepšených podmínek pro studenty doktorského studijního programu v rámci 

zasídlení v budově NB – budova center. 
● Zvýšení atraktivity doktorského studijního programu a zkvalitnění studijních 

a pracovních podmínek pro studenty doktorského studia. 

2 Internacionalizace studijních programů 
● Propagace navazujících magisterských studijních programů v angličtině. 

– Propagace prostřednictvím webových stránek Masterstudies.com, 
Educations.com, Studyin.cz, webových stránek fakulty v anglickém jazyce 
a Facebooku. 

– Pravidelné rozhovory se zahraničními studenty v rámci seriálu We Students 
from Neředín, kde studenti sdílí své zkušenosti se studiem na FTK UP. 

● Pokračování nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty. 
● Rozvoj spolupráce na navazujícím magisterském studijním programu v návaznosti 

na Joint degree Erasmus Mundus in Adapted Physical Activities. 
● Příprava Joint degree cotutelle programů v rámci doktorského studijního programu. 
● Audit Erasmus partnerů – jejich využitelnosti (ve vztahu na mobility, projekty, a další 

formy spolupráce). 



● Audit asijské spolupráce se snahou o kontinuitu funkčních jednotek (Čína, Japonsko, 
Jižní Korea). 

● Příprava double/joint degree programů v kontextu akreditovaných programů 
vyučovaných v anglickém jazyce (Physical Activity and Active Living a Adapted 
Physical Activity). 

● Příprava anglicky vyučovaného studijního programu Fyzioterapie ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických věd. 

● Zavedení a systematizace letních škol. 

3 Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost 
● Příprava a realizace projektů pro dovybavení Centra kinantropologického výzkumu.  
● Podpora zahraniční vědecké spolupráce. 
● Podpora aktivní účasti FTK UP na projektech usilujících o mezinárodní vědeckou 

excelenci a podporujících mobilitu. 
● Pokračování ve zkvalitňování studijních a pracovních podmínek pro studenty 

doktorského studia. 
● Příprava akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Kinantropologie na FTK UP. 

4 Komercializace výsledků vědy a výzkumu 
● Zefektivnění procesů a činností AC BALUO. Zvýšení celkového počtu zakázek. 

Zvýšení objemu finančních prostředků z výsledků komercializace činností. 
● Zvýšení počtu realizovaných projektů smluvního výzkumu. 
● Příprava a realizace projektů pro optimalizaci pohybových programů pro širokou 

veřejnost. 

5 Mezinárodní studijní a pracovní prostředí 
● Podpora participace zaměstnanců FTK UP v inovačních, rozvojových a výzkumných 

projektech mezinárodní spolupráce včetně iniciace a podpory předkládání takovýchto 
projektů. 

● Podpora vytváření „mixovaných“ skupin domácích a zahraničních studentů 
prostřednictvím cílené nabídky předmětů vhodných k vytváření takovýchto studijních 
skupin. 

● Pořádání mezinárodních výukových týdnů (International Teaching Weeks, kdy 
jedenkrát za semestr vyučuje na FTK UP během jednoho týdne skupina vyučujících 
ze zahraničí). 

● Podpora internacionalizace FTK UP (výuka anglického jazyka pro akademické 
i neakademické pracovníky, podpora efektivních zahraničních cest). 

● Ve spolupráci s The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
pořádání konference ISBNPA v Praze v červnu 2019. 

● Intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci evropských pracovišť. 

6 Budování značky 
● Další rozvoj marketingové a komunikační strategie FTK UP, aktualizace propagačních 

a popularizačních materiálů̊, rozvoj komunikačních nástrojů̊ se zaměřením na sociální 
sítě. 

● Posílení komunikace s uchazeči o studium a celoživotní vzdělávání – kontaktní 
kampaně, společné projekty a kampaň s partnerskými středními školami. 



● Podpora a prohloubení spolupráce s partnerskými sportovními svazy. 
● Realizace vzdělávacích seminářů se sportovní tématikou pro odbornou veřejnost. 
● Zlepšení komunikace s absolventy fakulty, setkávání absolventských ročníků. 
● Marketingová podpora aktivit AC BALUO. 
● Podpora popularizace a komercializace vědeckých výstupů. 
● Tvorba konceptu „Univerzita sportu a zdraví 2020”. 

7 Efektivní systém řízení 
● Dokončení systematizace vnitřních norem a dokumentů FTK UP v návaznosti 

na systematizaci norem UP.  
● Realizace systému vnitřního hodnocení IS HAP (Informační systém hodnocení 

akademických pracovníků). 
● Nastavení procesů v souvislosti s dislokací pracovišť a zasídlení nových budov 

v Kampusu Neředín. 
● Vzdělávání pověřených zaměstnanců v oblasti sběru a vyhodnocování dat. 
● Analýza možností hodnocení ostatních zaměstnanců IS HOP (Informační systém 

hodnocení ostatních pracovníků). 
● Analýza možností implementace modelu excelence EFQM systému pro zajišťování 

kvality. 

8 Restrukturalizace řízení lidských zdrojů 
● Podpora lidských zdrojů pracujících na komercializaci výsledků aplikovaného výzkumu 

do praxe.  
● Pokračování v poskytování benefitů a služeb zaměstnancům FTK UP zejména 

v souvislosti s rozšiřováním činností AC BALUO. 
● Vytvoření systému začleňování studentů a absolventů doktorského studijního 

programu do struktury lidských zdrojů na FTK UP. 
● Analýza možností implementace systému hodnocení spokojenosti zaměstnanců. 

9 Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný 
a uživatelsky přívětivý provoz 
● Projektové práce na realizaci záměru (zpracované studie) venkovních úprav 

a sjednocení Kampusu Neředín, včetně zajištění potřebných náležitostí v rámci 
stavebního řízení. 

● Další modernizace vybavení VS Pastviny. 
● Rekonstrukce vybraných místností a navazující technické infrastruktury v budově 

děkanátu NA a budově pedagogů NC v návaznosti na redislokaci jednotlivých 
pracovišť i výukových místností v souvislosti se scelováním univerzitního Kampusu 
Neředín. 

● Projektové práce pro zajištění vlastních ubytovacích kapacit FTK UP v Kampusu 
Neředín, včetně zabezpečení potřebných náležitostí v rámci stavebního řízení.  

● Modernizace vnitřního vybavení pro potřeby vzdělávacího procesu. 
● Pokračování budování bezbariérovosti v rámci rovných vzdělávacích příležitostí 

pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. 

10 Implementace a rozvoj nových technologií 
● Implementace a rozvoj nových technologií v Kampusu Neředín. 

 



Lokalita Stavba/popis 
Předpokládané 
náklady v 2019 
(tis. Kč) 

Termín 

Zahájení Ukončení 

třída Míru 
117 

Rekonstrukce místností v budově děkanátu NA v rámci 
projektu „Modernizace budov FTK UP v Olomouci – 
Neředín” podaného v rámci výzvy č. 02_16_016 
pro ERDF pro vysoké školy (PO2 SC1). 

 

14 000 2017 2021 

třída Míru 
117 

Rekonstrukce 1. NP a .2. NP budovy děkanátu NA 
a rekonstrukce páteřních rozvodů technické 
infrastruktury v celé budově děkanátu NA 
 

25 000 2018 2020 
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V Olomouci dne 19. 11. 2018. 
 
 
 Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 děkan FTK UP 
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