
   Aktualizace DZ FTK UP na rok 2006 

 1 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, 

VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ 

TVŮRČÍ ČINNOSTI 

FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY UNIVERZITY 

PALACKÉHO V OLOMOUCI  

NA ROK 2006 
 

 

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne 23. 1. 2006. 

 

Schváleno AS FTK UP Olomouc dne 22. 3. 2006 usnesením č. 4. 

 

 

 



   Aktualizace DZ FTK UP na rok 2006 

 2 

 

 

OBLAST STUDIA A STUDIJNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 
 

l.  Priorita - reakreditovat  obory u kterých končí doba akreditace: 

 Fyzioterapie Mgr. navazující (platnost končí 15. 8. 2006). 

 Rekreologie Mgr. navazující (platnost končí 31. 5. 2006). 

 Aplikovaná tělesná výchova Mgr. navazující (platnost končí 31. 5. 2006), a to jak v ČJ, 

tak v AJ (případně jejich moduly či trsy). 

 

2.  Předložit Akreditační komisi ČR  k reakreditaci následující již existující obory: 

     Bakalářský studijní program 

 Fyzioterapie 

 Tělesná výchova a sport 

- Rekreologie 

- Aplikovaná tělesná výchova 

- Management sportu a trenérství 

- Tělesná výchova a sport 

- Ochrana obyvatelstva 

- Tělesná výchova 

 

     Navazující magisterský studijní program v oborech: 

 Fyzioterapie 

 Rekreologie 

 Aplikovaná tělesná výchova 

 Tělesná výchova a sport 

 Tělesná výchova - Učitelství tělesné výchovy pro základní škol 

 Tělesná výchova - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

           Dvouborová studia sladit s partnerskými fakultami a hledat možnosti optimálních  

           kombinací. 

 

3.  Vytvořit a předložit k akreditaci nové studijní magisterské obory navazující na bakalářské 

obory:    

 Ochrana obyvatelstva 

 Management sportu a trenérství 

 Rekreologie - pedagogika volného času 

 Rekreologie - management volného času a rekreace 

 

4. Doplnit spektrum oborů v navazujícím Mgr., s pracovním názvem „pedagog volného času  

    se zaměřením na specifické skupiny populace“,  který chybí na trhu práce a který by navazoval                                         

    na současný obor Bc „pedagog volného času“. 

 

5. Pokračovat  ve výměnných studijních programech „Joint  studies“. 

 

8. Zajistit koncept výuky cizích jazyků pro všechny studijní obory a formy na FTK. 
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9. Přehodnotit koncept pedagogických praxí a dalších typů praxí s anticipací legislativních  

    změn. 

 

10. Pokračovat – ve smyslu §21 VŠ zákona -  ve  vytváření  podmínek pro vyrovnání  

      studijních příležitostí studovat na VŠ, a to jak pro studenty znevýhodněné, tak pro  

      talentované. 

 

11. Vyhodnotit stávající systém evaluace studia v prezenční a kombinované formě s cílem  

       jeho zefektivnění. 

 

12.  Zpracovat návrh zajištění zpětné vazby o uplatnění absolventů v praxi. 

 

13. Zvýšenou pozornost věnovat přípravě studentů magisterských studijních oborů k získání  

      titulu PhDr. v oboru „Kinantropologie“. 

 

14. Nadále se intenzivně věnovat tvorbě distančních studijních opor pro všechny formy  

       vzdělávání na FTK UP. 
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OBLAST  VĚDECKO BADATELSKÉ  ČINNOSTI  A ZAHRANIČNÍCH  

VZTAHŮ 
 

 

 Podpora řešení úkolů výzkumného záměru a preference směrů bádání, které s těmito 

úlohami souvisí. Upřednostnění dalších oblastí výzkumu, které se vztahují 

k dlouhodobému tematickému zaměření FTK UP ve vědě a výzkumu. 

 Rozvoj Centra kinantropologického výzkumu s hlavním zaměřením na vybudování 

odpovídajících prostor a doplnění materiálního vybavení.  

 Vytvoření odpovídajících motivačních faktorů pro podporu vědecké práce zejména u 

mladých pracovníků. 

 Pokračování úsilí o nárůst počtu a kvalitu vědeckých publikací a výstupů, které budou 

publikovány v domácích i zahraničních časopisech s impaktovým faktorem a s citačními 

indexy.  

 Vytvoření podmínek pro pořádání pravidelných setkání s možností prezentace výsledků 

výzkumu studentů pregraduálního a doktorského studijního programu. 

 Další zvýšení prestiže časopisu Gymnica. Aktivní působení na pracovníky FTK UP, 

zaměřené na preferenci časopisu v jejich publikačních aktivitách. 

 Posílení prestiže interní grantové soutěže FTK UP. Zkvalitnění výběrového řízení 

a ekonomická stimulace nejlepších předkládaných projektů. 

 Pokračování v postupné úpravě základní koncepce DSP v souladu s podmínkami, 

vyplývajícími z přijetí ČR do EU a z toho vyplývajícím nárůstem možností absolvování 

vybraných předmětů na zahraničních institucích.  

 Prostřednictvím dokončení a dalšího zkvalitnění www stránek posílení informovanosti o 

základních oblastech zajišťovaných oddělením pro VV ZV. 

 Zajištění personálních a organizačních podmínek pro fungování programu Erasmus-

Mundus (EMMA APA). 

 Dle kapacit a oborového zaměření kateder zvážit  možné zapojení do programů CEEPUS, 

Erasmus-Mundus. 

 Vytvoření podmínek (prostorové, personální) pro zorganizování konference EUCAPA 

(září 2006). 

 Rozšíření nabídky předmětů zařazených do výběru při tvorbě modulů pro možnosti studia 

v cizím jazyce. 
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OBLAST  ORGANIZACE, ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

 
 Pokračovat v diskusi ke stávajícímu modelu dělení finančních prostředků na FTK UP,  

 Vytvořit organizační podmínky pro realizaci vyššího počtu programů v CŽV, zajistit 

certifikaci v AJ. 

 Vyvinout úsilí ke zpracování projektu EU, podporujícího další vzdělávání a rekvalifikace.  

 Signovanou dohodu  s NIDM MŠMT ČR  doplnit vnitřními předpisy realizace,  CŽV 

v tomto smyslu realizovat  

 Realizovat na vymezených místech pro studenty a další potřeby fakulty (např. klienty DV 

a seniory FTK, hosty seminářů a konferencí)  bezdrátový přístup na internet.  

 Koordinovat rekonstrukci prostorů pro činnost CKV. 

 Navrhnout a začít realizovat systém zvyšování jazykové úrovně na FTK. 

 Iniciovat tvorbu nových komplexních propagačních materiálů pro FTK, dále zkvalitnit 

www stránky FTK(včetně anglické verze). 

 Upevňovat pozici FTK v rámci UP, v rámci VŠ prostředí v ČR, ve vztahu k zahraničí. 

 Revidovat stávající kooperace FTK s vnějšími subjekty, dále rozvíjet spolupráci a vztahy 

ve vytýčených klíčových oblastech. 

 Podpořit zvýšení počtu pracovníků, kteří jsou zapojeni do činnosti mezinárodních 

organizací a institucí zaměřených na oblast tělesné kultury. 

 Zvýšit intenzitu provázanosti rozvojových projektů na UP s potřebami na FTK UP, 

zapojit více pracovníku FTK do těchto projektů.  

 Zahájit jednání k registraci ochranných známek oborů původně vzniklých na FTK (ECTS 

label, DS label). 

 Dále zkvalitňovat práci v poradenském servisu FTK. Mimo poradenství pro vyrovnání 

studijních příležitostí  zvýšit orientaci na profesní poradenství. 

 

 

Fakulta tělesné kultury se postupně etabluje v areálu Neředín. Celý areál však bude ještě 

vyžadovat další doplňující investice. Půjde zejména o vybudování výzkumných pracovišť 

(rekonstrukce objektu bývalé vojenské prádelny) a o doplnění sportovních ploch. Fakulta bude 

však v popisovaném období i nadále působit v objektu Hynaisova, ve Sportovní hale UP a 

loděnici (od roku 2001 ve správě Rektorátu UP). 

Uvažované doplnění a rekonstrukce: 

 Oprava a rekonstrukce zbývající části východního křídla Sportovní haly (restaurace) a 

zateplení vstupní části objektu (výměna oken a prosklených stěn). (RUP) 

 Vestavba ubytovacího zařízení a pracoven do podkroví loděnice. (RUP) 

 Ve spolupráci se Správou kolejí a menz doplnění areálu Fakulty tělesné kultury a kolejí 

v Neředíně sportovními plochami. 

  Rekonstrukce bývalé vojenské prádelny na výzkumné pracoviště fakulty. 

Další problémy k řešení: 

 Dořešení majetkoprávních vztahů v okolí objektu Hynaisova. Statutární město Olomouc 

připravuje změnu koncepce dopravy v daném území. Výsledné řešení ovlivní okolí 

objektu (ztráta tenisových kurtů, směna pozemků se Statutárním městem Olomouc včetně 

problematického parkoviště za objektem). 
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 Dořešení majetkoprávních vztahů v Neředíně (pronájmy, resp. převody mezi Statutárním 

městem Olomouc a Univerzitou Palackého, Armádou ČR a Univerzitou Palackého) je 

předjednáno, dokončují se geometrické oddělovací plány, další jednání po uzavření výše 

uváděné směny. V případě armády čekáme na podpisy smluv na Ministerstvu obrany ČR. 

Výcvikové středisko Pastviny (okres Ústí nad Orlicí), které fakulta spravuje, je v 

současné době v poměrně solidním stavu. Z pohledu dalšího užívání je třeba v nejbližším 

období vybudovat nové ubytovací kapacity pro pedagogy a personál, které nahradí 

dožívající přízemní dřevostavby. V delším časovém horizontu je třeba uvažovat o 

postupné úpravě komunikací a sportovišť. 

Problémy k řešení: 

 Dořešit majetkoprávní vztahy k dosud pronajímaným pozemkům, na kterých stojí některé 

naše objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


