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Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2008 vychází z Dlouhodobého záměru FTK UP na 

období 2006 - 2010 a z aktualizace Dlouhodobého záměru UP na rok 2008. 

 

 

Oblast vědecko badatelské činnosti a zahraničních vztahů 

- Zkvalitnění realizace motivačních faktorů pro podporu vědecké práce na FTK 

UP. 

- Nárůst a zkvalitnění bilaterální spolupráce se zahraničními partnerskými 

institucemi v oblasti vědy a výzkumu. 

- Vytvoření podmínek (prostorové, finanční, personální) pro zorganizování 

konference Czech Sport Business 08. Podpora dalších, i méně rozsáhlých 

projektů, které mohou mít výrazný vliv na zvýšení prestiže FTK UP. Zahájení 

přípravy 6. ročníku mezinárodní konference Pohyb a zdraví 2009. 

- Vytvoření motivačních kritérií pro studenty DSP, kteří dosáhnou v průběhu 

studia významných úspěchů v oblasti studijní, publikační, výzkumné a v rozvoji 

spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. 

- Podpora stipendijních programů pro studenty z rozvojových zemí a ze zemí 

východní Evropy. 

- Příprava a realizace zahraničních praxí Erasmus. 

- Inovace modulů v AJ a kompletace studijních opor pro zahraniční studenty. 

 

 

Oblast studia a studijních záležitostí 

- Rozšíření akreditace studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova, Akreditace 

studijního oboru Pedagog volného času specialista. 

- Prodloužení akreditace a restrukturalizace kurikul studijního oboru Ochrana 

obyvatelstva. 

- Zahájení přípravy restrukturalizace navazujícího magisterského studia Učitelství 

TV a TVS s ohledem na změny v bakalářském studiu těchto oborů. 

- Zavádění elektronické verze závěrečných prací na FTK UP  a zajišťování jejich 

propojení do prostředí STAG. Postupný přechod přihlášek na státní zkoušky 

do prostředí STAGu. 

- Postupné naplňování anotací a požadavků jednotlivých předmětů v prostředí STAG 

do anglické verze. 

- Pokračování v evaluaci edukačního procesu dle potřeb a specifik jednotlivých 

pracovišť. 

- Zařazení předmětů připravených k výuce on-line (i v angličtině) do programu 

výuky FTK UP včetně rozšíření nabídky pro zahraniční studenty. 

- Řešení pojetí integrovaného vzdělávání ve studijních oborech na FTK UP. 

 

 

Oblast rozvoje a vnějších vztahů 

- Průběžná příprava projektu pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace do 

strukturálních fondů EU. 

- Strategická koordinace „měkkých“ projektů podávaných v rámci ostatních 

operačních programů ESF (Vzdělání pro konkurenceschopnost, Rozvoj lidských 

zdrojů, atd.) a v rámci dalších výzev na úrovni EU i národních zdrojů. 

- Rozvíjení a systémová podpora kooperace FTK UP  s partnerskými subjekty 

v oblastech možné komercionalizace výstupů a výsledků výzkumné a vzdělávací 
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činnosti realizované na FTK UP (Klastr pro výzkum a podporu aktivního životního 

stylu). 

- Dokončení zpracování projektové dokumentace a vyvinutí úsilí o zahájení 

stavby/rekonstrukce prostor pro činnost CKV. 

- Pokračování a prohloubení implementace nového modelu dělení finančních 

prostředků na FTK UP. 

- Tvorba tištěných propagačních materiálů pro potřeby prezentace FTK UP 

(materiály pro uchazeče o studium, materiály pro reprezentaci FTK UP). 

- Zabezpečení odborných školení pracovníků administrativy k novým a 

novelizovaným předpisům (zákoník, práce, sociální a nemocenské pojištění…..) 

 

 

Oblast materiálního rozvoje 
- V rámci energetických auditů na UP zahrnout do dalšího řešení i VS Pastviny tak, 

abychom prodloužili sezónní využití střediska (pro ZS). 

- Rekonstrukce přístřešku na kola pracovníků a studentů. 

- Zahájit práce na rekonstrukci vstupu do děkanátu, rozšíření zádveří, vybudování 

„recepce“. 

- V návaznosti na energetické audity připravit podklady pro vybudování 

klimatizace učebny NC 518. 

- Připravit koncepci modernizace PC techniky na učebnách. 

- Dořešit vlastní možnosti regulace dodávky teplé vody a tepla z kotelny ve správě 

FTK UP.  

- Rekonstrukce výtahu v budově NA. 

 


