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1 Věda a výzkum - strategie 2011

Opětovná podpora všem možnostem zkvalitnění periodika Acta Gymnica 
(aspirace na registraci v uznávaných databázích typu ERIC, resp. Web 
of Knowledge). 

Připravený systém hodnocení („Kvantifikace pracovních činností“) doplnit o složku motivační a provázat s pravi-
delným hodnocením a odměňováním.

Realizovat mezinárodní konferenci International Society for the Social Sciences of Sport. Ve spolupráci s kolegiem 
garantů studijních oborů na FTK UP, vědeckou radou a s vedoucími fakultních pracovišť připravit publikační strate-
gii jednotlivých pracovišť i jednotlivců (prof., doc., Ph.D.) pro brzké publikování v časopisech s IF.

Realizovat koncepci popsanou v materiálu „Priority vědy, výzkumu a inovací na Fakultě tělesné kultury UP
pro období 2011–2015“.

Pro oblast hodnocení a motivace připravit a realizovat materiál „Konkretizace cílů a motivačních nástrojů v oblasti 
vědy, výzkumu a inovací na Fakultě tělesné kultury UP pro období 2011–2012“.
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2 Vzdělávání - strategie 2011

Připravit reakreditace všech studijních oborů, kterým končí stávající 
akreditace v letech 2012 a 2013.

Zpracovat akreditační materiály nových studijních oborů (Aplikované pohy-
bové aktivity N Mgr., Management sportu trenérství N Mgr.)

Zavést standardní systém evaluace předmětů vyučovaných na FTK UP.

Zavést diferenciovanou výuku anglického jazyka u všech oborů FTK UP.

Zavést elektronickou formu písemné části přijímacího řízení ve studijním programu TVS. Zavést elektronický záznam 
ukončování studia včetně elektronického záznamu průběhu státních závěrečných zkoušek.

V případě přijetí nového studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci implementovat tento řád do podmínek FTK 
UP v Olomouci.

Digitalizovat komunikaci se studenty na studijním oddělení s cílem zkvalitnit služby poskytované studentům FTK UP.

Provést kompletní kontrolu naplněnosti STAG v českém i anglickém jazyce v souladu s principy ECTS a DS label.

Vytvořit systém využívání stipendijního fondu včetně pilotní implementace s důrazem na podporu talentovaných 
studentů a vytváření studijních stipendijních pozic.
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3 Ekonomika a finanční stabilita - strategie 2011

Přijmout a realizovat opatření v oblasti finanční stability FTK UP. 
Pro rok 2011 bude oproti roku 2010 snížen finanční příspěvek cca 
3–6 % tzn. o 2,5–4 mil. Kč.
Vytvořit nabídku studentských stipendijních míst jako možného způsobu
řešení úbytku zaměstnanců FTK UP.

4 Personální politika - strategie 2011

V návaznosti na systemizaci pracovních míst na FTK UP postupně optimalizovat pracovní místa podle skutečných 
možností a potřeb fakulty. Zvýšit péči o mladé akademické pracovníky v rámci přijatého rozvojového projektu.
Vytvořit koncept personální politiky ve vztahu k pracovníkům současného výzkumného záměru a struktuře FTK UP 
vzhledem k ukončení VZ v roce 2011.

5 Studenti - strategie 2011

Zavedení systému studentských stipendijních míst na FTK UP.

6 Práce s partnery - strategie 2011

Navázání spolupráce FTK UP, FZV UP, LF UP a Státního zdravotního ústavu v problematice podpory aktivního životního
stylu, HBSC studie apod.
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7 Internacionalizace a zahraniční vztahy - strategie 2011

Vyhodnocení studentských a učitelských mobilit v programu Eras-
mus a stanovení strategie na období 2011–2015. Příprava a podání 
ESF projektu zaměřeného na internacionalizaci FTK UP.
Vyhodnocení pětiletého trvání projektu na podporu studentů ze zemí 
bývalé Jugoslávie a jejich studia v navazujících Mgr. oborech na FTK UP 
a stanovení kritérií jeho udržitelnosti do dalších let.
Příprava evropských projektů pro zavedení studia typu joint/double degree. Spolu-
práce se zahraničními partnery při výuce studijních modulů v oblastech podpora zdraví 
a aplikovaná tělesná výchova.
Vytváření podmínek pro zlepšení jazykových kompetencí studentů a pracovníků FTK UP zajištěním výuky
anglického jazyka vyučujícími z FTK UP.
Posílení bilaterální spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi se zaměřením na řešení společných
projektů v oblasti vědy a výzkumu i na řešení společných rozvojových projektů.

8 Projektová činnost - strategie 2011

Vytvoření koncepce a systému zapojování FTK UP do grantových soutěží. Zavedení systému plánování a koordi-
nace projektových žádostí.
Vytvoření plánu pro využití grantových schémat v rámci ČR. Vytvoření plánu pro využití grantových schémat 
nad rámec ČR.
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9 Komunikace - strategie 2011

Dokončit nové označení fakultních pracovišť a děkanátu, aktu-
alizovat orientační tabule apod.
Zvýšit prezentaci a mediální komunikaci FTK UP v rámci UP i regionu.
Vyřešit smluvní vztahy mezi FTK UP, UP, Sportovním klubem UP a Aka-
demik sport centrem UP. 

10 Sportovní reprezentace pro UP - strategie 2011

Zajištění sportovní reprezentace UP v Olomouci na Českých akademických hrách 2011 v Praze a dalších akademic-
kých soutěžích.
Spolupráce s Olomouckým krajem a dalšími organizacemi na realizaci V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 v Olomouci.
Spolupráce s významnými partnery (Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, sportovní svazy) na dalších akcích 
v Olomouci (např. Olympijský půlmaratón).

11 Infrastruktura - strategie 2011

Zahájit úpravy v objektu Neředín (likvidace náletových dřevin, úprava areálu, příprava pozemků pro výstavbu, jed-
nání s investory).
Zahájit přípravy na vypracování studie uvažovaného kampusu FTK UP v Olomouci Neředíně.
Aktualizovat projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu CKV – prádelna.
Zajistit provoz VS Pastviny pro rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem a stanovit strategii pro provozování VS Pastviny 
v následném období (2012–2015). Zabezpečit alternativní ubytovací prostory pro důstojné ubytování personálu 
ve VS Pastviny (zajištění finanční dotace z prostředků UP).
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