Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti FTK UP na rok 2021
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Studium a vzdělávání
● Dokončení akreditačních procesů na FTK UP podpořených v rámci projektu OP VVV
„Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce“.
● Realizace nového bakalářského studijního programu „Sportovní specialista – duální
kariéra vrcholových sportovců“.
● Podpora kvality flexibilního vzdělávacího procesu ve virtuálním prostoru s využitím
moderních digitálních technologií (videokonferenční nástroje a IT platformy pro on-line
a hybridní výuku).
● Implementace distančních prvků do realizovaných studijních programů i v rámci CŽV,
jejich sjednocení v jednotném prostředí LMS Moodle.
● Reakreditace doktorských studijních programů „Kinantropologie“ a „Kinanthropology“.
● Vytvoření a zavedení motivačního systému pro excelentní studenty doktorských studijních
programů.
● Ustanovení kinantropologické pracovní skupiny za účelem vytvoření minimálního
standardu studijních předmětů pro vzdělávání učitelů tělesné výchovy, vytvoření jednotné
distanční formy.
● Podpora aktivní účasti FTK UP na kulatých stolech se zaměřením na sdílení zkušeností
mezi vysokými školami v oblasti rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu.
● Podpora spolupráce vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících základních
a středních škol.
● Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu odborníků
se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci.
● Systematické hodnocení výsledků učení a evaluace výuky ve vztahu ke zkvalitňování
vzdělávacího procesu, včetně hodnocení kvality realizace praxí.
● Podpora a vytváření komfortního a stimulujícího zázemí pro studenty (pracovní prostor
doktorandů, moderní přístrojové vybavení, tichá studovna, chill out zóny).
● Posílení výukových kompetencí akademických pracovníků pro vzdělávání ve virtuálním
prostředí se systémovou technologickou a metodickou podporou.
● Podpora kompetencí akademických pracovníků v oblasti vedení závěrečných prací
studentů FTK UP – tvorba metodiky řízení a vedení prací, vytvoření pravidel pro jednotnou
formální úpravu, vytvoření Publikačního manuálu psaní a publikování v kinantropologii.
● Realizace systému oceňování excelentních pedagogů.
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Vědecká a tvůrčí činnost

● Podpora interdisciplinárních výzkumných týmů s integrací studentů doktorských
studijních programů i čerstvých absolventů s potenciálem rozvoje vědy a výzkumu.
● Podpora mezinárodní vědecké spolupráce.
● Podpora aktivní účasti FTK UP na projektech usilujících o mezinárodní vědeckou excelenci
a podporujících mobilitu.
● Zvýšení počtu realizovaných projektů smluvního výzkumu.
● Systematické hodnocení kvality tvůrčí činnosti akademických i vědeckých pracovníků.
Vytvoření a zavedení motivačního systému pro autory významných publikací.
● Realizace projektů pro optimalizaci pohybových programů pro širokou veřejnost.
● Popularizace výsledků vědy a výzkumu a posílení společenské relevance tvůrčích výsledků
fakulty.

Internacionalizace

● Rozvoj a podpora mezinárodních mobilit studentů a zaměstnanců.
● Podpora mezinárodní spolupráce, strategických partnerství a členství v mezinárodních
sítích / organizacích.
● Podpora kompetencí koordinátorek pro zahraniční spolupráci.

● Konceptualizace double/joint degree programů v kontextu akreditovaných programů
vyučovaných v anglickém jazyce „Physical Activity and Active Living“.
● Podpora propagace studijních programů realizovaných v cizím jazyce za účelem navýšení
počtu studentů v návaznosti na zkvalitňování vzdělávacího procesu.
● Podpora participace zaměstnanců FTK UP v inovačních, rozvojových a výzkumných
projektech mezinárodní spolupráce včetně iniciace a podpory předkládání takovýchto
projektů.
● Kontinuální rozvoj letních škol primárně v oblastech: zdraví a životní styl, aplikované
pohybové aktivity.
● Realizace mezinárodních výukových týdnů „International Teaching Weeks“.
● Podpora jazykových kompetencí akademických pracovníků i ostatních zaměstnanců.
● Podpora mezinárodního studijního i pracovního prostředí, rozšíření dvojjazyčného
orientačního systému.
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Strategické řízení a optimalizace činností
● Rozvoj lidských zdrojů, analýza a nastavení motivačních systémů a benefitů
pro zaměstnance.
● Podpora kultivace veřejného prostoru zejména v oblasti zdravého životního stylu
a prostředí.
● Optimalizace redislokace pracovišť v Kampusu Neředín.
● Snížení administrativní zátěže.
● Podpora kompetencí zaměstnanců fakulty v oblasti IT.
● Implementace a rozvoj nových technologií v Kampusu Neředín.
● Dokončení rekonstrukce vybraných místností a navazující technické infrastruktury
v budově děkanátu NA ve spojitosti na obnovu zastaralých pracovišť i vzhledem
k redislokaci jednotlivých pracovišť i výukových místností v souvislosti se scelováním
univerzitního Kampusu Neředín.
● Dokončení vybudování bezbariérového vstupního objektu budovy děkanátu NA.
● Výměna nefunkčních oken a schodišťových výplní v budově pedagogů NC.
● Podpora jednotného vizuálního stylu fakulty a udržování jeho estetické kvality.
● Podpora marketingové a komunikační strategie se zaměřením na propagační kampaně
a aktivity zaměřené na uchazeče o studium s důrazem na online prostředí.
● Podpora spolupráce s partnerskými subjekty – gymnázia, posílení spolupráce se sportovně
zaměřenými školami.
● Realizace pravidelných setkávání akademické obce.

Předpokládané
náklady v 2021
(tis. Kč)

Zahájení

Ukončení

Rekonstrukce místností v budově děkanátu |
budova NA v rámci projektu „Modernizace
třída Míru
budov FTK UP v Olomouci – Neředín”
117
podaného v rámci výzvy č. 02_16_016 pro ERDF
pro vysoké školy (PO2 SC1).

2 800

2017

2021

třída Míru Vybudování bezbariérového vstupního objektu
117
do budovy děkanátu | budova NA.

500

2020

2021

Lokalita

Stavba/popis

Termín

třída Míru Rekonstrukce kancelářských prostor v budově
117
děkanátu | budova NA.

6 000

2021

2021

třída Míru Výměna oken a schodišťových výplní v budově
111
pedagogů | budova NC.

2 000

2021

2021

Projednáno Vědeckou radou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
dne 10. května 2021.
Schváleno Akademickým senátem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
dne 14. června 2021.
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V Olomouci dne 14. června 2021.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan FTK UP

