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•	 Zvýšení počtu úspěšně dokončených habilitačních řízení.

•	 Zvýšení počtu studentohodin na praxi v Aplikačním centru BALUO.

•	 Zvýšení počtu vzdělávacích, naučných a popularizačních programů.

•	 Rozvíjení a tvorba studijních programů na FTK UP v České republice jedinečných nebo minimálně za-
stoupených.

•	 Zvýšení počtu studentů navazujících magisterských programů a doktorského studijního programu rea-
lizovaných v cizím jazyce.

•	 Rozšiřování bezbariérového prostředí FTK UP na pedagogické a vědecké činnosti fakulty.

•	 Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu odborníků se zaměřením 
na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci.

•	 Sjednocení evidence pedagogických a odborných praxí na FTK UP.

•	 Další vzdělávání zaměstnanců v nových kurzech celoživotního vzdělávání.

•	 Modernizace infrastruktury pro výuku.

•	 Realizace projektů:

 – „Rozvoj doktorského studijního programu Kinantropologie na FTK UP“ podaného v rámci výzvy 
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (PO2 SC5);

 – „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce“ podaného v rámci výzvy č. 02_16_015 
pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 (PO2 SC1, 2, 4);

 – „Technická a technologická infrastrukturní podpora bakalářských a magisterských studií na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci“ podaného v rámci výzvy č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy 
(PO2 SC1);

 – „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“ a projektu „Modernizace budov FTK UP – Neředín„ 
podaného v rámci výzvy č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy (PO2 SC1);

 – „Modernizace výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely na FTK UP“ podaného v rámci vý-
zvy č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace 
(PO1 SC3).

Kvalitní studium a vzděláváníCíl 1

•	 Propagace magisterských studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce.

•	 Inovace nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty.

•	 Rozvoj spolupráce na navazujícím magisterském studijním programu v návaznosti na Joint degree Eras-
mus Mundus in Adapted Physical Activities.

•	 Příprava Joint degree programů.

•	 Realizace projektu:

 – “Podpora internacionalizace na FTK UP” v rámci Institucionálního plánu UP na rok 2017.

Internacionalizace studijních programůCíl 2

•	 Příprava projektů pro dobudování a modernizaci Centra kinantropologického výzkumu.

•	 Podpora zahraniční vědecké spolupráce.

•	 Příprava projektů zaměřených na kvalitní vědeckou a tvůrčí činnost a mezinárodní mobility.

•	 Realizace projektů:

 – „Modernizace výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely na FTK UP“ podaného v rámci vý-
zvy č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace 
(PO1 SC3);

Kvalitní vědecká a tvůrčí činnostCíl 3
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 – „Rozvoj doktorského studijního programu Kinantropologie na FTK UP“ podaného v rámci výzvy 
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (PO2 SC5);

 – „Excelentní výzkumný HBSC tým pro zdraví a inovace“ podaného v rámci výzvy č. 02_15_003 Pod-
pora excelentních výzkumných týmů;

 – „Moderní technologie v prevenci zdravotně rizikových faktorů životního stylu českých adolescen-
tů“ podaného v rámci výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

•	 Efektivizace procesů a činností Aplikačního centra BALUO. Zvýšení počtu zakázek a podíl příjmu z ko-
mercionalizace na rozpočtu FTK UP.

•	 Aktivity spojené s vybudováním Národního olympijského centra podpory zdravého životního stylu a po-
hybové aktivity.

•	 Posílení spolupráce s komerční sférou zejména prostřednictvím přípravy projektů (např. v rámci výzvy 
OP VVV Předaplikační výzkum).

•	 Zvýšení počtu realizovaných projektů smluvního výzkumu.

•	 Zvýšení počtu odborníků v aplikační sféře.

•	 Příprava projektů pro optimalizaci pohybových programů pro širokou veřejnost.

•	 Realizace projektu:

 – „Tým transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci“ podaného v rámci výzvy 
č. 02_16_014 (PO2 SC5).

Komercionalizace výsledků vědy a výzkumuCíl 4

•	 Implementace dvojjazyčného prostředí v nových a renovovaných budovách FTK UP.

•	 Realizace projektu:

 – „Rozvoj doktorského studijního programu Kinantropologie na FTK UP“ podaného v rámci výzvy 
č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (PO2 SC5).

Mezinárodní studijní a pracovní prostředíCíl 5

•	 Tvorba konceptu „Zdravá univerzita 2020“.

•	 Další realizace jednotného vizuálního stylu UP na FTK UP.

•	 Realizace projektu:

 – “Rozvoj komunikační strategie a tvorby značky FTK UP” v rámci Institucionálního plánu UP 
na rok 2017.

Budování značkyCíl 6

•	 Úprava vnitřních předpisů FTK UP v návaznosti na novelizaci zákona o vysokých školách a systematizaci 
norem UP.

Efektivní systém řízeníCíl 7
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•	 Zvyšování kompetencí vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů.

•	 Vytvoření systému zvyšování kompetencí pro mladé a začínající akademické zaměstnance v oblasti peda-
gogické, publikační a projektové činnosti.

•	 Příprava a realizace nabídky benefitů, služeb pro zaměstnance FTK UP.

•	 Realizace projektu:

 – “Zvyšování kompetencí akademických i neakademických pracovníků v oblasti personální strategie 
a v oblasti řízení lidských zdrojů“ v rámci Institucionálního plánu UP na rok 2017.

Restrukturalizace řízení lidských zdrojůCíl 8

•	 Realizace projektů:

 – MPO TRIO, FV10394 “Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové širokopásmové, rádiové technolo-
gie pro analýzu mikropohybů osob”;

 – „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“ podaného v rámci výzvy č. 02_16_016 pro ERDF 
pro vysoké školy (PO2 SC1).

Implementace a rozvoj nových technologiíCíl 10

•	 Pokračování ve snaze o sjednocení areálu kampusu Neředín.

•	 Revitalizace ubytovacích kapacit a sportovního zázemí ve Výcvikovém středisku Pastviny.

•	 Příprava zavedení parkovacího systému v areálu FTK UP.

Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný
a uživatelsky přívětivý provoz

Cíl 9

Lokalita Stavba/popis
Předpokládané 

náklady 
 (tis. Kč)

Termín

zahájení ukončení

třída Míru 117 
| CKV

Rekonstrukce a dostavba stávající budovy CKV 
včetně obslužných ploch, komunikací a parkovi-
ště

69 896 11/2016 10/2017

třída Míru 117

Rekonstrukce místností ve fakultních budovách 
NA a NC v rámci projektu „Modernizace výzkum-
né infrastruktury pro vzdělávací účely na FTK 
UP“ podaného v rámci výzvy č. 02_16_017  
pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací  
účely – budování či modernizace (PO1 SC3)

53 337 05/2017 04/2021

třída Míru 117
Rekonstrukce „tělocvičny“ v přízemí budovy NA 
– katedra fyzioterapie (obklady, podlahová kryti-
na, rozvody elektro, podhledy, osvětlení)

600 
(zdroj: FRIM UP) 07/2017 08/2017

Pastviny Revitalizace objektů  
Výcvikového střediska Pastviny 1 000 realizace

třída Míru 117 
| AC BALUO

Ukončení vybavovací fáze  
AC BALUO 2 000 01/2017 06/2017

Poznámka: AC BALUO = Aplikační centrum BALUO CKV = Centrum kinantropologického výzkumu; NA = výukový objekt, budova děkanátu; 
NC = pracovny pedagogů.

Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2017 byl schválen Akademickým senátem FTK UP usnesením č. 3 dne 11. 10. 2017.
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