
 
 

Výroční zpráva o činnosti 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam použitých zkratek 
ACB Aplikační centrum BALUO 
AJ  studium v anglickém jazyce 
AS akademický senát 
Bc. bakalářský studijní program 
CŽV celoživotní vzdělávání 
ČR Česká republika 
DSP doktorský studijní program 
FRUP rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu UP 
FTK Fakulta tělesné kultury  
GA ČR Grantová agentura České republiky 
IGA Interní grantová agentura 
IZS Institut aktivního životního stylu 
KAS Katedra sportu 
KAT Katedra aplikovaných pohybových aktivit 
KFA Katedra fyzioterapie 
KPK Katedra přírodních věd v kinantropologii 
KRL Katedra rekreologie 
KS kombinovaná forma studia 
KSK Katedra společenských věd v kinantropologii 
LS letní semestr 
Mgr. magisterský studijní program 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
OBD osobní bibliografická databáze 
PS prezenční forma studia 
RUP rektorát Univerzity Palackého v Olomouci 
THP technicko-hospodářský pracovník 
UP Univerzita Palackého v Olomouci 
U3V Univerzita třetího věku 
ZS zimní semestr 
 



1 | Základní údaje 
 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Obchodní jméno | název Univerzita Palackého v Olomouci 
Zkratka názvu organizace UP 
Právní forma subjektu Veřejná vysoká škola (režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.) 
Adresa sídla | ulice Křížkovského 511/8 
Adresa sídla | místo Olomouc 
Adresa sídla | PSČ 771 47 
Adresa sídla | stát Česká republika 
Telefonické spojení +420 585 631 111 
Webová adresa www.upol.cz 

 
Fakulta tělesné kultury 

Součást UP | název Fakulta tělesné kultury 
Zkratka součásti UP | organizace FTK 
Adresa sídla | ulice třída Míru 117 
Adresa sídla | místo Olomouc 
Adresa sídla | PSČ 771 11 
Adresa sídla | stát Česká republika 
Telefonické spojení +420 585 636 080 | +420 585 636 090 
W adresa www.ftk.upol.cz 
E-mail dekanat.ftk@upol.cz 

 
IČ 61989592 
DIČ CZ61989592 
Zápis v obchodním rejstříku nezapisuje se do obchodního rejstříku 
Bankovní spojení organizace 
Kód banky 0100 
Název banky Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu 19-1096330227/0100 
mezinárodní bankovní číslo korunového účtu 
(IBAN) 

CZ0901000000191096330227 

číslo účtu vedeného v EUR 43-3855090287/0100 
mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN) CZ9801000000433855090287 
SWIFT kód KOMBCZPPxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 | Struktura fakulty 
 
 
2.1 | Organizační struktura 
 
2.2 | Řídící struktura 
 
 
 
2.1 | Organizační struktura 
Fakulta se skládá z kateder a institutů, fakultních pracovišť a účelového zařízení. 
 
Katedry a instituty 
Aplikační centrum BALUO | ACB 
Katedra aplikovaných pohybových aktivit | KAT  
Katedra fyzioterapie | KFA 
Katedra přírodních věd v kinantropologii | KPK 
Katedra rekreologie | KRL 
Katedra společenských věd v kinantropologii | KSK 
Katedra sportu | KAS 
Institut aktivního životního stylu | IZS 
 
Fakultní pracoviště 
 
 
Účelové zařízení 
Výcvikové středisko Pastviny 
 

  



2.2 | Řídící struktura 
Grafické znázornění přehledně zobrazuje vztahy mezi jednotlivými subjekty, a to vzhledem k úrovni a roli při vedení 
a zodpovědnosti. 
 

 
  



3 | Vedení fakulty 
 
Vedení fakulty v průběhu roku 2016 
 
Děkan doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 
 
Proděkani  
 RNDr. Svatopluk Horák, Ph.D. 
 proděkan pro studium a pedagogické záležitosti 
 
 Mgr. František Chmelík, Ph.D. 
 proděkan pro vědu a výzkum 
 od 9. 5. 2016 (usnesení č. 3 AS FTK UP ze dne 3. 5. 2016, jmenování 9. 5. 2016) 
 
 prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
 proděkan pro vědu a výzkum 
 do 3. 5. 2016 (usnesení č. 3 AS FTK UP ze dne 3. 5. 2016) 
 
 RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. 
 proděkanka pro organizaci a další vzdělávání 
 
 Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. 
 proděkan pro rozvoj a vnější vztahy 
 do 5. 4. 2016 (usnesení č. 4 AS FTK UP ze dne 5. 4. 2016) 
 
 doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 

proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie 
 

 Mgr. Zuzana Půžová 
proděkanka pro projektové řízení a rozvoj 

 od 25. 4. 2016 (usnesení č. 4 AS FTK UP ze dne 5. 4. 2016, jmenování 25. 4. 2016) 
 
Tajemník Ing. Pavel Král, MSc., MBA 

 
 
 
Vedení fakulty k 31. 12. 2016 – kompetence 
 
Děkan doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 
 
Proděkani RNDr. Svatopluk Horák, Ph.D. 
 proděkan pro studium a pedagogické záležitosti, zástupce děkana 

– metodicky řídí a kontroluje činnost Oddělení studijního a pedagogického 
• Koordinuje činnost s příslušným prorektorem. 
• Řídí a koordinuje Pedagogickou komisi FTK UP, zajišťuje účast v komisích řízenými prorektorem UP 

úseku pro záležitosti studia a studentů. 
• Zodpovídá za dodržování Studijního a zkušebního řádu UP na FTK UP. 
• Zodpovídá za standardní fungování univerzitního informačního systému evidence studia STAG na FTK 

UP, zodpovídá za konečné zpracování seznamu přednášek („zelená kniha“) ve spolupráci s 
proděkanem pro organizaci a další vzdělávání. 

• Zodpovídá za přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu. 
• Zodpovídá za evidenci a agendu studentů, za vydávání diplomů, dodatků diplomů a osvědčení, 

zodpovídá za evidenci studia a jeho ukončování. 
• Garantuje obsahovou náplň přijímacích zkoušek, zápisy, imatrikulace a promoce studentů na FTK UP. 
• Zodpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních závěrečných zkoušek, včetně opravných termínů. 
• Koordinuje a řídí vypracování tematických okruhů státních závěrečných zkoušek. 



• Zodpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu ve studijních programech na tuzemských a 
zahraničních vysokých školách. 

• Připravuje ve spolupráci s garanty studijních oborů akreditační a reakreditační materiály bakalářských, 
magisterských a navazujících magisterských studijních programů a oborů na FTK UP. 

• Zodpovídá za oblast stipendií na FTK UP. 
• Řídí a koordinuje sociální záležitosti studentů v návaznosti na platnou legislativu. 
• Koordinuje činnost s příslušnými fakultami v oblasti studia a jeho financování. 
• Připravuje podklady pro Výroční zprávu UP za oblast studijní a pedagogickou. 

 
 Mgr. František Chmelík, Ph.D. 
 proděkan pro vědu a výzkum 

– metodicky řídí a kontroluje činnost Oddělení pro vědu a výzkum 
• Koordinuje činnost s příslušným prorektorem. 
• Zodpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na FTK UP. 
• Zodpovídá za přípravu podkladů k zasedání Vědecké rady FTK UP. 
• Zodpovídá za organizaci a přípravu habilitačních řízení, řízení ke jmenování profesorem (a jejich 

akreditací), udělování čestných doktorátů apod. 
• Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou grantovou činnost fakulty, včetně evidence jejich výstupů 

zejména v rámci systému OBD a RIV. 
• Koordinuje materiální podporu výzkumu na FTK UP a inovaci výzkumného přístrojového vybavení v 

souvislosti s rozvojem fakulty a přípravou a realizací výzkumných projektů včetně projektů Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV). 

• Provádí analýzy kvalifikační struktury akademických a vědeckých pracovníků fakulty a garantuje v 
tomto směru přípravu podkladů ke kvalifikovanému rozhodování děkana v oblasti personální práce. 

• Eviduje a koordinuje vědecké konference, semináře a sympozia pořádané FTK UP. 
• Řídí a koordinuje vydávání vědeckých časopisů FTK UP. 
• Zodpovídá za organizaci studentské vědecké tvůrčí činnosti v rámci FTK UP. 
• Odborně garantuje vědecké databáze a knihovní fond ve spolupráci s knihovnou FTK UP. 
• Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výzkumných a vědeckých výsledků FTK UP. 
• Připravuje podklady pro Výroční zprávu UP za oblast vědy, výzkumu a inovací. 

 
 RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. 
 proděkanka pro organizaci a další vzdělávání 

– metodicky řídí a kontroluje činnost Oddělení pro organizaci a další vzdělávání 
• Koordinuje činnost s příslušným prorektory. 
• Zodpovídá za vnitřní organizaci procesů a činností na FTK UP. 
• Spoluodpovídá, v součinnosti s proděkanem pro studium a pedagogické záležitosti, za organizaci 

státních závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek, tvorbu seznamu přednášek na FTK UP. 
• Zodpovídá za proces evaluace výuky a její vyhodnocení na FTK UP. 
• Koncipuje a rozvíjí programy dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání, trenérská studia apod.). 
• Garantuje Den otevřených dveří na FTK UP a veletrhy vzdělávání. 
• Zodpovídá za koordinaci návrhů směrnic děkana, metodických pokynů, rozhodnutí děkana a dalších 

vnitřních norem. 
• Garantuje evidenci a využitelnost místností, inovaci vnitřního vybavení místností na FTK UP. 
• Ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správcem budov se zapojuje do správy fakulty. 
• Zodpovídá za Výcvikové středisko Pastviny. 
• Koordinuje materiální podporu výuky FTK UP. 
• Zodpovídá za komunikaci a rozvoj public relations fakulty (včetně možných uchazečů o studium). 
• Spolupracuje s absolventy fakulty (networking program). 
• Zodpovídá za přípravu a zpracování Výroční zprávy FTK UP. 

 
  
 doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 

proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie 
– metodicky řídí a kontroluje činnost Oddělení pro zahraniční spolupráci a informační technologie 
• Koordinuje činnost s příslušným prorektorem. 
• Navrhuje, koordinuje a rozvíjí programy zahraniční spolupráce, připravuje návrhy dohod o 

mezinárodní spolupráci. Koordinuje členství FTK UP v zahraničních společnostech. 
• Koordinuje a řídí stipendijní pobyty v zahraničí a programy zahraničních studií (ERASMUS+ a další). 
• Zodpovídá za výuku v cizím jazyce na FTK UP a internacionalizaci studia (včetně transformace výuky 

cizích jazyků). 
• Koordinuje a řídí jazykovou přípravu zaměstnanců na FTK UP. 
• Má supervizi nad cizojazyčnou prezentací webových stránek fakulty, překladů náležitostí v IS STAG, 

koordinuje a odpovídá s příslušným prorektorem za vytvoření podmínek splnění ECTS label. 
• Zodpovídá za oblast rozvoje informačních technologií a řídí ji. 
• Má supervizi nad technickou a formální úpravou webových stránek fakulty. 
• Zodpovídá za kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP. 

 



 

 Mgr. Zuzana Půžová 
 proděkanka pro projektové řízení a rozvoj 

– metodicky řídí a kontroluje činnost Oddělení pro projektové řízení a rozvoj 
• Koordinuje činnost s příslušnými prorektory. 
• Koordinuje podávání projektů do výzev OP VVV a jejich realizaci. 
• Zodpovídá za evidenci projektů na FTK UP včetně projektů OP VVV. 
• Vyhledává a koncipuje další rozvojové projekty na FTK UP. 
• Spolupracuje s tajemníkem fakulty na zajištění investičních prostředků. 
– Připravuje podklady pro Výroční zprávu UP za oblast projektového řízení a rozvoje. Zodpovídá za 

kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP. 
 

 
Tajemník Ing. Pavel Král, MSc., MBA 

– řídí činnost oddělení ekonomického, personálně-mzdového, provozního, pokladny, podatelny 
a archivu 
 

  



4 | Orgány fakulty 
 
 
 
4.1 | Orgány fakulty 
  Děkan 
 4.1.1  Akademický senát 
 4.1.2  Vědecká rada 
 4.1.3 Disciplinární komise 
  Tajemník 
  
4.2 | Poradní orgány děkana 
 4.2.1 Kolegium děkana 
 4.2.2 Kolegium garantů studijních oborů 
 4.2.3 Oborová rada doktorského studijního programu 
  Komise ediční 
  Komise etická 
  Komise hodnotící projekty specifického vysokoškolského výzkumu 
  Komise pedagogická 
  Komise pro státní rigorózní zkoušky 
  Komise pro zahraniční studia a spolupráci 
  Komise rozvrhová 
 
4.3 | Zástupci fakulty v AS UP 
 
 
4.1.1 | Složení Akademického senátu FTK v roce 2016 
 
Akademický senát fakulty pro funkční období 2014–2017 
Předsedkyně: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. 
 
Místopředsedové: 
– za učitele PhDr. David Smékal, Ph.D. 
– za studenty Bc. Markéta Svozilová 
 
Členové: 
– učitelé Mgr. Jan Bělka, Ph.D. 
 Mgr. Aleš Gába, Ph.D. 
 PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. 
 Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 
 RNDr. Jiří Kratochvíl 
 Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. 
 Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
 Mgr. Josef Urban 
 
– studenti Edita Maříková 
 Bc. Tomáš Mixa 
 Mgr. Karolína Ořechovská 
 Tomáš Salaj 
 
Pedagogická komise 
Předseda 
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.  
Členové 
Mgr. Tomáš Vyhlídal 
Bc. Tomáš Mixa 
Bc. Markéta Svozilová 



Ekonomická komise 
Předseda 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
Členové 
Mgr. Pavel Háp, Ph.D. 
Edita Maříková 
 
Legislativní komise 
Předseda 
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 
Členové 
Mgr. Jan Bělka, Ph.D. 
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. 
Mgr. Karolína Ořechovská 
 
 
 
4.1.2 | Složení Vědecké rady fakulty v roce 2016 
 
Vědecká rada pro období 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018 
(personální složení v roce 2016) 
 
Předseda:  
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. | děkan FTK UP 
 
Členové akademické obce UP v Olomouci: 
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. | FTK UP 
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. | FTK UP 
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. | FTK UP  
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. | FTK UP 
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. | FTK UP 
prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD. | CMFT, FTK UP 
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. | FTK UP 
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. | FTK UP (od 12. 10. 2016) 
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. | LF UP 
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., FTK UP (do 30. 10. 2016) 
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. | FTK UP 
doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. | FTK UP 
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. | MBA, LF UP  
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | PřF UP 
 
Členové mimo akademickou obec UP v Olomouci: 
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. | PF UJEP Ústí nad Labem 
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. | UMB Banská Bystrica 
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. | FTVS UK Praha 
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. | FTVŠ UK Bratislava 
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. | FTVS UK Praha 
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. | FSpS MU Brno 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. | PdF MU Brno 
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. | FSpS MU Brno 
RNDr. Tomáš Paclík | FC Viktoria Plzeň a. s. 
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. | PF UKF Nitra 
Mgr. Jiří Zemánek | poslanec PS ČR 
 
 
 



4.1.3 | Složení Disciplinární komise fakulty v roce 2016 
 
Disciplinární komise  
pro období 26. 10. 2014 – 25. 10. 2016 

Předsedkyně: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. 
Členové: Bc. Milan Dvořák 
 Petra Králová 
 Mgr. Iva Machová, Ph.D. 
 Martin Matera 
 Mgr. Štěpán Válek 
 
pro období 26. 10. 2016 – 25. 10. 2018 

Předsedkyně: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D. 
Členové: Martina Ehlová 
 Mojmír Fryčák 
 Mgr. Iva Machová, Ph.D. 
 Kristýna Navrátilová 
 Mgr. Štěpán Válek 
 
 
 
4.2.1 | Kolegium děkana v roce 2016 
Děkan 
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 
Členové:  
RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. 
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. 
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. 
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (do 5. 4. 2016) 
Mgr. Bc. Ilona Hapková, Ph.D. (od 1. 6. 2016) 
RNDr. Svatopluk Horák 
Mgr. František Chmelík, Ph.D. (od 9. 5. 2016) 
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. 
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (do 3. 5. 2016) 
Ing. Pavel Král, MSc., MBA 
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
Mgr. Zuzana Půžová (od 25. 4. 2016) 
Bc. Markéta Svozilová  
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 
4.2.2 | Kolegium garantů studijních oborů v roce 2016 
 
Kolegium garantů studijních oborů pro období 9. 2. 2014 – 8. 2. 2018 
 
Děkan:  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 
 garant | Tělesná výchova 
 
Členové:  prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
 RNDr. Svatopluk Horák 
 
 prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
 garant | Kinantropologie, Kinanthropology 



 
 prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
 garant | Rekreologie 
 
 doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 

garant | Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Adapted Physical Activity 
 
 doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. 
 garant | Trenérství a management sportu, Trenérství a sport 
 
 doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
 garant | Physical Activity and Active Living 
 
 doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. 
 garant | Ochrana obyvatelstva 
 
 prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
 garant | Fyzioterapie 
 
 prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
 garant | Tělesná výchova a sport 
 
 
4.2.3 | Oborová rada doktorského studijního programu v roce 2016 
 
Předseda:  
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (do 3. 5. 2016) 
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. (od 4. 5. 2016) 
 
Členové: 
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 
doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. | FSpS MU Brno 
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. 
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
 
 
4.3 | Zástupci FTK v Akademickém senátu UP v roce 2016 
 
Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. | Institut aktivního životního stylu  
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. | Katedra aplikovaných pohybových aktivit 
Bc. Josef Kaštil | student studijního oboru Rekreologie 
  



5 | Studium 
 
 
5.1 | Přehled studijních programů a oborů realizovaných v roce 2016 
 
5.2 | Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 
 
5.3 | Přehled počtu studentů na FTK k datu 31. 10. 2016 
 
5.4 | Evaluace výuky 
 
5.5 | Programy celoživotního vzdělávání 
 
 
 
5.1 | Přehled studijních programů a oborů realizovaných v roce 2016 
 

Název  
studijního programu 

Název studijního oboru Standardní doba studia 
Forma studia 

Bc. Mgr.  DSP 

Tělesná výchova a sport 

Aplikovaná tělesná výchova 3   PS | KS 
Aplikované pohybové aktivity 3   PS | KS 
Ochrana obyvatelstva 3   PS | KS 
Rekreologie 3   PS | KS 
Tělesná výchova (dvouoborové studium) 3   PS 
Tělesná výchova a sport 3   PS | KS 
Trenérství a sport 3   KS 
Aplikovaná tělesná výchova  2  PS | KS 
Aplikované pohybové aktivity  2  PS | KS 
Rekreologie  2  PS | KS 
Tělesná výchova (dvouoborové studium)  2  PS 
Tělesná výchova a sport  2  PS | KS 
Trenérství a management sportu  2  KS 

Specializace ve zdravotnictví 
Fyzioterapie 3   PS 
Fyzioterapie  2  PS 

Kinantropologie Kinantropologie   4 PS | KS | AJ 
Poznámka: Bc. | bakalářský studijní program; Mgr. | magisterský studijní program; DSP | doktorský studijní program; PS | 
prezenční forma studia; KS | kombinovaná forma studia; AJ | studium v anglickém jazyce (probíhá jen u povinných 
předmětů a vybraných povinně-volitelných předmětů) 
 
V minulém roce akreditovala fakulta dva studijní obory Adapted Physical Activity a Physical Activity and Active Living. Tyto 
dva placené magisterské studijní obory jsou plně vyučované v anglickém jazyce. I přes značnou propagaci studia těchto 
oborů se v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do studia nepřihlásil žádný student. 
 
 
5.2 | Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 
 

Studijní program 
Počet studentů 

přihlášených přijatých 
přijatých 
děkanem 

přijatých 
rektorem 

zapsaných 

Bakalářský studijní program 1535 523 523 – 404 
Magisterský studijní program 492 261 261 – 209 
Doktorský studijní program 18 13 13 – 13 
Celkem 2045 797 797 – 626 

 
 
Uchazeči o studium na fakultě se měli možnost před přijímacím řízením přihlásit na přípravné kurzy. Na specifika 
talentové části přijímací zkoušky, zejména pak pohybového testu, byl pro zájemce organizován přípravný kurz 
Gymnastická přípravka. Pro uchazeče o studium fyzioterapie je každoročně připravován Konzultační den, kde se seznámí se 



specifiky vstupního pohovoru, mohou si vyzkoušet cvičný test a s garantem přípravného kurzu pak test společně opravit a 
konzultovat celou přípravu na přijímací řízení. 
 
Studentům se specifickými potřebami (studenti se sluchovým, zrakovým, tělesným postižením a specifickými poruchami 
učení) je umožněno studium ve všech studijních oborech fakulty. Fakulta vychází vstříc jejich potřebám, a to pomocí 
vytváření individuálních studijních plánů, upravováním podmínek pro absolvování jednotlivých předmětů, zajištěním 
individuální výuky apod. Na fakultě působí odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými 
potřebami v rámci celouniverzitního zařízení Centra podpory studentů se specifickými potřebami, na které se mohou 
obrátit především uchazeči o studium, studenti prezenčního a kombinovaného studia a účastníci programů celoživotního 
vzdělávání se specifickými potřebami. Studentům je například poskytována služba osobních asistentů i služba tlumočníka 
do znakového jazyka. | www.cph.upol.cz 

 
5.3 | Přehled počtu studentů na FTK k datu 31. 10. 2016 
 

Studijní program 
Počet studentů 

studující přerušení studia úspěšné ukončení studia 
Bakalářský studijní program 1116 20 167 
Magisterský studijní program 649 26 183 
Doktorský studijní program  101 4 1 
Celkem 1866 50 351 

 
K datu 31. 12. 2016 zanechalo studium nebo bylo vyloučeno pro nesplnění studijních povinností 340 studentů (z toho 
v bakalářském studijním programu 266 studentů, v magisterském studijním programu 74 studentů a 0 studentů 
doktorského studijního programu). 
 
Pozn.: V minulých letech se tyto počty (zanechání studia) uváděly v prezenční a kombinované formě studia. Od roku 2016 
vytváříme pro archiv seznamy rozdělené pro bakalářské a magisterské studium. 
 
Jako podpůrný prostředek ke zkvalitnění výuky studia, slouží studentům některý z e-learningový systémů. Fakulta využívá 
LMS Unifor, EDIS, Moodle, Courseware. Součástí systémů jsou doplňující studijní materiály od garantů výuky či garantů 
jednotlivých programů/kurzů, jelikož tyto systémy jsou využívány rovněž pro oblast celoživotního vzdělávání. 
Přes tyto e-learningové systémy mohou rovněž studenti a vyučující vzájemně komunikovat, každý jednotlivý systém má 
svá specifika, např. systém Moodle je využíván pro výuku cizích jazyků. 
 
 
5.4 | Evaluace výuky 
 
Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí vyučované předměty v každém semestru (na konci 
zimního nebo letního semestru), a to vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně, a to 
prostřednictvím vyplnění evaluačních dotazníků, ve kterých hodnotí daný předmět celkově (přínos předmětu, množství 
a typ informací apod.), ale také přímo konkrétního vyučujícího, srozumitelnost jeho výkladu, připravenost na výuku, 
přístup vyučujícího ke studentům apod. V případě, že má student potřebu vyjádřit se ke konkrétní výuce navíc mimo 
strukturované otázky, má možnost přidat slovní vyjádření v závěru dotazníku. 
Po daném hodnotícím období je zveřejněna závěrečná zpráva z evaluace výuky, na webových stránkách fakulty, ale také 
na informačních panelech ve výukových prostorách fakulty. Výsledky těchto hodnocení jsou srovnatelná s předcházejícími 
akademickými roky. 
Závěry evaluace jsou prostřednictvím vedoucích kateder a institutů předkládány jednotlivým vyučujícím formou 
individuálních pohovorů. Každý jednotlivý vyučující tak obdrží výsledky své evaluace, a to včetně slovních hodnocení. 
Tato zpětná vazba od studentů má za cíl zkvalitnit pedagogický proces, zamyslet se nad obsahem a strukturou 
jednotlivých přednášek a seminářů a také zajistit potřebnost materiálního a technického vybavení výuky. 
  



 

Forma studia Období 
Dotazníky Předměty Vyučující Hodnotící 

škála 
 

počet počet počet využité rozpětí  

PS 
LS 2016 3852 147 80 6,00–4,12  
ZS 2016 4215 152 86 6,00–2,15  

KS 
LS 2016 1066 66 43 6,00–5,24  
ZS 2016 1098 62 38 6,00–5,07  

Forma studia Období 
Počet předmětů v jednotlivých stupních bodovací škály 

6,00–5,00 4,99–4,00 3,99–3,00 2,99–2,00 1,99–1,00 

PS 
LS 2016 152 14 – – – 
ZS 2016 148 18 2 1 – 

KS 
LS 2016 68 – – – – 
ZS 2016 62 – – – – 

Poznámka: 1 = nejvyšší bodové hodnocení (nejslabší výkon); 6 = nejvyšší bodové hodnocení (výborný výkon) 
 
 
5.5 | Programy celoživotního vzdělávání 
 
Nejrůznější formy celoživotního vzdělávání organizuje Fakulta tělesné kultury prostřednictvím Oddělení pro další 
vzdělávání a podporu výuky. Do působnosti oddělení spadá zabezpečování programů celoživotního vzdělávání, podílení se 
na přípravě a realizaci akreditací, přípravě a průběhů rigorózních řízení absolventů magisterských studijních programů, 
kteří chtějí získat profesní doktorát (titul PhDr.). 
Dále pak oddělení zajišťuje studia trenérů I. a II. třídy různých sportovních odvětví, licenční a instruktorské kurzy, semináře i 
školení. 
 
Přehled počtu účastníků v programech celoživotního vzdělávání v roce 2016 

Programy CŽV Počet účastníků 
Trenérská studia I. třídy 62 
Trenérská studia II. třídy 68 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 35 
Kurzy a další akce 551 
Účastníci Univerzity třetího věku 110 
Rigorózní řízení 0 
Celkem 826 

 
 
Do působnosti oddělení také spadá zajištění poradenské činnosti pro studenty a zaměstnance univerzity, a to v oblasti 
studijní, psychologické, profesního a sportovních poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia. 
Tyto služby (vyjma poradentství pro zpřístupnění studia) byly poskytnuty v roce 2016 celkem 91krát. 
 
 

Poradenství Počet 
oblast studijní 16 
oblast psychologická (rodina) 17 
oblast psychologická (vztahy) 20 
oblast sportovní 17 
oblast kariérová 5 
mentální trénink 12 
krizová intervence 4 
celkem 91 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 | Rozvojové záměry 
 
Strategický rozvoj Fakulty tělesné kultury – Kampus Neředín 
 
Od května roku 2011 realizuje Fakulta tělesné kultury úspěšné kroky ke strategickému rozvoji moderní infrastruktury 
a vybavení fakulty. Tyto strategické kroky mají umožnit pozitivní kvalitativní vývoj fakulty jako respektovaného 
středoevropského pracoviště. Odpovídající zázemí pro vědecké týmy a aplikovaný výzkum pomohou nejen udržet 
primariát mezi kinantropologickými pracovišti v rámci České republiky, Slovenska a Polska, ale především nastartovat 
novou kvalitnější etapu. 
 
Kampus Neředín jako projekt v sobě obsahuje tři samostatné stavební celky, které v budoucnu (podzim 2017) vytvoří 
propojený areál: 

1. Aplikační centrum BALUO (testovací haly, testovací bazén) 
2. Propojovací koridor 
3. Centrum kinantropologického výzkumu (CKV). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 | Výzkum, vývoj a inovace 
 

 
7.1 Konference 
 
7.2 Publikační a přednášková činnost 
 
7.3 Výzkumné a rozvojové projekty 
 
7.4 Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení, obhájené disertační práce, rigorózní řízení 
 
 
 
Pracovníci Fakulty tělesné kultury realizují vědecko-výzkumnou činnost v souladu se zaměřením vědního oboru 
kinantropologie. V současnosti jsou na fakultě vymezeny dva prioritní směry výzkumu – a) monitoring pohybové aktivity a 
b) motorika. Do oblasti monitoringu pohybové aktivity spadají výzkumná témata: pohybová aktivita a inaktivita (sedavé 
chování), pohybová aktivita v environmentálním kontextu, pohybová aktivita a sociální aspekty, aktivní transport a tělesná 
zdatnost. Oblast motoriky zahrnuje témata: pohyb a jeho vnější projevy (biomechanika), pohyb a stavba lidského těla 
(somatodiagnostika), pohyb a funkce lidského těla (zátěžová fyziologie) a řízení pohybu a motorické učení. Uvedená 
témata se dále promítají do oblasti sportovního tréninku, rehabilitace a aplikovaných pohybových aktivit. Vědecko-
výzkumná činnost fakulty je charakteristická mezioborovou spoluprací. 
 
Vyučující na Fakultě tělesné kultury usilují o přenos nejnovějších výsledků vlastní tvůrčí činnosti do edukačního procesu na 
všech úrovních studia. Studenti jsou seznamováni s principy vědecké a tvůrčí práce v řadě specializovaných předmětů, 
například Metodologie, a aktivně pracují s výsledky tvůrčí činnosti (např. online systémem Indares.com). Důraz je kladen 
na to, aby co největší podíl kvalifikačních prací studentů byl realizován v souvislosti s řešením výzkumných projektů, od 
projektů podpořených Interní grantovou agenturou UP až po projekty mezinárodní. Jsou pořádány vzdělávací workshopy 
pro studenty doktorského studia a akademické pracovníky podporující jejich tvůrčí činnost. 
 
Na Fakultě tělesné kultury jsou řešeny mezinárodní i české výzkumné granty a projekty. Za stěžejní jsou považovány 
mezinárodní projekty IPEN a HBSC. Díky tomu je fakulta spoluřešitelem mezinárodního projektu National Institutes of 
Health, USA (R01 HL111378) zaměřeného na řešení souvislostí mezi pohybovou aktivitou, obezitou, sedavým chováním a 
zastavěným prostředím. Pod záštitou Světové zdravotnické organizace fakulta dále zajišťuje za Českou republiku 
výzkumnou studii Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), která mapuje životní styl mladé generace a je do ní 
zapojeno 220 tisíc školáků ze 42 zemí světa. 
 

7.1 | Konference 
 
V rámci nového webu byl koncem roku 2016 spuštěn konferenční web www.konference.ftk.upol.cz, kde se prezentují 
všechny plánované vědecké konference a je k dispozici také archiv již proběhlých konferencí. 
 
Vědecké konference (spolu)pořádané fakultou 

Název konference 
Termín konání | místo konání 

Konference EUCAPA 
15.–17. 6. 2016 | Olomouc 
VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie 
17.–18. 6. 2016 | Olomouc 
Rodiče, trenéři a děti – opravdu chcete mít doma šampióna? 
20. 11. 2016 | Olomouc 

 
 
 
 
 
 



Konference EUCAPA 

 
Foto: Martin Višňa 
Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA), pořádala naše fakulta po deseti letech a zúčastnilo se ho ve 
třech dnech přes 150 odborníků na oblast APA nejen z Evropy. Program konference hostil v prvních dnech zejména NH 
hotel, zahajovací večírek našel zázemí v Pevnosti poznání, praktické workshopy probíhaly ve sportovní hale a také v AC 
BALUO, kde byla konference v pátek zakončena. 
 
VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie 

 
 
Rodiče, trenéři a děti – opravdu chcete mít doma šampióna? 

 
Foto: Martin Hroch 

Diskusní setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Asociací psychologů sportu ČR. Bylo zaměřeno především na mentální 
aspekty rozvoje sportovního talentu a sdílení zkušeností. Hovořilo se o roli a úloze rodičů při budování sportovní kariéry 
dítěte, o trenérském přístupu, o rizicích dobrých úmyslů, o překážkách na cestě ke sportovnímu mistrovství a také o tom, jak 
se z toho všeho „nezbláznit“ a zůstat dobrým rodičem. 
 
 
 
 
 

Od pátku 17. června do soboty 18. června 2016 hostila naše fakulta 
také VI. absolventskou konferenci katedry fyzioterapie. Více než 
stovka účastníků se během příspěvků třiceti přednášejících dotkla 
nejen odborných záležitostí, ale také zavzpomínala na počátky 
katedry, jejíž první absolventi zakončili studium před dvaceti lety. 
Podtitul konference „Das Neuron – setkání absolventů nejen 
po 20 letech“ na to poukazoval  Prohlédli si také renovované prostory 

          



7.2 | Publikační a přednášková činnost 
 

Počty záznamů v osobní bibliografické databázi | OBD v roce 2016 
záznam | druh výsledku | literární forma počet 

článek v časopise 125 
kniha 8 
kniha – kapitola 5 
poster 33 
přednáška 190 
pořádání konference, workshopu 16 
sborník 1 
sborník – příspěvek 27 
seriálová publikace 3 
učebnice, skripta, příručka 8 

 
Článek v časopise evidovaném ve WoS 45 
Článek ve zdroji evidovaném ve 
SCOPUS, který není evidován ve WoS 

40 

Článek v recenzovaném časopise v 
databázi ERIH PLUS, který není 
evidován ve WoS ani ve SCOPUS 

8 

Článek v českém recenzovaném 
časopise, který není evidován ve WoS, 
SCOPUS ani v ERIH PLUS 

7 

 
 
7.3 | Výzkumné a rozvojové projekty 
 
7.3.1 | Dotace krajů a měst 
Finanční podpora z rozpočtu statutárního města Olomouce pro rok 2016 

Řešitel 
Přidělená 

částka (Kč) 
Číslo 

projektu 
Období 
řešení 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 40 000 382/2016 2016 
Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. 20 000 2042/2016 2016 

 
Finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2016 

Řešitel 
Přidělená 

částka (Kč) 
Období 
řešení 

Mgr. Bc. Ilona Hapková, Ph.D. 70 000 2016 
Mgr. Bc. Ilona Hapková, Ph.D. 800 000 2016 
Mgr. David Prycl 116 160 2016 

 
7.3.2 | GA ČR | Grantová agentura České republiky 

Řešitel Název projektu Identifikační kód 
Přidělená 

částka (Kč) 
na rok 2016 

Období 
řešení 

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního 
životního stylu a tělesné kondice české mládeže 

GA14-26896S 1 293 000 
01/2014 
12/2016 

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. 
Trendy ve vývoji nadváhy a obezity, pohybové aktivity 
a sedavého chování u českých školáků: HBSC studie 
v rozmezí let 2002–2014 

GA14-02804S 657 000 
01/2014 
12/2016 

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
Hodnocení variability provedení chůze jako ukazatele rizika 
pádů 

GA15-13980S 798 000 
2015 
2017 

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. 
Kumulativní efekt únavy na neuromuskulární řízení kolene a 
riziko zranění u mladých sportovců během růstu a zrání 

GA16-13750S 1 663 000 
2016 
2018 

doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. 
Vztah mezi pohybovým chováním rodičů a jejich dětí: tří-
kohortová studie dětí ve věku 4–12 let 

GA16-14620S 722 000 
2016 
2018 

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
Modely tělesně zakotvené zkušenosti v teoretických 
základech zážitkové pedagogiky a jejích 
kinantropologických souvislostí 

GA16-19311S 1 356 000 
2016 
2018 

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
Mechanismy učení pohybovým dovednostem u dětí se 
zhoršenou motorickou koordinací 

GA16-17945S 662 000 
2016 
2017 

Miriam Palomo, PhD. 
Efekt pozornostně zaměřené instrukce a zraku na 
nezáměrnou nevidomost 

GJ16-24281Y 1 065 000 
2016 
2017 

 
 
 
 
 
 
 



7.3.3 | IGA | Studentská grantová soutěž na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Řešitel Název projektu Číslo projektu 
Přidělená 

částka (Kč) 
na rok 2016 

Období 
řešení 
od | do 

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
Dovednostní výkon a pohybové učení u dětí se zhoršenou 
pohybovou koordinací: Účinky odlišných zaměření 
pozornosti 

IGA_FTK_2015_001 379 061 
03/2015 
02/2017 

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
Hodnocení projevů hrubé a jemné motoriky klinickými 
a paraklinickými metodami v rehabilitaci u pacientů 
s vybranými muskuloskeletálními poruchami 

IGA_FTK_2015_002 166 388 
03/2015 
02/2017 

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
Nové technologie a přístupy k monitorování pohybové 
aktivity: Využití v kinantropologickém výzkumu 

IGA_FTK_2015_003 650 000 
03/2015 
02/2017 

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
Multidiskursivní analýza chůze ve filosofické a 
sociokulturní kinantropologii 

IGA_FTK_2015_004 500 261 
03/2015 
02/2017 

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. 
Únava a riziko zranění předního zkříženého vazu (ACL) 
u hráčů a hráček dorostenecké kategorie 

IGA_FTK_2015_005 212 076 
03/2015 
02/2017 

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
Hodnocení posturální stability jako základního faktoru pro 
prevenci pádů 

IGA_FTK_2015_006 1 248 772 
03/2015 
02/2017 

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. 
Pohybová aktivita a životní styl jako determinanty zdraví 
a kvality života osob se zdravotním postižením 

IGA_FTK_2015_007 302 261 
03/2015 
02/2017 

 
7.3.4 | MŠMT 

Řešitel 
Název projektu 

| odkaz na stránky projektu 
Program 

Identifikační kód/ 
číslo projektu 

Celková 
přidělená 

částka (Kč) 

Období 
řešení 
od | do 

Mgr. Pavel Háp, Ph.D. 

Společenství praxe pro rozvoj sociálních 
a občanských kompetencí: zkušenostní 
učení s využitím pohybových her, 
psychomotoriky, výchovy v přírodě a 
dramatické výchovy 
| www.klikoprojekt.cz  

Operační 
program 
Výzkum, 

vývoj 
a vzdělávání 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661 567 372 
11/2016 
10/2019 

Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
Podpora českých zástupců v řídících 
strukturách HBSC research network 

LG – INGO II LG14042 155 000 
04/2014 
12/2016 

Mgr. Ferdinand Salonna, 
PhD. 

Podpora českého výzkumného týmu 
v rámci HBSC research network 

LG – INGO II LG14043 538 000 
04/2014 
12/2016 

 

7.3.5 | MŠMT – FRUP 
Řešitel Název projektu Registrační číslo 

Přidělená 
částka (Kč) 

Období 
řešení 

Mgr. Jan Bělka, Ph.D. 
Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, 
házené, basketbalu, plavání a atletiky) na FTK UP 
Olomouc 

FRUP_2016_024 97 000 2016 

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. 
Komplexní inovace výuky kombinovaného navazujícího 
magisterského studia oborů Aplikovaná tělesná výchova a 
Aplikované pohybové aktivity 

FRUP_2016_032 97 600 2016 

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
Inovace předmětu Antropomotorika: multimediální 
učebnice 

FRUP_2016_019 90 000 2016 

Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D. 
Inovace výuky v předmětech Cestovní ruch a 
Cykloturistika 

FRUP_2016_057 95 000 2016 

Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D. 
Objektivizace efektu kinezioterapeutických postupů při 
výuce předmětů Speciální kinezioterapie 

FRUP_2016_009 98 000 2016 

 
7.3.6 |Ostatní spolupráce 

Řešitel 
| koordinátor za fakultu 

Název projektu 
| odkaz na stránky projektu 

Program Číslo projektu 
Období 
řešení 
od | do 

Nadační fond dětské onkologie KRTEK 
Mgr. Tomáš Vyhlídal 

Krtek v pohybu 
| krtek-nf.cz/krtek-v-pohybu 

Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, 
Norské fondy 

CZ.11/MGS/069 
04/2014 
04/2017 

 
7.3.7 | Další projekty 

Řešitel 
| koordinátor za fakultu 

Název projektu Poskytovatel financí 
Přidělená částka 

(Kč) 

Období 
řešení 
od | do 

Mgr. David Prycl 
Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové 
širokopásmové rádiové technologie pro 
analýzu mikropohybů osob 

Sewio Networks, s. r. o. 566 978 
09/2016 
08/2018 

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. – WHO 24 250 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.8 |Zahraniční projekty 
Také v roce 2015 byla věnována zvýšená pozornost mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. 
Zejména Institut aktivního životního stylu je činný v zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru, konkrétně podílem 
na výzkumném grantu IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a pohybové aktivity, který 
spolufinancuje National Institutes of Health. 
 

Garant projektu za fakultu Název projektu Poskytovatel financí 
Období řešení 

od | do 

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 

IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum 
zastavěného prostředí a pohybové 
aktivity 

NIH Grant 
(č. R01 HL111378) 

2012 
2016 

 
Řešitelský tým z Centra kinantropologického výzkumu pak také garantuje od roku 1994 národní výstupy v rámci 
mezinárodní studie HBSC: Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků | Health Behaviour in School-
aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (hbsc.upol.cz).  
 

Garant projektu za fakultu 
Název projektu 

| odkaz na stránky projektu 
Poskytovatel financí 

Období řešení 
od | do 

Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
HBSC: Mezinárodní výzkumná studie o 
zdraví a životním stylu dětí a školáků 

Evropský sociální fond, 
OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

opakování 
každé 4 roky 

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. 
EQuiPPE (Enhancing Quality in Primary 
Physical Education) 
| http://www.equippeproject.eu/ 

ERASMUS+ 
2015 
2018 

Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D 
EpiSchool 

ERASMUS+ 
2015 
2017 

Mgr. Zuzana Hanelová CEEPUS Mobility Grant   
2015 
2016 

 
 

7.4 | Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení, obhájené disertační práce, rigorózní řízení 
 

Řízení ke jmenování profesorem 
V roce 2016 neproběhlo žádné řízení ke jmenování profesorem. 
 

Habilitační řízení 
V roce 2016 neproběhlo žádné řízení habilitační řízení. 
 

Obhájené disertační práce 
student v DSP:   Mgr. Radka Bartoňová 
název práce:   Podmínky související s integrací žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy 
školitel:   prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 
 

Obhájené rigorózní práce 
V roce 2016 neproběhlo žádné řízení rigorózní řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | Kvalifikační struktura zaměstnanců 
 
 
8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2016 
 
8.2 Celkový a přepočtený počet akademických pracovníků k 31. 12. 2016 
 
8.3 Počet ostatních zaměstnanců fakulty k 31. 12. 2016 
 
 
8. 1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků k 31. 12. 2016 
dle pracovního zařazení v rámci organizačních jednotek, včetně pracovníků na projektech 
 

Věk do 25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 nad 70 Celkem 

Profesor        1 2  1 1 5 
Docent     1 2  3 2 1 3  12 
odborný 
asistent 

  5 10 16 10 9 6 3 2  61 

Asistent   3 3 2     1   9 
Lektor   3  2        5 
pedagogicko-
vědecký 
pracovník   

 5 9 11 3  1 1  1  31 

Celkem  11 17 26 21 10 14 11 5 7 1 123 
 

8. 2 Celkový a přepočtený počet akademických pracovníků FTK UP k 31. 12. 2016 
dle pracovního zařazení v rámci organizačních jednotek, včetně pracovníků na projektech 
 

Kvalifikace 
Počet 

akademických 
pracovníků 

Celková výše 
úvazků 

Průměrný věk 
pracovníků 

Profesor 5 5,00 61,86 
Docent 12 10,80 56,92 
Odborný asistent 61 53,35 46,46 
Asistent 9 8,25 34,64 
Lektor 5 3,80 32,49 
Pedagogicko-vědecký pracovník 31 22,25 37,29 

 

8. 3 Počty ostatních zaměstnanců fakulty k 31. 12. 2016 
 

Kvalifikace Počet zaměstnanců Celková výše úvazků 

THP 49 44,10 

Dělnické profese 23 22,40 

Zdravotnické profese 2 1,50 

Obchodně provozní zaměstnanci 1 1,00 

Celkem 75 69,00 

 



9 | Mezinárodní spolupráce 
 

 
9.1 | Internacionalizace 
 
9.2 | Studijní a přednáškové pobyty pracovníků a studentů v DSP v zahraničí 
 
9.3 | Studijní, přednáškové a pracovní pobyty zahraničních odborníků na FTK UP 
 
9.4 | Smlouvy se zahraničními univerzitami 
 
9.5 | Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 
 

 
9.1 | Internacionalizace 
 
V oblasti internacionalizace dosáhla fakulta v roce 2016 dalších významných úspěchů. V rámci UP patří stále mezi fakulty 
s nejvyšším počtem studentů vysílaných na zahraniční studijní pobyty Erasmus (Erasmus+). Stejně tak je v posledních letech 
velmi úspěšná v počtu studentů přijímaných v rámci tohoto programu. Je také jednou z fakult UP, které se zapojily do aktivity 
Erasmus+ KA107. Tato aktivita umožňuje mobility studentů a akademických pracovníků mezi tzv. programovými a 
partnerskými zeměmi programu Erasmus+ (velmi zjednodušeně mezi zeměmi evropskými a mimoevropskými). Díky 
tomuto programu se nejen rozšířily možnosti financování studentské i zaměstnanecké mobility, ale také se zvýšila možnost 
výzkumné spolupráce s mimoevropskými univerzitami. FTK uskutečnila v rámci tohoto schématu jako první fakulta UP 
studentskou mobilitu (tříměsíční studijní pobyt doktoranda z University of Nevada, Las Vegas) a realizovala výjezdovou i 
příjezdovou výukovou mobilitu (Izrael, Kanada, Srbsko). 
V roce 2016 pobývalo v zahraničí na studijních pobytech a pracovních stážích celkem 126 studentů (započítány jsou i mobility 
započaté v roce 2015, které v r 2016 trvaly alespoň 14 dní). Šlo většinou o studijní pobyty, jejichž nabídka je širší a realizace 
výjezdu jednodušší, přesto i počet zahraničních pracovních stáží, jichž bylo z uvedeného počtu zahraničních pobytů celkem 
13, je potěšitelný. Zahraniční pracovní stáže jsou významnou složkou internacionalizace studia. K zajišťování vhodných 
zaměstnavatelů studenti využívají buď konkrétních nabídek publikovaných v aplikaci INTLAG, na jejímž vývoji se fakulta 
v letech 2012–2014 významně podílela, nebo sami aktivně oslovují zaměstnavatele, přičemž administrace těchto stáží se řídí 
stanovenými kritérii kvality. Ze 13 realizovaných zahraničních pracovních stáží bylo 12 financováno programem Erasmus+. 
Z tohoto programu byly dále financovány i dvě pracovní stáže absolventů FTK UP (tzv. absolventské pracovní stáže), které 
ve výše uvedených počtech nejsou zahrnuty, protože se neevidují v databázích výjezdů (nejde o výjezdy studentů).  
Fakulta podporuje výjezdy studentů do zahraničí jednak formou mimořádných stipendií ze stipendijního fondu, jednak 
vyčleněním prostředků Rozvojových programů MŠMT (v rámci Institucionálního plánu UP) i zařazením výjezdů do zahraničí 
do vědecky zaměřených projektů (IGA, GAČR). FTK takto podporuje jednak realizaci zahraničních studijních pobytů na 
mimoevropských partnerských VŠ institucích, jednak stáže kratší, než je minimální délka v rámci programu Erasmus+ (např. 
zahraniční stáže studentů DSP v délce 2–3 týdny). 
Setrvale rostoucí trend zaznamenává také zájem zahraničních studentů o naši fakultu, především v oblasti výměnných 
pobytů. V roce 2016 zde studovalo nebo své studijní pobyty zahájené v roce 2015 dokončilo 91 studentů, z nichž většina 
přijela z partnerských institucí v zemích programu Erasmus+ (Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Portugalsko, Španělsko a Turecko); ze zemí mimo Evropu přijeli opět studenti z Číny a Japonska, poprvé v historii na fakultě 
studovali studenti z Kanady. Poprvé také na FTK UP studovalo 6 studentů programu International Master in Adapted 
Physical Activity, který je nástupcem již ukončeného programu financovaného EU Erasmus Mundus Master in Adapted 
Physical Activity. 
Fakulta podporuje internacionalizaci také prostřednictvím jazykového vzdělávání studentů i akademických pracovníků 
a ostatních zaměstnanců fakulty. Pro zaměstnance jsou nabízeny výukové kurzy anglického jazyka dle úrovně a rámcových 
profesních potřeb. Jazyková příprava studentů probíhá formou široké nabídky kurzů angličtiny reflektujících aktuální úroveň 
jazykových kompetencí a také prostřednictvím nabídky odborných předmětů vyučovaných v angličtině, kde je výuka 
realizována společně se zahraničními studenty. Kromě angličtiny jsou na fakultě nabízeny dva kurzy v začátečnické úrovni 
španělštiny. 
Dvakrát do roka (vždy v dubnu a listopadu) je na FTK UP organizována mezinárodní výuková akce pod názvem International 
Teaching Week (ITW), během níž na FTK UP vyučují zahraniční vysokoškolští učitelé. Pobyty těchto vyučujících jsou 



financovány většinou z programů EU (převážně Erasmus+). Tyto výukové akce, jejichž cílem je motivovat studenty ke 
zlepšování jazykových kompetencí v angličtině, se staly pevnou součástí harmonogramu akademického roku na FTK UP. 
V roce 2016 pokračovala fakulta v naplňování bilaterálních smluv o spolupráci v oblasti výměny studentů s mimoevropskými 
partnerskými univerzitami v Číně (Shanghai University of Sports/SUS; Hangzhou Normal University/HNU), Japonsku 
(Nippon Sports Sciences University, Tokio/NSSU) a Kanadě (University of Alberta, Edmonton a Camosun College), a to 
především realizací studentských mobilit. Na FTK UP pokračovali v LS ve svém celoročním studijním pobytu dva studenti 
z NSSU, další japonská studentka nastoupila svůj celoroční pobyt v ZS 2016/17. Jedna studentka FTK UP se zúčastnila Letní 
školy bojových umění v Šanghaji, tamtéž dokončila svůj celoroční studijní pobyt 2015/16 další studentka FTK. Dvě studentky 
stolního tenisu ze SUS nastoupily k celoročnímu studijnímu pobytu v akademickém roce 2016/17 – šlo o pilotní studijní 
pobyty v kombinaci s aktivním působením čínských studentek v moravských klubech stolního tenisu. V roce 2016 jsme 
vyslali celkem 4 studenty na Hangzhou Normal University (2 v letním semestru 2015/16, 2 v zimním semestru 2016/17). 
V zimním semestru 2016/2017 na fakultě nastoupili k výměnným pobytům v délce 1 semestru historicky první studenti 
z kanadské University of Alberta, z nichž jeden byl financován stipendiem Erasmus+ v rámci KA107. 
 
Fakulta je aktivním členem mezinárodních organizací a sítí:  

• ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education (prostřednictvím Katedry fyzioterapie); 
• European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA); 
• Fédération Internationale d’Éducation Physique (FIEP); 
• HEPA (Health Enhancing Physical Activity) Europe; 
• HBSC; 
• IPEN. 

 
Toto členství je podporováno z fondů fakulty a účast pracovníků na aktivitách těchto organizací a sítí je financována z Fondu 
podpory zahraničních služebních cest (založen v r. 2015, plně funguje od počátku r. 2016). 
 
Pracoviště FTK UP jsou každý rok oslovovány zahraničními partnery s nabídkou spolupráce na mezinárodních rozvojových 
projektech. Nejčastější jsou evropské projekty strategického partnerství v programu Erasmus+, na nichž se fakulta podílí 
jako partner. Projekt EquipPE koordinuje britská University of Gloucestershire, projekt EpiSchool je koordinován z Polska 
(Fundacja Instytutu Matki i Dziecka se sídlem ve Varšavě). 
 
Bylo uděleno historicky první stipendium J. L. Fischera na FTK UP, a to čerstvě přijaté zahraniční studentce DSP (obor 
Kinanthropology, zaměřením na motor control and learning). 
 
Fakulta tělesné kultury se na podzim roku 2016 poprvé objevila v prestižním globálním žebříčku sportovních 
vysokoškolských institucí (Shanghai Ranking), a to hned na 101. až 150. místě. Tento žebříček hodnotí zejména vědecko-
výzkumný výkon pracovišť a FTK UP staví na roveň například  University of Edinburgh, Florida State University nebo 
australské Murdoch University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. 2 Studijní a přednáškové pobyty pracovníků a studentů v DSP v zahraničí 
 

Země Instituce 
Počet pobytů 

Pracovníci DSP 
Austrálie University of Canberra 1 0 
Belgie KU Leuven 2 0 
Finsko Haaga-Helia Ammatikorkeakoulu  2 0 
Francie Université Grenoble Alpes 0 1 
Izrael Academic College at Wingate 1 0 
Kanada Queens University 2 0 
 University of Alberta 3 0 
Nizozemsko Utrecht University 1 0 
Portugalsko Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real  2 0 
Slovensko Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 0 2 
 UK Bratislava 1 0 
Slovinsko Cirius Kamnik 0 1 
Spojené státy 
americké University of Nevada, Las Vegas 0 1 

Thajsko ThaiHealth Promotion Foundation 3 1 
Velká Británie European Respiratory Society 1 0 
 University of Central Lancashire 0 1 
Celkem  19 7 

 
 
9.3 Studijní, přednáškové a pracovní pobyty zahraničních odborníků na FTK UP 

 
 
9. 4 Smlouvy se zahraničními univerzitami 
 

Stát Vysoká škola Platnost smlouvy 

Čínská lidová 
republika 

Hangzhou Normal University na dobu neurčitou 

 Shanghai University of Sports na dobu neurčitou 
 Beijing Sports University (MoU) na dobu neurčitou 
Japonsko Nippon Sport Science University na dobu neurčitou 
Kanada University of Alberta na dobu neurčitou 
 Camosun College na dobu neurčitou 

 
Mimo těchto smluv o spolupráci jsou uzavřeny bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus+. 
 

Země Instituce Počet pracovníků 
Finská republika University of Jyväskylä 2 
Izrael  Academic College at Wingate 6 
Polsko Karkonosze College in Jelenia Góra   1 
 University School of Physical Education in Wroclaw 2 
Portugalsko Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1 
Rumunsko University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures  1 
Slovensko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 
Spojené státy 
americké  

Valdosta State University 1 

Srbsko University of Niš 4 
Turecko Canakkale Onsekiz Mart University  1 
 University of Balikesir 1 
Velké Británie University of Gloucestershire  2 
 University of Worcester  1 
Celkem  25 



9.5 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 
Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání – Programy EU pro vzdělávání a přípravu na 
povolání 

Program 
Erasmus+   

Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo 
Jean 

Monnet 
Erasmus 
Mundus 

Tempus 

Počet projektů 4*     1  
Počet vyslaných studentů 106**       
Počet přijatých studentů  83**     5  
Počet vyslaných ak. prac. 12       
Počet přijatých ak. prac. 22       
Dotace (v tis. Kč)      0  
*Jde o 2 projekty mobility, které předkládá a finance spravuje RUP + 2 projekty Strategic Partnerships které jsou financovány dle časového plánu 
projektu, nikoliv dle kalendářních nebo akademických roků. Na řešení dvou projektů SP, z nichž jeden začal v r. 2015, přináleží FTK UP celková částka 
cca 2 miliony Kč, které jsou FTK UP vypláceny v předem projektovou smlouvou daných částkách a termínech, které ale nekorespondují s kalendářními 
roky. 
**Počet zahrnuje i studenty, kteří započali svůj pobyt v zahraničí v r. 2015 a pokračovali v něm ještě alespoň 14 dní i v roce 2017. Z uvedeného počtu 
vyjelo 13 studentů na zahraniční pracovní stáž. 

 
 
Ostatní programy 

Program Ceepus Aktion 
Rozvojové 

programy MŠMT 
Ostatní programy 

Počet projektů 0  1**  
Počet vyslaných studentů 0  8  
Počet přijatých studentů 1*  0  
Počet vyslaných akademických pracovníků 0  18  
Počet přijatých akademických pracovníků 0  0  
Dotace (v tis. Kč) 36  1850  

*freemover 
**v rámci IP UPOL/Internacionalizace, koordinace z RUP – na FTK UP tři části: podpora mezinárodní mobility studentů, podpora mezinárodní mobility 
akademických pracovníků a strategický rozvoj mezinárodní spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 | Významné události fakulty 
 

 
10.1 | Další akce, které FTK UP pořádala nebo se na jejich organizaci podílela 
 
10.2 | Ostatní aktivity 
 

 
10.1 | Další akce, které FTK UP pořádala nebo se na jejich organizaci podílela 
 
15.–18. 1.  Výstava modelů lodí P. Šebesty 
16. 1.  Den otevřených dveří 
26.–27. 1. Gaudeamus Praha 
30. 1.  Větrání  – Z Ovčárny na Skřítek 
13. 2.  Dny na monoski Olešnice na Moravě 
13. 2.  Větrání  – Zimní Rychleby 
19. 2.  Přednáška o hipoterapii a parajezdectví 
20. 2.  Dny na monoski Hlinsko v Čechách 
27. 2.  Větrání – Výstup na Králický Sněžník 
3. 3. – 25. 6. Půlmaratonská výzva 
4. 3.  Maraton s roztroušenou sklerózou 
5. 3.  Dny na monoski Rališka 
5. 3.  Větrání – Rodným krajem Fr. Palackého 
10. 3.  Daruj krev s FTK 
12. 3.  Větrání – Výprava na Dlouhé Stráně 
14. 3.  Seminář o Web of Science 
15. 3.  Tisková konference k vydání HBSC zprávy  
16. 3.  Prezentace pracovních stáží Erasmus+ 
18. 3.  Rekreflám 
19. 3.  Větrání – Hledání jara v Kladecké dolině 
21. 3. Japonské umění meče na Pevnosti poznání 
30. 3.  Setkání akademické obce FTK UP 
1. 4.  Karneval APA 
4. 4.  Roll UP vol. 1 
4.–8. 4.  8th International Teaching Week 
5. 4.  Přebor UP ve šplhu na laně 
10. 4.  Větrání – Dobývání Brníčka 
11. 4.  Roll UP vol. 2 
20. 4.  Roll UP vol. 3 
21. 4.  Robert Změlík na FTK 
22. 4.  Odznak všestrannosti olympijských vítězů Olomouc 
23. 4.  Větrání – Výstup na Svatý Kopeček 
25. 4.  Roll UP vol. 4 
26. 4.  O discgolfu s mistrem světa 
27. 4.  Dětská univerzita – Neředínský víceboj 
27. 4.  Přebor UP v atletice 
2. 5.  Majálesový Roll UP 
2. 5.  Sportovní odpoledne pro Spolu Olomouc 
4. 5.  Majáles UP 
7. 5.  Větrání – Mezi bunkry a větrníky 
9. 5.  Roll UP vol. 6 
11. 5.  Větrání – Na dohled od Bouzova 
14. 5.  Cyklovětrání – Tři hanácké věže 
18. 5.  Roll UP vol. 7 



21. 5.  Větrání – Líšeňsko-bílovické krasování 
23. 5.  Roll UP vol. 8 
28. 5.  Šternberské cyklovětrání 
4. 6.  SportAnalytik 
4. 6.  Větrání – Lanškrounské kolečko 
11. 6.  Větrání – Portášský špacír 
13.–14. 6.  II. Národní turnaj v bocce a Regionální hry Speciálních olympiád 
15.–17. 6.  konference EUCAPA 
17.–18. 6.  VI. absolventská konference katedry fyzioterapie 
17. 6.  Veletrh vědy a výzkumu UP 
18.–26. 6.  Expedice přes bar 
25. 6.  Mattoni 1/2maraton Olomouc 
16. 7.  Větrání – Podél Moravské Sázavy 
22.–26. 7.  Keep Swimming Camp 2016 
23. 7.  Větrání – Po proudu Moravice 
3. 8.  Větrání – Vandr v Sudetech 
8.–20. 8.  Letní SportPark Olomouc 
14. 8.  Větrání – Výšlap na Radhošť 
24. 8.  Větrání – Lednicko-valtický areál 
3. 9.  Den s VoZP 
3. 9.  Větrání – Nad Moravskou bránou 
9. 9.  Oslava 25 let FTK UP 
9.–10. 9.  Absolventské setkání UP 
22. 9.  Den bez aut 
30. 9.  Noc vědců  
4.–5. 10.  Gaudeamus Nitra 
6. 10.  křest knihy Instruktorka absolventky FTK Kateřiny Strakové 
8. 10.  Větrání – Hanácké Mont Blank III 
11.–13. 10.  Académia & Vapac Bratislava 
13.–14. 10.  5th Czech Philosophy of Sport Conference 
16. 10.  Větrání – Za stoletou královnou 
26. 10.  Seminář Aktivní v každém věku 
26. 10.  Přebor UP v přespolním běhu 
28. 10.  Větrání – Údolím Bystřice 
1.–4. 11. Gaudeamus Brno 
1. 11.  Dětská univerzita – Neředínský víceboj 
5. 11.  Větrání – Na Bílou horu Tatrou 
7.–11. 11.  9th International Teaching Week 
11. 11.  Slavnostní otevření AC BALUO 
14. 11.  Běh proti diabetu 
25. 11.  Den otevřených dveří 
25.–27. 11.  Smart UP Camp 
26. 11.  Větrání – Lulečský výstup za Martinem 
28. 11.  Punče s FTK a Centrem APA 
30. 11.  Cesty japonského meče 
7. 12.  Přebor UP v halové atletice 
10. 12.  Seminář Rodiče, trenéři a děti – opravdu chcete mít doma šampióna? 
15. 12.  Vánoční řízek 
17. 12.  Větrání – Předvánoční procházka k Šumperku 
30. 12.  Větrání – Předsilvestrovské sopkování 
 
Během jednotlivých semestrů probíhaly jednou týdně běžecké tréninky Jogito ergo sum v Olomouci. Od ledna do května 
pak tyto tréninky probíhaly rovněž ve městě Havířov. Cvičení pro širokou veřejnost pod názvem Parky v pohybu se 
realizovalo v podzimních měsících dvakrát za týden v olomouckých parcích. 
 



Hlavními komunikačními kanály byly webové stránky fakulty – www.ftk.upol.cz a sociální síť na facebooku 

likes "to se mi líbí" FTK UP Centrum APA Radost z pohybu AC BALUO 

k 1. 1. 2016 2033 568  998 180 

k 31. 12. 2016 2545 621  1673 1034 

celkový nárůst za rok 2016 511 53 675 854 
 
 
10.2 | Ostatní aktivity 
(řazeno abecedně)  
Acta Gymnica /časopis/ 
Členství v České kineziologické společnosti 
Členství v EUPEA (European Physical Education Association)  
Členství v IPLA (International Physical Literacy Association)  
Členství v Profesním sdružení zážitkového vzdělávání (PSZV)  
Diagnostika výkonnostních předpokladů sportovců a konzultace v rámci spolupráce se sportovními kluby ČR  
Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku  
Hlavní garant Českých akademických her  
Mezinárodní spolupráce s International Federation of APA, European Federation of APA  
Poradní sbor pro NRP Krajského úřadu Olomouckého kraje  
Pravidelná školení pracovníků sociálních služeb v oblasti sexuality osob s mentálním postižením 
Spolupráce s Asociací profesionálních lyžařských škol (APLŠ)  
Spolupráce s Asociací sportovních psychologů  
Spolupráce s Českou sledge hokejovou asociací  
Spolupráce s Českým rozhlasem Olomouc  
Spolupráce s Českým svazem tělesně postižených sportovců  
Spolupráce s Evropskou sítí HEPA  
Spolupráce s FISU, Světová asociace univerzitního sportu  
Spolupráce s Hnutí Go! o. s. 
Spolupráce s lanovými centry PROUD  
Spolupráce s Prázdninovou školou Lipnice o. s.  
Spolupráce s Project Outdoor, s. r .o.  
Spolupráce s Veterán Green o. s.  
Spolupráce se společností Na Plachetnici, s.r.o.  
Spolupráce se společností Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o.  
Spolupráce se společností Přátelé Afriky  
Spolupráce se Sportovním klubem UP  
Spolupráce se sportovními svazy, ČSK 
Spolupráce se Správní radou Nadace Pangea (podpora výchovy a vzdělávání v duchu myšlenek J. A. Komenského)  
Spolupráce se Správní radou o.p.s. ARRA (prevence orálního zdraví a dentální hygieny) 
Spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací  
Tělesná kultura /časopis/ 
Zastoupení v organizaci FIEP (FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 | Ocenění a pocty 
 

 
11.1 | Uznání děkana fakulty za rok 2016 
 
11.2 | Čestné uznání rektora za odbornou knihu 
 
11.3 | Cena rektora UP pro nejlepší uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských programů za rok 2016 
 
11.4 | Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2016 
 
11.5 | Tělovýchovné a sportovní úspěchy studentů fakulty oceněné děkanem FTK 
 
11.6 | Další významné počiny studentů fakulty 
 
11.7 | Fakulta roku 
 
 
11.1 | Uznání děkana fakulty za rok 2016 
Děkan fakulty udělil na slavnostním setkání akademické obce čestná uznání za rok 2016. 
Ocenění za dlouhodobý přínos pro rozvoj vědy na FTK převzal prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 
 
Další Ocenění Fakulty tělesné kultury za rok 2016 pak získali: 
Mgr. Jan Bělka, Ph.D. ocenění za pedagogickou činnost, 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. ocenění za aktivní publikační činnosti, 
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. ocenění za aktivní propagaci fakulty. 
 
 
11.2 | Čestné uznání rektora za odbornou knihu 
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. 
Sigmundová D., Sigmund E.: Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů. Univerzita Palackého v Olomouci, 
Olomouc 2015. 158 s. ISBN 978-80-244-4839-8 
 
 
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
Vašíčková J.: Pohybová gramotnost v České republice. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2016. 155 s. ISBN 978-
80-244-4883-1 
 
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. 
Neumannová K. a kol.: Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Univerzita Palackého v Olomouci, 
Olomouc, 2015. 143 s. ISBN 978-80-244-4704-9 
 
 
11.3 | Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských programů 
za rok 2016 
 
autor bakalářské/magisterské práce (bez titulů) hodnocení školitel 

Veronika Chvojková 3. místo Mgr. Lucie Ješinová /KAT 
Bakalářská práce: Aktivity a pohádky představující problematiku zdravotního postižení pro děti předškolního věku 
 

Klára Pospíšilová 3. místo PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D. /KFA 
Bakalářská práce: Rehabilitace u syndromu hypermobility 
 

Lucie Šrámková 1. místo Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. /KAT 
Magisterská práce: Mapování bezbariérovosti sportovišť a vybraných zařízení pro výuku studentů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 
 
 
 
 
 

https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=2141&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDEyNDEUZmQAsTmKSxJLUr1TK8E8EV1LIyNjY3MjA2MzC1MTc3NTAwMToAwDAGRuewk4AAAA&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXetAAlwcmFjZUlkbm8AAAABAAYxODQ3NTcAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADpjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnByYWNlLlByYWNlRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAlwcmFjZUluZm8ACHN0YXRlS2V5AAAAAQAULTkyMjMzNzIwMzY4NTQ3NzUwMDQAB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc1MDA0AAdfX0VPRl9f#prohlizeniSearchResult
https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=2141&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDEyNDEUZmQAsTmKSxJLUr1TK8E8EV1LIyNjY3MjA2MzC1MTc3MTSzNDoAwDAERH8E44AAAA&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXetAAlwcmFjZUlkbm8AAAABAAYxOTM0ODkAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADpjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnByYWNlLlByYWNlRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAlwcmFjZUluZm8ACHN0YXRlS2V5AAAAAQAULTkyMjMzNzIwMzY4NTQ3NzQ5NjEAB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0OTYxAAdfX0VPRl9f#prohlizeniSearchResult


11.4 | Cena rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2016 
 
student/studentka (bez titulů) sportovní disciplína 

Jana Baranová tanec 
Veronika Enenkelová florbal 
Monika Fasnerová rychlostní kanoistika 
Jiří Horký box/atletika 
Hana Horvátová lyžařský orientační běh 
Monika Geržová gymnastický aerobic 
Jakub Jarolím ploutvové plavání 
Tomáš Jurka šerm 
David Klammert judo 
Václav Kristek kanoistika – sjezd na divoké vodě 
Vojtěch Matuš lyžařský orientační běh 
Tomáš Ivachov box 
Monika Rutarová tenis 
Barbora Sládečková ploutvové plavání 
Lenka Sováková rafting 
Zuzana Svozilová ploutvové plavání 
 
 
11.5 | Tělovýchovné a sportovní úspěchy studentů fakulty oceněné děkanem FTK 
 
student/studentka (bez titulů) sportovní disciplína 

Jana Baranová tanec 
Veronika Enenkelová florbal 
Michaela Fasnerová rychlostní kanoistika 
Monika Geržová gymnastický aerobik 
Jiří Horký box/atletika 
Hana Horvátová lyžařský orientační běh 
Tomáš Ivachov box 
Jakub Jarolím plavání s ploutvemi 
Tomáš Jurka šerm 
David Klammert judo 
Václav Kristek kanoistika – sjezd na divoké vodě 
Eva Rutarová tenis 
Barbora Sládečková plavání s ploutvemi 
Lenka Sováková rafting 
Zuzana Svozilová plavání s ploutvemi 
 

 
Foto Martin Višňa 



 
11.6 | Další významné počiny studentů fakulty 
Studentka naší fakulty a zaměstnankyně 
ekonomického oddělení rektorátu UP 
Miroslava Plchová zachránila při extrémním 
závodu život účastníkovi, který zůstal 
v bezvědomí pod vodní hladinou. 
  

 
 
 
 
11.7 | Fakulta Roku 
Fakulta tělesné kultury zvítězila opět i v roce 2016 v průzkumu mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, 
a to v hlasování v anketě Fakulta Roku v kategorii Sport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti  
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2016 

www.ftk.upol.cz 
 

Výroční zprávu o činnosti předložil ke schválení děkan fakulty doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. Akademickému senátu 
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který ji schválil usnesením č. 3 dne 19. 9. 2016. 

 

http://www.ftk.upol.cz/
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