
Priority vědy, výzkumu a inovací na Fakultě tělesné 

kultury UP pro období 2011–2015 

 

I. Obecné zdůvodnění 
 V roce 2005, v souvislosti s výzkumným záměrem FTK UP, byly do oblasti VVI přizvány další 

skupiny i jednotlivci z řad akademických pracovníků s cílem zapojit všechny směry a obory 

pěstované na fakultě – ne u všech byly dosaženy relevantní výsledky a výstupy; cesta 

rovného zapojení všech se ukázala jako neefektivní, nezbytnou se prokazuje selekce podpory 

v závislosti na výkonu 

 Na FTK UP se v rámci oboru kinantropologie stále (setrvačně) pěstuje celá řada směrů 

a specializací, které nevykazují dostatečné množství a zejména kvalitu výstupů VVI dle platné 

celostátní metodiky (zejména počet publikačních výstupů kategorie Jimp, a Jneimp zahrnutých 

do světově uznatelných databází) 

 Zapojení akademických pracovníků i pracovišť (kateder) do oblasti VVI je značně 

nevyvážené – můžeme registrovat zhruba 50 zaměstnanců, kteří v období 2004-2008 

nevyprodukovali ani jeden započitatelný výstup, u dalších cca 40 byl přínos nižší než 10 bodů, 

tj. méně než 2 body za rok 

 Vstupujeme do období finančních restrikcí v oblasti VŠ a přímého vlivu výkonu v oblasti VVI 

na finanční dotace pro činnost fakulty 

 Ve srovnání s fakultami UP více zaměřenými na oblast VVI (LF, PřF) registrujeme řádově nižší 

podíl výstupů, přestože jak současné vedení fakulty, tak i všechny jeho možné alternativy (viz 

předvolební prohlášení všech kandidátů na funkci děkana) preferují zaměření pracoviště na 

typ „research“, nikoliv „teaching“, což predikuje přesměrování orientace činnosti na vyšší 

podíl VVI 

Z těchto i dalších důvodů (např. pořízené přístrojové vybavení a jeho nedostatečné využívání, živelné 

řešení ad hoc témat bez vztahu k dokumentům státním i univerzitním atd.) je nezbytné selektivně 

stanovit takové priority v oblasti VVI, kde se dá předpokládat zřetelná návratnost vynaložených 

financí, zejména prostřednictvím započitatelných výstupů (s nutností predikovat změny v metodice 

hodnocení s akcentací na kvalitativně vyšší výstupy). 

II. Kritéria stanovení priorit 
 Téma je plně v souladu s profilem FTK UP, tj. oborem kinantropologie (významové pole 

člověk – pohyb – kultura), umožňuje týmovou spolupráci (nikoliv nutně v návaznosti na 

strukturu pracovišť) a napojení na stávající vědecké a výzkumné zaměření fakulty (prokázané 

výstupy) 

 Garant musí být respektovanou a uznávanou autoritou v oboru minimálně na evropské 

úrovni a musí prokázat schopnost týmové spolupráce v mezinárodním rozměru 

(prostřednictvím spoluautorství publikací se zahraničními spolupracovníky) 

 Výzkumná historie garanta se prokazuje prostřednictvím výsledků publikační aktivity 

dostupných v zahraničí (= figuruje v pozici hlavního autora příspěvků na Web of Science) 

 Předpokládaná návratnost výstupů VVI se posuzuje z hlediska garantem získaných RIV bodů 

dle celostátně platné metodiky za posledních 5 let 



 Výzkumný projekt nepředpokládá žádné investiční náklady hrazené fakultou, naopak nabízí 

funkční využití stávajícího materiálního a přístrojového vybavení 

 Výzkumný tým musí poskytovat záruky úspěšného dokončení stanovených cílů, tj. věková 

struktura řešitelského týmu musí umožňovat minimálně pětileté působení 

III. Projekty mimo prioritní zabezpečení ze strany FTK UP 
 Jednotlivá pracoviště FTK UP předložila celou řadu dalších (dílčích i obecnějších) projektů, 

jejichž řešení by bylo nezpochybnitelným přínosem pro rozvoj fakulty. Za zájem o plné 

zapojení do oblasti VVI v rámci FTK UP je potřeba poděkovat. Ne všechny je však možné 

podporovat z prostředků fakulty. 

 Hlavní důvody, proč nebyly mnohé projekty zařazeny mezi priority: 

o Téma je vhodné pro dílčí projekt, např. pro roční výzkumný grant  

o Neprokázána vědecká historie (vůbec nebylo poukázáno na vědeckou historii formou 

výstupů kvality Jimp, příp. byly použity pouze obecné formulace typu „projekt je 

předkládán v souladu s uděleným patentem“, „navazuje na samostatné a částečně již 

publikované výzkumné práce“, „téma je logickým pokračováním dlouhodobého 

řešení problému“, „zvolené téma navazuje na  výzkumnou činnost v posledních 

létech“, „publikační činnost členů řešitelského týmu podle OBD i v RIV“ apod.) 

o Garant nefiguruje v databázi Web of Science v pozici hlavního autora, příp. 

v předchozích pěti letech neprokázal započitatelné výstupy v oblasti VVI v takové 

míře, aby bylo možno předpokládat návratnost finanční podpory jejich 

prostřednictvím  

Pokud předložený projekt nebyl vybrán mezi priority podporované FTK UP, neznamená to, že se jedná 

o projekt špatný, nerealistický či nedostatečně zajištěný – pouze jej v současných podmínkách (viz bod 

I.) nelze zařadit mezi fakultní priority. Doporučujeme jej předložit v příp. upravené verzi do různých 

grantových soutěží, zejména GA ČR, a tím samostatně prokázat kvalitu tématu, garanta i řešitelského 

týmu pro možnou fakultní podporu v budoucnosti. 

IV. Fakultní podpora prioritám v oblasti VVI 
 Jednotlivé projekty budou začleněny do jedné ze dvou úrovní podpory, odlišující závažnost 

preference výzkumných oblastí (zejména dle prokázaných výstupů); v průběhu času se 

předpokládá jak posun konkrétních projektů v úrovních podpory, tak jejich 

případné vyřazování z priorit FTK UP (a zařazování nových) 

 U projektů úrovně A se předpokládají pracovní úvazky vědeckých i akademických pracovníků, 

projekty úrovně B řeší pouze akademičtí pracovníci 

 Garantovi bude přidělena finanční podpora pro řešení výzkumného projektu (dle úrovně 

podpory, předloženého rozpočtu a specifikace projektu) s tím, že každým rokem bude 

probíhat kontrola výstupů s možností prodloužení priority, nebo její změny; účelově vázané 

prostředky budou sloužit výlučně k plnění cílů daného projektu s každoročním vyúčtováním a 

vypracováním roční zprávy 

 Akademičtí pracovníci podílející se na prioritním výzkumném projektu budou mít započítánu 

účast v týmu jako část prací vykazatelných v kvantifikaci individuálního výkonu i výkonu 

pracoviště (za vykázanou kvantifikaci zodpovídá garant) 



 Priority vytyčují hlavní směr bádání, předpokládá se tudíž přímé provázání témat 

kvalifikačních prací (od diplomových po habilitační), projektů IGA UP a dalších výzkumných 

oblastí především s těmito preferovanými tématy 

 Jednotlivé projekty budou prezentovány jako fakultní priority VVI na univerzitní, národní i 

mezinárodní úrovni 

V. Priority VVI na FTK 2011–2015 

Úroveň A 

a. Pohybová aktivita v environmentálním kontextu 

Garant: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 

b. Biomechanické aspekty motoriky  

Garant: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 

Úroveň B 

c. Pohyb člověka ve zdraví a nemoci 

Garant: prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. 

d. Motorika, pohybová aktivita, tělesná zátěž a výkonnost  

Garant: doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 

e. Fenomény těla a pohybu ve filosofickém, socio-kulturním 

a pedagogickém diskursu 

Garant: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 

VI. Kritéria každoročního hodnocení výstupů priorit 
 Kvantita a kvalita výstupů VVI v přepočtu na personální zajištění (pracovní úvazky) 

a konomické náklady 

 Týmový charakter práce (spoluautorství publikačních výstupů, provázanost s kvalifikačními 

pracemi apod.), aktivní budování řešitelských týmů ze členů akademické obce FTK UP 

 Citovanost výstupů členů řešitelských týmů ve světově uznávaných databázích 

 

VII. Výzva pro využití fakultního potenciálu 
 Vyzýváme každého, kdo cítí potenciál k osobnímu zapojení se do zvoleného prioritního 

tématu, aby nabídl svoji kapacitu konkrétnímu garantovi. Věříme, že většina akademických 

pracovníků FTK UP může uplatnit své schopnosti, svůj čas a energii v takto vybraných 

prioritách (zvláště s vědomím cíle: k 1. 1. 2013 všichni akademičtí pracovníci FTK UP na Web 

of Science!). 

 Konečný výběr spolupracovníků do výzkumného týmu je plně v zodpovědnosti garanta. 


