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Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2013  

VR FTK UP dne 3. 12. 2012 projednala a bere na vědomí ADZ FTK UP na rok 2013 
usnesením č. VR/12/1-2. 

AS FTK dne 5. 12. 2012 schválil ADZ  FTK UP na rok 2013 usnesením č. 4. 

 

1) Rozvoj materiálně-technické základny 

• Zahájení rekonstrukce CKV v areálu Neředín (programové financování MŠMT, 
rozpočet cca 120 mil. Kč). 

• Zahájení projekčních prací pro výběr zhotovitele stavby projektu BALUO 
(programové financování OPPI,  rozpočet 160 mil.  Kč). 

• Rekonstrukce budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení tepelně 
technických a hygienických parametrů budovy. Rekonstrukce vybraných okenních 
výplní. Rozpočet cca 1,8 mil. Kč (IRP MŠMT). 

• Úprava dispozičního řešení vstupního prostoru budovy „NA“ Neředín FTK UP. 
Rozpočet cca 0,4 mil. Kč (IRP MŠMT). 

• Celková rekonstrukce lanového centra ve VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,3 mil. 
Kč (FRIM CP). 

• Komplexní oprava chatek ve VS FTK UP Pastviny a rekonstrukce sociálního zařízení 
„dolní tábor“ VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,5 mil. Kč (FRIM CP). 

 

2) Vzdělávací činnost 

• Stanovení kritérií pro hodnocení kvality NMgr a DSP studií. 

• Příprava akreditace studijního oboru „Trenérství a sport“ v navazujícím magisterském 
studijním programu Tělesná výchova a sport. 

• Reakreditace studijního oboru „Ochrana obyvatelstva“ v bakalářském studijním 
programu Tělesná výchova a sport. 

• Vytvoření koncepce dalšího rozvoje studijního oboru „Rekreologie“, včetně licenčních 
programů. 
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• Zavedení elektronického záznamu ukončování studia včetně průběhu státních 
závěrečných zkoušek. 

• Excelence ve vzdělávání – pokračování podpory individuálního rozvoje mladých 
talentovaných akademických pracovníků na FTK UP. 

• Evaluace nově zavedené výuky anglického jazyka pro studenty FTK UP a návrh 
opatření.  

 

3) Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost 

• Vybudování excelentních výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity 
prostřednictvím zvýšeného úsilí o získávání mezinárodních vědeckých grantů.  

• Zapojení PostDoc do VaVpI na FTK UP v Olomouci. 

• Realizace fakultního kola SVOČ. 
 

4) Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy 

• Příprava akreditace studijních oborů v navazujícím magisterském studijním programu 
Tělesná výchova a sport v anglickém jazyce. 

• Práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných kinantropologických fakultách 
v EU, Severní Americe a Asii. 

 

5) Personální rozvoj a sociální politika 

• Zahájení systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám 
jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě. 

• Dokončení a implementace motivačního systému akademických pracovníků FTK UP.  

• Vytvoření konceptu hodnocení pedagogicko-vědeckých a vědeckých pracovníků FTK 
UP.  

• Evaluace zavedené výuky anglického jazyka pro pracovníky FTK UP a návrh 
opatření.  
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6) Financování a organizace 

• Vypracování strategie pro získávání sponzoringu. 

• Vypracování strategie pro získávání komerčních klientů. 
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