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Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2016 
 
VR FTK UP Olomouc dne 30. 11. 2015 projednala a bere na vědomí ADZ FTK UP na rok 2016 

usnesením  VR/15/2-5n zápisu č. 2/2015. 
 

AS FTK UP Olomouc dne 1. 12. 2015 schválil ADZ FTK UP na rok 2016 
usnesením č. 2, zápisu AS FTK č. 13/2015. 

 
 

1. Kvalitní studium a vzdělávání 
○ Zvýšení relativního počtu docentů 
○ Příprava projektů OPVVV SC 3.1 s cílem navýšit počet zahraničních expertů 

podílejících se na výuce FTK UP 
○ Zvýšení počtu odborníků z aplikační sféry (AC BALUO) podílejících se na 

výuce FTK UP 
○ Zvýšení počtu studentů CŽV 
○ Analýza možností profilace studijních oborů v návaznosti na excelentní 

výzkum (npř. N Mgr. kinantropologie) 
○ Rozvíjení oborů v České republice jedinečných nebo minimálně 

zastoupených Ochrana obyvatel, Rekreologie a Kinantropologie 
○ Zvýšení počtu studentů doktorského studijního oboru realizovaného v 

cizím jazyce 
○ Posílení nabídky studijních předmětů pro studenty UP se zdravotním 

postižením v bez-bariérovém prostředí komplexu AC BALUO  
○ Podpora mladých akademických pracovníků na FTK UP 
○ Sjednocení evidence pedagogických a odborných praxí na FTK UP 
○ Sjednocení kritérií pro posuzování kvality ukončování předmětů (zápočty, 

zkoušky, kolokvia) a státních závěrečných zkoušek na FTK UP 
○ Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu 

odborníků se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci  
 

2. Internacionalizace studijních programů 
○ Propagace a zahájení výuky NMgr. studijních oborů v AJ 
○ Inovace nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty  
○ Transformace spolupráce na NMgr. studijním programu v návaznosti na 

Joint degree Erasmus Mundus in Adapted Physical Activities 
○ Příprava Joint degree programu Outdoor Education  
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○ Tvorba nových PR materiálů pro propagaci studia na FTK UP v zahraničí 
 

3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost 
○ Příprava projektů pro dobudování a modernizaci Centra 

kinantropologického výzkumu (OP VVV O1 SC3) 
○ Zvýšení počtu zahraničních akademických a vědeckých pracovníků, včetně 

pozice postdoc (v návaznosti na OP VVV O1 SC3.1) 
 

4. Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu 
○ Zahájení činnosti AC Baluo  
○ Příprava projektů pro vybudování Národního olympijského centra podpory 

zdravého životního stylu a pohybové aktivity  
○ Zapojení se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikačního 

výzkumu 
 

5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí 
○ Implementace dvojjazyčného prostředí v nových a renovovaných 

budovách FTK UP 
 

6. Budování značky  
○ Vytvoření konceptu “Zdravá univerzita 2020”  

 
7. Efektivní systém řízení 

 
8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů  

○ Zvyšování kompetencí vedoucích i dalších pracovníků v oblasti řízení 
lidských zdrojů 

○ Vytvoření systému zvyšování kompetencí pro mladé a začínající 
akademické pracovníky v oblasti pedagogické a publikační činnosti 

 
9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý 

provoz  
 

○ Pozemkové sjednocení areálu Neředín 
○ Příprava rekonstrukce okenních výplní v budově Neředín C pro zlepšení 

tepelné bilance budovy 
○ Vytvoření stravovacího zařízení zdravé výživy v objektu spojovacího traktu 

(“koridoru”) v areálu FTK  UP 
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○ Vybavení pohybových studií a diagnostických laboratoří v objektu 
spojovacího traktu (“koridoru”) a AC BALUO 

○ Demolice staré “Tesco budovy” a výstavba zázemí pro personál 
Výcvikového střediska Pastviny  
 

10. Implementace a rozvoj nových technologií 
○ Vytvoření centra IT v kinantropologii 
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