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Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2014
VR FTK UP dne 25. 11. 2013 projednala a bere na vědomí ADZ FTK UP na rok 2014
usnesením č. 4.
AS FTK dne 31. 10. 2013 schválil ADZ FTK UP na rok 2013 usnesením č. 5.

Rozvoj materiálně-technické základny
• Zahájení rekonstrukce CKV v areálu Neředín. Rozpočet cca 120 mil. Kč (programové
financování MŠMT).
• Rekonstrukce střechy „přístavku“ budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení
tepelně technických a hygienických parametrů budovy. Rozpočet cca 5 mil. Kč (FRIM
CP).
• Rekonstrukce zasedací místnosti (NA309) včetně zabudování klimatizace, vybavení
nábytkem a audiovizuální technikou. Rozpočet cca 3 mil. Kč (2,5 mil. Kč IRP +
0,5 mil. Kč FRIM FTK).
• Rekonstrukce sekretariátu děkana, pracovny děkana a malé zasedací místnosti.
Rozpočet cca 3 mil. Kč (FRIM FTK).
• Rekonstrukce oken budovy jídelny ve VS Pastviny. Rozpočet cca 0,6 mil. Kč
(FRIM CP).
Vzdělávací činnost
• Akreditace navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce.
• Rozšíření a zkvalitnění nabídky kurzů celoživotního vzdělávání.
• Příprava akreditace bakalářského studijního oboru rekreologie – pedagogiky volného
času včetně celoživotního vzdělávání.
• Podpora činností směřujících k získání ECTS label – provedení kontroly a aktualizace
formální i obsahové správnosti databáze STAG s důrazem na anglickou verzi.
• Zavedení LMS systému EDIS při realizaci distančních vzdělávacích forem.
• V koordinaci strategií jednotlivých fakult UP vzdělávající učitele (zejména PDF
a PRF) příprava transformace „dvouoborových“ učitelských studijních oborů
k jednotnému magisterskému studiu (dlouhé magisterské studium).
• Rozšíření sítě „fakultních škol“ a „fakultních pracovišť“.
Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost
• Vytvoření podmínek a podpory k získávání absolventů (zejména zahraničních)
doktorských studijních programů a jejich začleňování do výzkumných týmů na FTK.
• Inovace fakultních kritérií s cílem vyššího zapojení studentů do VaVaI
a efektivnějšího využívání prostředků IGA UP.
• Aplikace motivačních a hodnotících kritérií pro podporu excelentních výzkumných
týmů v oblasti podpory pohybové aktivity.
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• Zkvalitnění a zefektivnění procesů tvorby fakultního periodika Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis Gymnica umožňující indexaci časopisu v databázi Web
of Science.
• Realizace 7. ročníku mezinárodní konference „Pohyb a zdraví“ (v koordinaci se
Spring HBSC meeting).
• Popularizace výsledků vědy, výzkumu, tvůrčích a sportovních úspěchů FTK UP.
Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy
• Internacionalizace – podpora zahraniční mobility studentů a pracovníků FTK UP.
• Internacionalizace – práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných
kinantropologických fakultách v EU, Severní Americe a Asii.
• Vytvoření podmínek pro studium zahraničních studentů a působení zahraničních
odborníků na FTK UP.
• Budování národní sítě podpory zdraví v ČR. Budování národní sítě aplikovaných
pohybových aktivit v ČR. Budování národní sítě neformálního vzdělávání v ČR a SR.
• Budování sítě kontaktů a vztahů souvisejících s činností AC BALUO.
• Budování kvalitního komunikačního oddělení FTK UP. Prezentace FTK UP, tvorba
a inovace propagačních materiálů.
Personální rozvoj a sociální politika
• Optimalizace motivačního systému akademických pracovníků FTK UP.
• Podpora excelence ve vzdělávání, včetně rozvoje vybraných mladých pracovníků
s potenciálem kvalifikačního růstu po výzkumné i pedagogické stránce.
• Zvyšování kvalifikační úrovně a vytvoření systému hodnocení a odměňování
neakademických pracovníků na fakultě.
• Pokračování ve zvyšování jazykových kompetencí akademických i neakademických
pracovníků na fakultě.
• Rozvoj řídících dovedností pracovníků na všech stupních řízení FTK UP.
• Rozvoj měkkých kompetencí u všech pracovníků FTK UP v Olomouci.

Financování a organizace
• Systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám
jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě.
• Využívání výukových prostor s akcentem na minimalizaci finančních a provozních
prostředků.
• Soustavné vyhledávání finančních zdrojů v aplikační sféře, zvyšování podílu
účelových prostředků z hospodářské činnosti a snižování ekonomické náročnosti
ve všech oblastech fakulty.
• Optimalizace dislokace jednotlivých pracovišť FTK UP v souvislosti s výstavbou
Kampusu Neředín.
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