
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti FTK UP na rok 2022 

 
1 Studium a vzdělávání 

● Realizace akreditovaných studijních programů v rámci bakalářského, magisterského 
i doktorského studia. 

● Akreditace bakalářského studijního programu „Sportovní a psychomotorická 
rehabilitace“. 

● Akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Rekreologie – management 
volného času“. 

● Reakreditace doktorských studijních programů „Kinantropologie“ a „Kinanthropology“. 
● Sjednocení přístupu a metodiky pro online a flexibilní či hybridní výuku na FTK UP.  
● Zajišťování IT nástrojů pro online a hybridní hodnocení a výuku (vybavení učeben, nákup 

techniky atp.). 
● Realizace a vyhodnocení zavedeného motivačního systému pro excelentní studenty 

doktorských studijních programů. 
● Vytvoření minimálního standardu ve studijních programech směřující k přípravě učitelů 

tělesné výchovy.  
● Vypracování metodiky práce se studenty učitelských programů na FTK UP, související se 

systémovým zkvalitněním profesní přípravy studentů tělesné výchovy na učitelských 
praxích. 

● Podpora spolupráce vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících základních 
a středních škol, propagace studia na FTK. 

● Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu odborníků 
se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci. 

● Systematické hodnocení výsledků učení a evaluace výuky ve vztahu ke zkvalitňování 
vzdělávacího procesu. 

● Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených na problematiku 
poskytování popisné zpětné vazby studentům, související zejména s realizací a řešením 
problémů studentů učitelství na učitelských praxích. 

● Metodická podpora výukových kompetencí akademických pracovníků a jejich karierního 
rozvoje. 

● Zavedení inovované jednotné formální úpravy závěrečných prací v bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních programech.  
 

2 Vědecká a tvůrčí činnost 
● Posílení integrace studentů doktorských studijních programů i jejich excelentních 

čerstvých absolventů do stávajících výzkumných týmů a výzkumných projektů. 
● Podpora aktivní účasti FTK UP na projektech usilujících o mezinárodní vědeckou excelenci 

a podporujících mobilitu včetně dlouhodobých výjezdů i příjezdů vědeckých pracovníků. 
● Posílení mezioborové a mezifakultní spolupráce národního i mezinárodního charakteru. 
● Realizace a vyhodnocování projektů smluvního výzkumu. 
● Systematické hodnocení kvality tvůrčí činnosti akademických i vědeckých pracovníků. 

Realizace nově zavedeného motivačního systému pro autory významných publikací. 
● Realizace projektů pro optimalizaci pohybových programů pro širokou veřejnost. 
● Popularizace výsledků vědy a výzkumu a posílení společenské relevance tvůrčích výsledků 

fakulty. 
 
3 Internacionalizace 

● Posílení mezinárodních mobilit studentů a zaměstnanců.  
● Podpora mezinárodní spolupráce, strategických partnerství a členství v mezinárodních 

sítích / organizacích. 
● Realizace akreditovaného studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce „Physical 

Activity and Active Living“. 
● Tvorba online cizojazyčných studijních opor. 
● Posílení participace zaměstnanců FTK UP v inovačních, rozvojových a výzkumných 

projektech mezinárodní spolupráce. 



● Podpora realizace letních škol zaměřených na oblast zdraví a životní styl a aplikované 
pohybové aktivity. 

● Realizace mezinárodních výukových týdnů „International Teaching Weeks“. 
● Posilování interkulturních, jazykových a odborných kompetencí akademických pracovníků 

pro výuku českých i zahraničních studentů. 
 
4 Strategické řízení a optimalizace činností 

● Zajištění profesionální péče o zaměstnance v kultivovaném pracovním prostředí 
a s širokou nabídkou benefitů. 

● Podpora kultivace veřejného prostoru zejména v oblasti zdravého životního stylu 
a prostředí. 

● Vytvoření strategického plánu komercionalizace činností v aplikační sféře, zvyšování 
profesních kompetencí pracovníků ve spolupráci s aplikační sférou. 

● Postupné zavádění elektronických dokumentů a snižování administrativní zátěže. 
● Podpora kompetencí zaměstnanců fakulty v oblasti IT. 
● Zahájení strategické rekonstrukce prostor pro výukovou činnost pohybových předmětů 

(Sportovní hala UP, ISPROFIN). 
● Řešení situace s výukovým objektem Hynaisova, včetně přípravy krizové varianty. 
● Stabilizace podmínek provozování Výcvikového střediska Pastviny. 
● Implementace a rozvoj nových technologií v Kampusu Neředín. 
● Důsledná realizace jednotného vizuálního stylu a budování značky fakulty a udržování 

vysoké estetické kvality. 
● Podpora marketingové a komunikační strategie se zaměřením na propagační kampaně 

a aktivity zaměřené na uchazeče o studium s důrazem na online prostředí. 
● Podpora spolupráce s partnerskými subjekty – gymnázia, posílení spolupráce se sportovně 

zaměřenými školami. 
● Realizace pravidelných setkávání akademické obce.  
● Tvorba konceptu „Univerzita sportu a zdraví 2022“. 
● Podpora komunikace a prohlubování vazeb s absolventy, uspořádání absolventského 

setkání při výročí „30 let FTK“, včetně realizace stříbrných promocí absolventů. 
● Propagace FTK a zdravého životního stylu v rámci uspořádání celostátního setkání 

tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2022. 
 
 
 
 
Projednáno Vědeckou radou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
dne 4. dubna 2022. 
 
Schváleno Akademickým senátem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
dne 5. května 2022. 
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V Olomouci dne 5. května 2022. 
 
 
 Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 děkan FTK UP 


	1 Studium a vzdělávání
	2 Vědecká a tvůrčí činnost
	3 Internacionalizace
	4 Strategické řízení a optimalizace činností

