Volební teze – prof.ing.Václav Bunc, CSc
Vedení fakulty
Vedení fakulty bude komunikovat a spolupracovat se samosprávnými orgány fakulty
(Akademickým senátem a Vědeckou radou). Bude se snažit více zainteresovat členy těchto
orgánů ve prospěch školy. Bude maximálně otevřené k podnětům členů akademické obce i
ostatních pracovníků fakulty. Vedení fakulty rovněž musí komunikovat a spolupracovat s
vedením univerzity a dalšími orgány univerzity. Aktivně bude spolupracovat při řešení
celouniverzitních problémů, které mají přímý dopad na fakultu.
Řízení fakulty
Řízení fakulty musí vytvářet a zajišťovat podmínky pro efektivní chod školy.
Cílem je odlehčení akademické veřejnosti od nadbytečné administrativy.
Dokončit Organizační řád školy.
Administrativní složky fakulty musí být:
efektivní – s bezproblémovou funkcí technických a hospodářských složek, jejichž úroveň
musí reflektovat zvyšující se nároky na kvalitu a efektivitu pedagogické a badatelské činnosti
školy
responsivní – s využitím dostupných komunikačních nástrojů odrážející potřeby akademické
obce.
K tomuto cíli bude třeba zajistit audit mechanismů řízení, který by měl odhalit rezervy v
současném stavu a zároveň poskytne podklady pro odstranění nalezených problémů.
Věda
Podporovat unikátnost Kinatropologie a Biomechaniky jako integrujících oborů jak
biomedicínské tak společensko-vědní i technické oblasti.
Definovat koncepci a hlavní cíle vědecké práce na období 2014-2020.
Hardwarové zajištění badatelských aktivit je v současnosti dostatečné.
Rezervou je kvalita a počet akademických pracovníků, kteří vybavení dlouhodobě využívají.
Zásadní je posílení badatelského výkonu. Je nutné cíleně podporovat mladé perspektivní
pracovníky v jejich kvalifikačním růstu. Redukce pedagogické zátěže na definovanou dobu
pro dokončení kvalifikačních prací.
Jednoznačně identifikovat tok peněz z těchto zdrojů a při zachování principu solidarity (cca
do 20%), směrovat tyto prostředky tam, kde vznikly.
V průběhu roku zajistit reakreditaci habilitačních a jmenovacích řízení.
Výuka
Na základě rozboru „trhu“ absolventů zajistit akreditaci nových studijních oborů a směrů.
Důsledně evaluovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Vytvářet podmínky pro společné negraduální i doktorské studijní programy s akademickými
pracovišti v rámci univerzity, ČR i zahraničními.
Reflektovat poptávku po pracovnících ve službách, volném čase i státní správě – Animátor
volného času, Výchova ke zdraví, Fitness a sport pro všechny, atd.

Zkvalitnit výuku sportovních specializací s cílem udržet a dále rozvíjet exkluzivitu fakulty.
Využívat více tuzemských i zahraničních odborníků ve výuce.
Ekonomika
Zajistit potřebné zdroje pro podporu výkonných pracovníků. Zajistit udržení osobního
hodnocení jako základního motivačního prvku.
Evaluace THP s cílem zefektivnění jejich činnosti viz. Řízení.
Rozšířit doplňkovou činnost fakulty – hlavně směrem prodeje know how.
Zajistit využití volných kapacit (mimo jiné prostor) fakulty.
Vnější vztahy
Posílit pozici fakulty jako vůdčího pracoviště v TV a sportu.
Rozšiřovat „povědomí“ o fakultě na veřejnosti; zlepšit PR školy.
Spolupráce se středními školami, potencionálními dodavateli studentů.
Podporovat tuzemské i mezinárodní spolupráce – výměna a vysílání studentů i učitelů.
Iniciovat vznik odborné společnosti pracovníků v TV a sportu.
Zaměstnanci UK FTVS
Lidský faktor je to nejcenější co fakulta má. Budeme systematicky pokračovat v kultivaci
pracovního prostředí a přispívat ke zlepšování mezilidských vztahů na fakultě.
Zajistit využití zařízení školy pracovníky fakulty zdarma nebo za režijní ceny v rozsahu dvou
hodin týdně.
Udržet a zkvalitnit stravování v menze.
Výstavba
Pokračovat v přizpůsobování kampusu fakulty potřebám výuky i badatelské činnosti.
Využívat k těmto cílům spolupráce s ČOV, ČUS, Prahou 6 i dalšími subjekty.
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