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Fakulta tělesné výchovy a sportu v tomto školním roce oslavila spolu s ITVS 60. výročí své 

působnosti. Její tradice je založena na výchově trenérů specialistů, učitelů tělesné výchovy a 

učitelů v kombinaci s dalšími předměty, sportovních manažerů, ale i specialistů ve 

zdravotnictví – fyzioterapeutů a ortotiků-protetiků. Na jedné straně jsou tradice, které 

formovaly směr fakulty v minulých letech, ale na straně druhé je nekompromisní tržní 

systém, který zasahuje a ovlivňuje rozvoj a směřování vědy a vzdělávání, kde setrvává vysoká 

konkurence a to i vlivem dalších tělovýchovně zaměřených fakult či vysokých škol. V žádném 

případě nevýznamnou složkou je i poměrně složitá ekonomická situace a dále příprava 

nového vysokoškolského zákona, který může promluvit do chodu vysokých škol univerzitního 

i neuniverzitního typu.  

- UK se bude snažit získat významné postavení v mezinárodním postavení univerzit, což 

ji může zajistit především vysoká kvalita výzkumných výstupů jednotlivých fakult. 

Úkolem fakulty by mělo být její zařazení, resp. setrvání v oblasti pedagogicko-

vědeckých fakult. Získat její postavení mezi výzkumnými fakultami by mělo být 

dlouhodobým cílem, který je však dle stávajících kritérií podmíněn především vysoce 

kvalitní publikační činností. 

 

- Pro zajištění potřebné kvality výzkumných výstupů fakulty je třeba zkvalitnit výstupy 

především studentů doktorského studia. V současné době je na fakultě evidováno 

200 doktorandů, což je nadprůměrný počet doktorandů na jednoho školitele ve 

srovnání s dalšími fakultami. Je však otázkou, zda kvantita nepředběhla kvalitu. 

Doktorské studium by mělo být bází nejen kvalitních výstupů především 

v impaktovaných, případně recenzovaných časopisech, ale především zdrojem 

potenciálních docentských resp. profesorských řízení. Z tohoto pohledu je třeba dbát 

na zvýšení kvality především výzkumných témat, s čímž souvisí i potřebné technické, 

přístrojové i personální zajištění, ale i výběrový systém studentů do postgraduálního 

studia.  

 

- Zcela stěžejní roli hrají výzkumné projekty, záměry apod. Mají být významným 

zdrojem nejen kvalitních výzkumných výstupů, ale i finančním, neboť umožňují 

doplnění stávajícího technického a přístrojového vybavení, intenzivnější zapojení 

studentů jak pregraduálního, tak postgraduálního studia do vědy. Na ukončující se 

výzkumné záměry je třeba navázat dalšími směry, například zapojení se v oblasti 

PRVOUK, který umožňuje intenzivnější výzkumnou spolupráci mezi fakultami UK. 

Důležitá je však i motivace účastníků PRVOUK a to především finanční tak, aby peníze 

plynuly právě k těm, kteří se největší měrou podílejí na zvýšení RIV hodnocení. 



 

- V rámci vědecko-pedagogického servisu by měly špičkové výsledky a schopnost 

uplatnění výstupů z oblasti aplikovaného výzkumu přispět ke zvýšení zájmu 

výkonnostně a vrcholově sportující populace a sportovních svazů o naše 

specializované pracoviště.  

 

- Významným vědním oborem fakulty jsou kinantropologie a biomechanika. Zatímco 

biomechanika je poměrně dobře zakotvena ve výzkumné oblasti, toto nelze 

konstatovat u kinantropologie. Prozatím jednoznačně lze definovat kinantropologii 

jako humanitní obor s podčástmi společensko-vědní a biomedicínskou. Zatímco 

publikační kriteria pro habilitační potažmo profesorské řízení v kinantropologii – 

společensko-vědní oblasti jsou proveditelná a splnitelná, v oblasti biomedicínské se 

dostáváme do značných problémů. Je proto potřeba znovu rozvinout diskuzi o 

vhodnosti současného vnitřního rozdělení kinantropologie z hlediska jejího 

budoucího směřování. Biomedicínská oblast musí intenzivněji spolupracovat se 

specializovanými pracovišti s již zavedenými metodikami, tedy s lékařskými a 

přírodovědnými fakultami. Pouze za tohoto předpokladu budou publikační výstupy 

v oblasti biomedicíncké konkurenceschopné. 

  

- Léta, kdy se do přijímacího řízení na fakultu hlásil počet studentů značně převyšující 

kapacity, jsou již pravděpodobně pryč. Významným faktorem je i to, že v současné 

době v České republice je možné studovat stejné či velmi podobné studijní obory na 

12 vysokých školách. To, co bylo z tohoto pohledu bráno jako exkluzivita fakulty, se 

vytratilo. Pro udržitelné setrvání fakulty v rámci UK musí být započata intenzívní 

práce na nových studijních směrech a oborech a to s ohledem na požadavcích trhu 

práce, resp. uplatnění v praxi. 

 

- V uplynulém období nebyla výrazněji prezentována mezinárodní spolupráce naší 

fakulty. Na jedné straně je třeba více podporovat a to především při vytvoření 

adekvátních podmínek na pracovištích naší fakulty zahraniční výjezdy nejen v rámci 

konferencí, ale především pro dlouhodobější spolupráci, jejímž výstupem by měla i 

potřebná publikační aktivita. Pro zvýšení prezentace fakulty jak na domácí tak 

mezinárodní platformě by se měla fakulta zviditelnit pravidelnou konferencí 

mezinárodního významu. Stěžejní roli v tomto ohledu sehrává propagace a marketing 

navenek.  

Vytvoření povědomí o fakultě především na mezinárodní platformě a trvalá prezentace na 

zahraniční úrovni by mohla přispět ke zvýšení zájmu o studium na naší fakultě. Zintenzivnění 

vědecké činnosti, aktualizování studijních oborů na základě následného zlepšení uplatnění na 

trhu práce by mělo vést i k přílivu financí potřebných k dalšímu rozvoji fakulty resp. i UK. 


