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ÚVOD 
 
 V souladu se zákonem 111/1998 Sb. ve znění pozdějších změn, předkládá ředitel ÚTVS k 
projednání ve Vědecké radě ÚTVS Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ÚTVS 
vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy pro roky 2016-2020. 
 
 Strategický záměr  Ústavu tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického 
v Praze (dále jen ÚTVS) je tvořen v souladu se Strategickým záměrem ČVUT v Praze (dále jen 
SZ ČVUT), s analogickým dokumentem MŠMT ČR, vnitřními předpisy ČVUT a dalšími 
dokumenty, např. výročními zprávami o činnosti ÚTVS. 
 
 Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) byl zřízen 1. 1. 2007 příkazem rektora č. 1/2007 a 
je samostatným pracovištěm Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikl sloučením 
kateder tělesné výchovy Stavební fakulty, Elektrotechnické fakulty a ústavu tělesné výchovy a 
sportu Strojní fakulty ČVUT. 

 

Hlavní oblasti činnosti ÚTVS: 

• zajištění všech forem pravidelné semestrální výuky TV na fakultách a ústavech ČVUT 
• zajištění a organizace zimních a letních výcvikových kurzů v ČR i zahraničí 
• organizace jednorázových sportovních akcí pro studenty a zaměstnance 
• zajištění sportovní reprezentace ČVUT na sportovních přeborech VŠ v ČR, Českých 

akademických hrách, mezinárodních sportovních akcích 
• řešení rozvojových programů a výzkumných úkolů v oblasti tělesné výchovy a sportu 
• správa a provozování tělovýchovných zařízení ČVUT 
• spolupráce s Vysokoškolskými tělovýchovnými jednotami na ČVUT při zajišťování sportovních 

aktivit na ČVUT 
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HLAVNÍ PRIORITY ÚSTAVU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ČVUT 
V PRAZE DO ROKU 2020 
 Hlavní priority ÚTVS ČVUT do roku 2020 jsou dány posláním univerzity jako celku, 
vycházejí z Dlouhodobého záměru ČVUT a jsou koncipovány v souladu s prioritními oblastmi  
MŠMT a ČVUT na období 2016-2020.  
 
Tyto prioritní oblasti jsou: 
 
 

PRIORITNÍ CÍL 1 : Zajišťování kvality 
 Úkolem ÚTVS, jak vyplývá v uvedených hlavních oblastech činnosti,  je především 
zajišťování výuky tělesné výchovy a rozvoj dalších pohybových aktivit jako významného 
prostředku k udržení a rozvoji tělesné zdatnosti studentů. Výuka rozvíjí pohybové dovednosti 
a vědomosti z oblasti kinantropologie a přispívá k vytváření návyků a zásad zdravého životního 
stylu. Význam pohybových aktivit je také v boji proti civilizačním chorobám a negativním 
sociálním jevům. Udržení a zvýšení kvality ve všech oblastech činnosti je základním 
předpokladem dalšího rozvoje a poslání v systému výuky tělesné výchovy a rozvoje 
pohybových a sportovních aktivit na ČVUT. 
 
K zajištění těchto cílů bude zaměřena  pozornost  především na podporu v těchto oblastech: 
 

• kvalita výuky tradičních sportů a pohybových aktivit včetně aktualizace zařazováním 
nových sportů dle zájmu studentů s využitím moderních vyučovacích metod 

• kladení důrazu na vytváření adekvátního studijního prostředí 
• motivace učitelů k systematickému vzdělávání 
• důkladnou analýzu a vyhodnocování  zpětnovazební informace od studentů 
• zapojení odborníků z praxe do výuky 
• rozpracování systému hodnocení výkonnosti zaměstnanců jako základního prvku 

systému řízení kvality 
• podpora modernizace vybavení pro výuku 
• podpora a zkvalitnění technického vybavení 
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PRIORITNÍ CÍL 2 : Dostupnost 
 Studium by mělo umožnit rozvoj a zvýšení rozsahu dovedností a znalostí studentů v dané 
oblasti bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk národnost a předchozí 
zkušenosti nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi. 
V této oblasti budou podporovány převážně tyto aktivity: 

• organizace přípravných kurzů pro studenty nastupujících ročníků 
• podpora výuky studentů se zdravotním oslabením 
• rozvoj aktivního způsobu života a zdravého životního stylu studentů a zaměstnanců 

s důrazem na přenositelné kompetence 
• podpora studentů se zvláštními potřebami 
• podpora studentů ze sociálně slabších rodin 

 
 

PRIORITNÍ CÍL 3 : Internacionalizace 
 Priority v oblasti internacionalizace jsou zaměřeny na podporu: 

• spolupráce s vysokými školami v zahraničí 
• účasti  studentů na mezinárodních sportovních akcích 
• výuky zahraničních studentů v rámci jejich pobytu na ČVUT (Erasmus, atd.) 
• zlepšení jazykových schopností zaměstnanců 
• profesionálního přístupu odpovědných pracovníků v oblasti informovanosti 

zahraničních studentů 
 
 

PRIORITNÍ CÍL 4 : Relevance 
 ÚTVS bude udržovat a prohlubovat oboustranné vztahy s partnery  v oblasti vysokých škol 
v ČR. Za významné je třeba považovat stávající vztahy s praxí v rámci oblasti sportovních 
organizací v ČR, zvláště s Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS), Českou unií sport (ČUS), 
sportovními svazy a VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha. 
Realizace tohoto cíle bude podporována: 

• realizací smlouvy s ČAUS 
• účastí pracovníků ÚTVS v orgánech ČAUS, VSK ČVUT Praha a VŠTJ Strojní fakulta ČVUT 
• spoluprací s veřejnou správou 
• realizací vzdělávacích programů formou CŽV i jednorázových kurzů 
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PRIORITNÍ CÍL 5 : Relevantní výzkum a inovace 
 Zvyšování úrovně a kvality výuky je přímo závislé na vědeckých poznatcích a výzkumech 
v oblasti kinantropologie. Spolupráce při řešení vědeckých úkolů s oborovými pracovišti na 
vysokých školách, FTVS UK, FSpS MU Brno a  FTK Olomouc je klíčovým východiskem zlepšení 
činnosti v této oblasti.  
Toto bude realizováno podporou: 

• spolupráce s FTVS UK 
• spolupráce s tělovýchovnými pracovišti na vysokých školách v ČR, především s CESA 

VUT Brno 
• zapojení do řešení projektů v rámci IP ČVUT 
• vhodná prezentace výsledků pro veřejnost, marketing, atd. 
• podpora dalšího vzdělávání pedagogů 

 
 

PRIORITNÍ CÍL 6 : Rozhodování založené na datech 
 ÚTVS využívá celoškolské informační systémy doplněné o vlastní, které reflektují jeho 
specifika a individuální potřeby. 
V následujícím období bude pozornost zaměřena na: 

• inovaci a modernizaci webu ÚTVS 
• využívání moderních komunikačních nástrojů k propagaci činnosti  ÚTVS, Facebook, 

Twiter atd. 
• zajištění implementace GDPR  do činnosti ÚTVS 
• zvýšení kvality informovanosti studentů a zaměstnanců o dostupných službách 

 
 

PRIORITNÍ CÍL 7 : Efektivní financování 
 ÚTVS bude efektivně využívat získané finanční prostředky ze všech zdrojů. Zvýšená 
pozornost bude věnována získávání doplňkových zdrojů. Pozornost bude zaměřena především 
na tyto oblasti: 
 

• analýza a rozvoj metodiky stanovení rozpočtu ústavu 
• podpora čerpání všech doplňkových zdrojů 
• vytvoření dlouhodobého plánu investičních záměrů v oblasti rozvoje tělovýchovných 

zařízení ČVUT 
• důsledné vyhodnocování investičních záměrů 
• dlouhodobý plán zajištění financování údržby a rozvoje stávajících tělovýchovných 

zařízení 
 
 
 

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze 
byl projednán a schválen ve Vědecké radě ÚTVS ČVUT 
dne 29.11. 2018 . 

 


