Aktualizace dlouhodobého záměru – strategického plánu
VŠTVS Palestra, spol. s r.o. na rok 2018
Úvod
V rámci nových legislativních změn si klade VŠTVS Palestra za cíl připravit v roce 2018
všechny požadované materiály a podklady pro úspěšné získání původních i nově
připravených akreditovaných programů. Aktuálně se škola zaměří na precizaci požadovaných
podkladů. S ohledem na personální růst školy považuje škola rovněž za nezbytné precizovat
nástroje personálního řízení a pravidla interních evaluace (jak vědecké činnosti, tak činnosti
pedagogické a zahraniční spolupráce).

1. Kvalita a relevance
1.1 Příprava a odevzdání materiálů a požadovaných podkladů novou legislativou pro
nová akreditační řízení pod záštitou NAÚ.
1.2 Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference v oblasti zážitkové
pedagogiky.
1.3 Příprava a realizace studentské vědecké konference
1.4 Propagace a zkvalitňování vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“.
1.5

Propagace a zkvalitňování vědeckého časopisu „Diagnostika a poradenství

v pomáhajících profesích“
1.6. Zpracování a vydání sborníku z 4. mezinárodní vědecké konference k zážitkové
konferenci
1.7. Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v rámci zadání témat
novým studentům magisterského studia (navázání na soutěž z roku 2017),
pokračování ve sponzorské spolupráci s firmou Loebe.
1.8. Zpracování dalších studijních opor pro kombinované studium.
1.9. Využívání Studentského časopisu Palestry k prezentaci úspěšných studentů
v oblasti sportu, studia i společenské angažovanosti.
1.10 Zhodnocení nového způsobu evaluace pedagogické činnosti, použitého v roce
2017, návrh změn. Příprava evaluace mezinárodní spolupráce
1.11. Zhodnocení evaluace interní vědecké činnosti.
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1.12 Palestra se intenzivněji zapojí do spolupráce v oblasti Podpory studia studentů se
specifickými studijními potřebami.
1.13 V roce 2018 bude pokračovat revize interních směrnic a předpisů, tak, aby
vyhovovaly nové legislativě a novým potřebám studujících.
1.14 Připravuje novou organizaci Centra praxí
1.15 Na základě výborné zkušenosti s doplňkovými vzdělávacími semináři připravuje
škola i pro rok 2018 systém krátkodobých seminářů/kurzů/workshopů
1.16 V roce 2018 bude pokračovat inovace knihovních služeb.
2. Otevřenost
2.1. Zajištění studia studentům z Coimbry (leden-únor) a vyhodnocení zkušeností ze
spolupráce v programu Erasmus.
2.2. Příprava na vyslání studentů Palestry do zahraničí (propagace, výběr).
2.3. Podpora studijních praxí v zahraničí.
2.4. Příprava mezinárodních vědeckých konferencí.
2.5. Odborná spolupráce s lázněmi v rámci souvislých studentských praxí.
2.6. Iniciace mezinárodní mobility studentů i učitelů Palestry v rámci mezinárodních
kooperací.
2.7. Kooperace s ČOV a ČUS (dohody) a dalšími vzdělávacími subjekty
3. Efektivita a financování
3.1. Dotační a grantové prostředky na speciální programy Palestry budou v případě
obdržení využívány v souladu se schválenými projekty ve smyslu jejich efektivity
a studijního přínosu pro studenty i učitele.
3.2. Palestra přivítá a bude podporovat sbližování podmínek studia na veřejnoprávních
a soukromých vysokých školách v rámci studia i výzkumu.

4. Infrastruktura
4.1 V rámci již realizovaných změn a dalších plánovaných úprav prochází
infrastruktura školy rozsáhlou inovací. V roce 2018 je plánovaná nástavba nového patra
stávající budovy školy a zajištění fasády budovy.
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4.2. V návaznosti na výše uvedené je rovněž nutné uvažovat budování dalších kapacit
učebních prostor (včetně vybavení stávajících i nově vybudovaných učeben). Nezbytné je
řešit nedostačující prostorové kapacity školy – dobudovat prostory pro Centrum praxí,
tělocvičnu pro specializované předměty, které se na škole vyučují, Diagnostické a poradenské
centrum, skladové prostory.
4.3 Rozvoj vysoké školy v této oblasti je jednou ze zásadních priorit, škola bude
využívat různých dostupných zdrojů k zajištění financování pro budování dalších
prostorových kapacit.
5. Internacionalizace

 5.1. Na základě monitorovací zprávy bude škola věnovat pozornost rozšíření nabídky
pro realizaci mobility studentů (studijní pobyty, pracovní stáže)
 5.2 Studijní a přednáškové pobyty našich učitelů, studentů v zahraničí i zahraničních
u nás (významné jsou plánované studijní pobyty v poradenských zařízeních
zahraničních institucí)
 5.3 Zapojování zaměstnanců do aktivit mezinárodních institucí, prohlubovat
spolupráci v rámci Evropské sítě sportovních škol
6. VaV
 6.1 Prioritní v oblasti VaVaI zahájení, realizace a koordinace výzkumných projektů
národních, mezinárodních, financovaných z veřejných zdrojů i z interních zdrojů – viz
přehled těchto projektů na webových stránkách VŠ v oddílu Vědecká a tvůrčí činnost
(http://vstvs.palestra.cz/node/152).
 6.2 Dokončení grantu GAČR „Základní výzkum změn rovnováhy u seniorů“.
 6.3 Podporování zaměstnance v odborném rozvoji.
 6.4 Navazování nové kontakty pro mezinárodní vědeckou spolupráci.
 6.5 Kontinuální sledování výsledky evaluačního systému hodnocení kvality Vav
v souvislosti se změnami hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti vysokých škol.
 6.6 Příprava akademických pracovníků pro oblast inovačního směřování v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací a programům mezinárodní vědeckotechnické spolupráce se
zaměřením na výsledky řešených projektů.
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 6.7 Pro rok 2018 budou pro financování oblasti VaV využity také státní zdroje
podpory projektu GAČR a měly by být využity i státní zdroje účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum v rámci studentské grantové soutěže.
 6.8 Zapojování studentů do odborných a vědeckých aktivit.
 6.9 Pokračování v dosavadní činnosti – realizaci vlastní výzkumné činnosti,
podporování vědecké spolupráce s dosavadními a novými pracovišti, podporování
pracovních a studijních stáží odborníků.
 6.10 Zvyšování nároků na kvalitu prezentace výzkumných výsledků (podpora pro
publikování v časopisech registrovaných v databázích, IP faktorem apod., vydávání
odborných monografií ve spolupráci s edičním střediskem, vydávání vědeckých
časopisů).
Poznámka: Projednáno na zasedání Vědecké rady VŠTVS Palestra dne 2. 11. 2017.

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
rektor VŠTVS Palestra, spol. s r.o.
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