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Textová příloha výroční zprávy o činnosti vysoké školy  
pro rok 2017 

 
Osnova textové přílohy výroční zprávy je členěna do 11 kapitol. Ke každé kapitole je 
vypracován stručný komentář dle uvedených témat. Na vytvoření textové přílohy se podílela 
jednotlivá pracoviště Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. 
 
OBSAH 
 
1 Základní údaje o vysoké škole 
a) Základní údaje 

Název školy: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. 

Používaná zkratka: VŠTVS PALESTRA 

Sídlo školy: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9 – Kbely 

Tel.: 212277741 

Http: http://www.palestra.cz/ 

 

b) Organizační struktura 

 Rektor: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. 

 Školu řídí rektor a tři prorektoři - pro pedagogickou činnost, vědu a výzkum  

a zahraniční styky ve spolupráci s Akademickou radou a Akademickým senátem:  

 prorektor pro pedagogickou činnost: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

 prorektor pro vědu a výzkum: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

 prorektor pro zahraniční styky: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. 

 Rektor pravidelně svolává Kolegium rektora, které je důležitým poradním orgánem pro 

rozvoj vysoké školy. 

 Dalšími důležitými součástmi organizační struktury jsou katedry (Sportů a pobytu 

v přírodě, Ekonomiky a managementu, Pedagogiky a psychologie, Biomedicínských předmětů 

a Wellness), v roce 2017 lze hodnotit práci kateder jako velmi efektivní, členové katedry 

spolupracují na různých projektech, katedry jako celek podaly návrhy pro řešení interních 

grantových úkolů, řízení se přesunulo do pravomocí vedoucích kateder. V rámci mezikatedrové 

spolupráce se v roce 2017 podařilo dosáhnout dalších společných publikačních výstupů (např. 

Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám). Dále v činnosti pokračuje 

centrum Informační, Sportovní a Diagnostické.  

 V činnosti nadále pokračuje i Centrum praxí, do jehož vedení byla v roce 2017 

jmenovaná Mgr. Hana Bubníková. 
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 Součástí organizační struktury je rovněž Poradenské centrum, které rozšířilo v roce 

2017 své služby i pro studenty s poruchami příjmu potravy a psychosomatickými obtížemi. 

 Pokračuje činnost Redakční rady vysoké školy, významně byl rozšířen ediční plán 

školy, taktéž pracuje i Etická a Disciplinární komise.  

 V roce 2017 byly dokončeny práce na úpravě Organizační struktury školy, vymezení 

jednotlivých kompetencí pracovišť a zaměstnanců, v této souvislosti byl upraven i Statut 

vysoké školy a další vnitřní předpisy a směrnice.  

Složení Akademické/vědecké rady, Akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních 

předpisů vysoké školy je dostupné na webových stránkách školy. V roce 2017 byli 

do Akademické rady nově přijati: doc. PhDr. Daniela Stackeová,Ph.D., doc. PhDr. Jiří Tůma, 

Ph.D., prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D., členství ukončili doc. PaedDr. Hana Dvořáková, CSc. 

a prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.. 

Akademická/vědecká rada pracovala v r. 2017 ve  složení: 

 prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D  

 Ing. Zdeněk Bříza  

 doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.  

 prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - předseda 

 JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.  

 doc. MUDr. Dobroslava Jandová 

 prof. Ing. Arch. Miloš Kopřiva  

 prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

 doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. 

 Mgr. Libor Soumar  

 doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 

 Mgr. Pavel Špaček 

 Mgr. Milena Špačková 

 doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

 doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. 

 doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. 

 doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.  

 plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP   

 
V Akademickém senátu proběhly řádné volby, jako každý akademický rok, předsedkyní 

AS je Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., členy ze zástupců vyučujících jsou Mgr. Kamila Bulířová, 
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Mgr. Jiří Kajzar. Členství v dalších orgánech zůstalo nezměněné. Bližší informace jsou 

dostupné na webových stránkách školy v sekci Orgány školy. 

 
c) VŠTVS PALESTRA má zastoupení v reprezentaci vysokých škol (Česká konference 

rektorů – prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., Rada vysokých škol – prof. PhDr. Václav 

Hošek, DrSc. Jako člen Předsednictva RVŠ, doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

jako člen Etické komise – v roce 2017 místopředsedkyně komise, Mgr. Eva Nechlebová 

jako člen zástupců Akademického senátu). Pokračuje zastoupení školy v Akreditační 

komisi pro sportovní oblast (doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.). 

d) Poslání, vize a strategické cíle má škola vymezené ve Strategickém plánu rozvoje a jeho 

aktualizované formě, dále v Dlouhodobém záměru rozvoje a jeho aktualizované formě. 

 Mise - poslání 

 Palestra představuje jedinou soukromou vysokou školu v ČR vychovávající 

tělovýchovné odborníky především pro oblast wellness. Absolventi studií vysoké školy jsou 

připraveni na vedení pohybových aktivit mládeže, dospělých i seniorů, aktivizaci vybraných 

cílových skupin s ohledem na maximální rozvoje jejich potencialit, či zajištění komplexního 

výživového poradenství jak pro klienty s běžnou pohybovou aktivitou, tak pro vrcholové 

sportovce. Těžiště činnosti budoucích absolventů je směřováno na realizaci různě 

orientovaných aktivizačních a preventivních programů, sloužících k podpoře zdraví  

a zlepšování kvality života klientů. Tyto činnosti vhodně propojují s vědeckou i osvětovou 

činností. 

 Vize 

 Naše vysoká škola se chce stát přední českou školou, vychovávající kvalitní 

tělovýchovné odborníky pro rekreační sport, wellness, rozvoj kondice, pro aktivizaci  

a edukaci klientů k přijetí zdravého stylu života - zdravého způsobu bytí a zdravého trávení 

volného času. 

 V odborné a vědecké aktivitě budeme klást důraz na badatelské úsilí v oblasti hledání 

cest pro zvyšování kondice, zdravého způsobu života populace, prevence obezity, péče  

o  seniory, v dosahování psychického i tělesného zdraví. S touto aktivitou souvisí motivace 

studentů i odborných pracovníků k vyšší publikační činnosti a badatelskému úsilí. Budeme  

i nadále spolupracovat s našimi i zahraničními institucemi podobného zaměření v oblasti 

výzkumu, výměny zkušeností, studentů i učitelů. 

 Konkrétní strategické cíle byly zpracovány v Aktualizované podobě Strategického 

plánu na rok 2017. 
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Základními strategickými cíli v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti jsou následující 

determinované okruhy: 

 Institucionální management vědy a výzkumu, rozvoj potenciálu. Výzkumná 

kapacita. 

Podpora získávání vědeckých hodností. Realizace výzkumné činnosti z vlastních 

zdrojů. Zapojení talentovaných studentů. Spolupráce s významnými experty. 

Rozvoj laboratorního a experimentálního zázemí. 

 Výzkumná výkonnost. 

Vědecké výstupy, bibliometrie, citační analýza. Výzkumné stáže. Propojení 

výzkumu s pedagogickou činností. „Síť“ výzkumných jednotek; Publikování 

výsledků. Rozvoj Interní grantové agentury GAPA s hlavním cílem rozvíjení 

výzkumné a vývojové aktivity akademických pracovníků a studentů z vlastních 

zdrojů VŠ. 

 Uznání v národním a mezinárodním vědecko-výzkumném prostředí. Excellence ve 

výzkumu. 

Mezinárodní/národní spolupráce a partnerství ve výzkumných projektech. Uznání 

jednotlivců i pracovišť mezinárodní/národní komunitou a společné publikace. 

Prestižní mezinárodní spolupráce, účast v projektech národních i mezinárodních, 

získání významných ocenění. Kontinuální zvyšování kvality publikačních výstupů 

v recenzovaných časopisech, včetně časopisů citovaných ve WoS a Scopus. 

Řešitelství v národních a mezinárodních projektech. Spolupráce s výzkumnými 

pracovišti, organizacemi v ČR i v zahraničí při řešení resortních i mezinárodních 

výzkumných úkolů. Pracovní a studijní stáže našich odborníků v zahraničí. 

Pracovní a studijní stáže zahraničních odborníků na VŠTVS. 

 Sociální relevance výstupů vědy a výzkumu.  

Uplatňování vhodných výzkumných záměrů v aplikační sféře. Spolupráce se 

soukromými firmami v ČR i v zahraničí. 

 
e) V oblasti vnitřních předpisů došlo ke kompletní revizi vnitřních předpisů, s ohledem na 

změny v akreditačních řízeních. Povinné vnitřní předpisy byly odeslány k registraci na 

MŠMT, dále škola připravila, upravila nebo zkontrolovala již stávající předpisy: Vnitřní 

akreditační řád, Etický kodex, Knihovní řád, Organizační řád, Pravidla výběru studentů na 

aktivity Erasmus+, Řád celoživotního vzdělání, Řád přijímacího řízení ke studiu, Interní 
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grantová rada, Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se 

specifickými potřebami. 

f) Vysoká škola si je vědoma povinnosti poskytování informací podle § 18 zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 

a) Vysoká škola má akreditovaný jeden studijní program pro bakalářská studia 

a navazující magisterské studium (v jeho rámci má akreditované tři obory bakalářského 

studia: Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové 

poradenství  

a sportovní diagnostika a jeden obor navazujícího magisterského oboru: Wellness 

specialista), a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Počet studujících je 

uveden v tabulkové části Výroční zprávy.  

b) Kromě realizace akreditovaných programů škola realizuje programy celoživotního 

vzdělávání (v oblasti DVPP - Vychovatelství a v oblasti MBA – Sportovní 

management). V roce 2017 škola realizovala i specializované workshopy, jimiž se 

snaží rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v rámci akreditovaných oborů a vycházet 

tak vstříc aktuálním potřebám studentů a požadavkům trhu práce (např. workshop 

Diagnostika učebního stylu jak prevence neúspěšnosti, Mediace, Koučink, Psychologie 

výživy, Nadstandardní seminář k tvorbě BP/DP, Sportovní marketing a ochrana 

olympijské symboliky, Sponzoring sportovní akce, Diagnostika odchylek 

v neuromotorickém vývoji apod.). Řada vzdělávacích aktivit je realizována 

v návaznosti na výsledky jednání Akademického senátu – požadavků studentů a na 

základě analýzy každoroční evaluace pedagogické činnosti mezi studenty. 

 

3 Studenti 

a) Pro snížení studijní neúspěšnosti realizuje škola projekt zaměřený na snížení studijní 

neúspěšnosti zaměřený na diagnostiku učebního stylu, timemanagement a využití 

autokoučinku v osobnostním a profesním rozvoji, a to ve spolupráci s Asociací vš 

poradenských pracovníků (za VŠTVS PALESTRA je členem Asociace doc. PhDr. M. 

Švamberk Šauerová, o daném projektu publikovala v odborném tisku, o projekt pro rok 

2018 mají zájem i MU Brno a MFF UK Praha). Studenti mají k dispozici služby 

Poradenského centra. Dále škola využívá pravidelného informování studentů, 

aktualizuje Průvodce studiem, Průvodce kurzy. Pravidelně organizuje Dny otevřených 
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dveří, zveřejňuje informace o obsahu studia i profilu absolventů, poskytuje konzultace 

s prorektorkou pro pedagogickou činnost pro uchazeče o studium. Dalším z opatření 

pro snížení studijní neúspěšnosti je pravidelná a důsledná kontrola plnění studijních 

povinností, kterou provádí po uzavření každého zkouškového období studijní oddělení 

b) Opatření pro omezení prodlužování studia škola cíleně nerealizuje, motivačním 

faktorem k bezdůvodnému prodlužování studia slouží školné. Každému studentovi je 

v případě nestandardní délky studia nabízena poradenská pomoc, individuální 

konzultace v konkrétním předmětu, konzultace k řešení dané studijní situace. 

c) Vysoká škola nerealizuje vlastní/specifické stipendijní programy.  

d) Vysoká škola v Poradenském centru poskytuje studentům široké spektrum služeb: 

 Poradenství v oblasti studia (stávajícího i budoucí studijní volby), zvláštní důraz 

je kladen na řešení rizikových studijních situací (doc. M. Švamberk Šauerová) 

 Péče o studenty se specifickými studijními potřebami (doc. M. Švamberk 

Šauerová) 

 Psychologické poradenství 

Poradenství v oblasti psychologie sportu – zvládání předsoutěžních stavů, nácvik 

autoregulačních postupů a psychologická podpora regenerace (doc. D. Stackeová) 

Poradenství v oblasti poruch příjmu potravy u sportovců (doc. D. Stackeová) 

Poradenství v oblasti řešení psychosomatických obtíží v oblasti pohybového 

systému (především bolesti zad a hlavy psychosomatického původu (doc. D. 

Stackeová) 

Poradenství v oblasti zvládání stresové zátěže a zvýšení psychické odolnosti ve 

vztahu k životnímu stylu (doc. D. Stackeová, doc. M. Švamberk Šauerová) 

 Koučování - osobnostní rozvoj (doc. M. Švamberk Šauerová) 

Garantem Poradenského centra je doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

e) Vysoká škola podporuje studenty se specifickými potřebami, a to prostřednictvím 

služeb Poradenského centra (bod d), dále jsou pro studenty a uchazeče se specifickými 

potřebami vytvořeny Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o 

studium se specifickými potřebami. Studenti mohou vyhledat sami služby 

Poradenského centra již před zahájením studia nebo kdykoliv v průběhu studia. Pokud 

dokládají informace o svých specifických potřebách již v průběhu přijímacího řízení, 

jsou automaticky Poradenským centrem kontaktováni. 
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f) Studenti mimořádně nadaní patří do skupiny studentů se specifickými potřebami, blíže 

bod e a blíže směrnice Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o 

studium se specifickými potřebami.  

g) Studenti se socioekonomickým znevýhodněním patří do skupiny studentů se 

specifickými potřebami, blíže bod e a blíže směrnice Standardy podpory poskytované 

studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Tito studenti mají 

možnost požádat o splátky, ve výjimečném případě mohou mít povolený Individuální 

studijní program. Škola vstupuje pravidelně do jednání s různými organizacemi 

poskytujícími studentům z této skupiny různá podpůrná stipendia. 

h) Studenti – rodiče mají možnost požádat o uznanou dobu rodičovství, tato lhůta se 

nezapočítává do celkové doby přerušení studia, dále mohou využít přerušení studia 

(s uschováním finančních splátek za studium), Individuální studijní plán a služeb 

Poradenského centra. Bližší informace mají studenti v Průvodci studiem a ve směrnici 

ST12. 

 

4 Absolventi  

a)  Vysoká škola udržuje kontakty se svými absolventy průběžně, prostřednictvím 

webových stránek, Facebooku školy, studentského časopisu, formou odborné 

publikační spolupráce (např. výstupy ve vědeckých časopisech Acta Salus Vitae 

a Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích). Absolventi se účastní 

i pravidelných společenských a sportovních akcí. Absolventi se také účastní řady 

odborných mezinárodních setkávání, které VŠTVS PALESTRA každoročně pořádá či 

kterých se vysoká škola aktivně účastní (např. mezinárodní a studentské konference, 

veletrhy Wellness Balnea, Wellness Beauty, For Fitness, Maraton Sport Expo), 

přihlašují se i na odborné semináře a workshopy (např. Psychologie výživy, Koučink). 

b) S absolventy navazuje škola i odbornou spolupráci – v rámci organizace odborných 

přednášek či realizovaných praxí jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském 

studiu. 

c) Vysoká škola organizuje cílené exkurze do institucí/firem/pracovišť, kde studenti 

následně mohou vykonávat praxi a rovněž mají pracovní příležitosti. Podporuje 

individuálně vybírané praxe (s přímou kontrolou školy), většina praktikujících studentů 

s danými pracovišti spolupracuje i dále. Na základě pravidelné evaluace zohledňuje 

škola daný typ spolupráce v inovacích studijních programů.  
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5 Zájem o studium 

a) Vysoká škola realizuje přijímací řízení v bakalářském studiu, v navazujícím 

magisterském studiu jsou přijímací zkoušky realizovány formou pohovoru. Přijímací 

zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji. 

b) Vysoká škola se účastní vybraných propagačních akcí připravených pro střední školy, 

pravidelně organizuje Dny otevřených dveří (dvouhodinová prezentace, diskuse, 

možnost prohlédnout si zázemí školy, diagnostická centra), oslovuje cíleně střední 

školy s konkrétním zaměřením odpovídajícím odbornému zaměření VŠTVS 

PALESTRA.  Vydává informační propagační materiál (bulletin, studentské časopisy, 

brožura). Potencionální zájemci o studium mohou také získat informace na národních 

i mezinárodních sportovních akcích, na webových stránkách a Facebooku 

a prostřednictvím informací časopisu Palestra. Pravidelně je vydáván Informační 

bulletin, který obsahuje komplexní informace o studijních, výzkumných a tvůrčích 

aktivitách studentů. 

 

6 Zaměstnanci  

a) Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA dbá o kvalitní složení 

pedagogického sboru, čemuž věnuje významnou pozornost a podporuje neustálé 

zvyšování a prohlubování kvalifikace stávajících akademických pracovníků i dalších 

zaměstnanců školy zejména podporou vědecké a tvůrčí činnosti pedagogů.  

Vysoká škola má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky, který je 

součástí Organizačního řádu (včetně náplní práce). Významným motivačním nástrojem 

je směrnice VaV5, která stanovuje jasná kritéria pro odměňování zaměstnanců 

v závislosti na dosažených výsledcích v oblasti vědy a výzkumu a tvůrčí práce. Systém 

je postavený tak, že stanovuje pravidla splnění předepsaných kritérií za různá časová 

období, což zohledňuje profesní přestávky z důvodu rodičovství či dlouhodobé nemoci. 

Z těchto důvodů jsou stanoveny minimální požadavky na tříleté období. Souvisejícími 

směrnicemi jsou i VaV 01 – 08. 

Směrnice zahrnují definování předmětu interní evaluace a metodické postupy pro 

interní evaluaci vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na úrovni jednotlivců 

i celých pracovišť VŠTVS PALESTRA, odměňování interních výzkumných projektů 

realizovaných v rámci výzkumných jednotek, zásady studentské grantové soutěže. 

Podpora výzkumných projektů je podmíněna vysokou kvalitou výstupů, propojením 

výzkumu s potřebami společnosti a podporou konkurenceschopnosti ČR. Cílem je 
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zvýšit prestiž vědecké práce a uplatnit mechanismy finančního ohodnocení 

akademických pracovníků podle kvality vědecké práce.  

b) Vysoká škola realizuje pravidelně evaluaci pedagogické činnosti akademických 

pracovníků, na základě evaluace je navržen směr dalšího odborného či osobnostního 

rozvoje. Akademičtí pracovníci dostávají pravidelně nabídky k odborným seminářům, 

k seminářům zaměřeným na zvýšení jazykových kompetencí, k seminářům k rozvoji 

osobnostních kompetencí. Mají možnost se účastnit dle svého výběru a zájmu různých 

odborných konferencí (jak aktivně, tak pasivně). Škola usilovala i o získání grantu 

k posílení kompetencí Poradenského centra, a to v oblasti posílení odborných 

pedagogických kompetencí akademických pracovníků při práci se studenty se 

specifickými potřebami. Pro zlepšení vlastních pedagogických kompetencí má škola 

vypracovaná Pravidla pro zajištění a vnitřní hodnocení kvality, jejichž součástí je Popis 

procesu evaluace pedagogické činnosti. 

c) Vysoká škola nemá v oblasti strategie řízení lidských zdrojů vypracován konkrétní plán 

genderové rovnosti, využívá metodických materiálů poskytovaných MŠMT, s nímž 

jsou seznámeni všichni vedoucí pracovníci (rektor, prorektoři, vedoucí kateder). 

Zaměstnancům škola umožňuje pohyblivou pracovní dobu a využívání možnosti 

Home-office. 

d) Vysoká škola pravidelně informuje studenty i zaměstnance o problematice sexuálního 

a genderově podmíněného obtěžování, využívá metodických materiálů MŠMT 

(projednání na úrovni KR, kateder, pedagogických rad, AS – viz zápisy z jednání), 

nemá v této oblasti zaveden konkrétní postup pro řešení případů obtěžování 

(potenciálně je možné využít stanovený postup pro řešení konfliktních v Organizačním 

řádu). 

 

7 Internacionalizace 

a) Internacionalizace vzdělávací činnosti (vysílání studentů a pracovníků), spolupráce 

v oblasti vzdělávání i VaVa I je cestou k zvyšování kvality učitelů, odborníků školy 

a podmínkou pro zvýšení efektivity činnosti. V této oblasti byla vypracována 

„metodika motivace pedagogů“ k aktivní účasti na internacionalizaci vzdělávací 

činnosti, byla stanovena motivační pravidla pro učitele účastnící se mezinárodní 

spolupráce, pracovních a školicích výměnných pobytů. 

V rámci rozvíjení internacionalizace je silně podporováno navazování spolupráce se 

zahraničními partnery, kteří mohou participovat na výuce, vedou krátkodobé semináře 
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a workshopy, které přináší informace o aktuálních změnách a novinkách v daném 

oboru a přináší i zkušenosti ze zahraničí. 

V rámci podpory internacionalizace studia studentů je nutné připravit studijní program 

pro akreditaci v anglickém jazyce, na kterém se intenzivně pracuje, připravit dílčí 

studijní nabídky pro studenty v rámci Erasmus+, zlepšit podmínky pro vlastní studenty, 

kteří vyjíždějí studovat v rámci Erasmu.  

Při přípravě studijních programů je zohledňován světový kontext a zahraniční 

zkušenosti. 

Pro zvýšení motivace studentů na zahraničních mobilitních programech je studentům 

nabízena konzultace k organizaci studia, na konzultacích se podílejí prorektor pro 

mezinárodní spolupráci a prorektor pro pedagogickou činnost, kteří studentům 

pomáhají sestavit strukturu studia v zahraničí tak, aby bylo studium co nejvíce 

kompatibilní se stávajícím studijním plánem daného oboru. Studenti se účastní 

výběrového řízení, pravidla studia v rámci programu Erasmus+ upravuje konkrétní 

směrnice (obdobně je upraveno i studium studentů ze zahraničí). 

 

b) Dlouhodobou prioritní snahou VŠTVS je zapojení studentů do mezinárodní výzkumné 

spolupráce prostřednictvím jednotlivých akademických pracovníků. V roce 2017, jako 

i v předešlých letech, byla studentům bakalářského a magisterského studia nabízena 

možnost krátkodobých výzkumných stáží v zahraničí. Na VŠTVS jsou proto 

pravidelně zváni zahraniční odborníci k vedení přednášek, seminářů, workshopů 

v angličtině. V roce 2017 byly takto realizovány krátkodobé stáže 1 odborníka z NGU 

University Delhi v Indii, 2 odborníků z Kochi University v Japonsku, 2 odborníků 

z AWF Wroclaw Polsko a 1 odborníka z UMB Banská Bystrica Slovensko. Mobilitní 

výzkumné aktivity studentů v zahraničí byly v roce 2017 motivovány participací na 

výzkumných projektech a společnými publikačními výstupy se zahraničními partnery 

ve vědeckých časopisech. 

 

c) V rámci prohlubování mezinárodní spolupráce využívá vysoká škola zapojení 

zahraničních odborníků do jednotlivých orgánů vš (zejména jako členy 

Akademické/vědecké rady), členy vědeckých výborů konferencí, jako spoluautory 

publikačních výstupů, jako recenty publikačních výstupů, spoluorganizátory 

vědeckých konferencí a workshopů. Tito odborníci ze zahraničí se rovněž podílejí na 

výuce – konkrétními tématy přednášek, vedením přednášek, bloků. 
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Od roku 2015 je škola zapojena do „Evropské sítě akademií sportu“, spolupráce 

pokračuje i v roce 2017, odborníci z vybraných institucí se účastnili mezinárodní 

konference a podíleli se i na publikačních výstupech. 

 

8 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu § 1 zákona 

č.111/1998 Sb., o vysokých školách) 

Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb 

mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací (dle § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle nařízení vlády  

č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství: 

a) Vysoká škola stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností 

vzdělávací. 

V roce 2017 VŠTVS  podporovala výzkumnou a tvůrčí činnost studentů v rámci jejich 

vzdělávání především prostřednictvím řešení jejich bakalářských a diplomových prací.  

Ve většině případů řešení bakalářských a diplomových prací vycházelo z výzkumného 

zaměření jednotlivých kateder v různých oborech. VŠTVS se v roce 2017 snažila 

využít nových motivačních nástrojů k podpoře nadstandardního přístupu studentů 

k výzkumné a tvůrčí činnosti (ocenění v rámci Studentské konference 2017, tvorba 

výzkumných jednotek a společné publikační výstupy v roce 2017). Vědecké, 

výzkumné a tvůrčí aktivity jsou na VŠTVS koordinovány a organizovány Oddělením 

vědy a výzkumu, které řídí prorektorka pro vědu a výzkum. Právě toto oddělení 

kooperuje při zpracovávání projektů mezinárodních, národních i regionálních 

s akcentem na efektivní přenesení výsledků výzkumu do vzdělávacího procesu na bázi 

otevřené dostupnosti Open Access. Na VŠTVS jsou zaručeny akademické svobody a 

akademická práva jako je svoboda vědecké a výzkumné tvorby a zveřejňování jejích 

výsledků, a dále svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým 

vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám. Akademičtí pracovníci byli 

v roce 2017 motivováni uplatňovat v přednáškách a seminářích vlastní výsledky 

výzkumu. V rámci výuky byly realizovány ve vybraných předmětech magisterského 

studia akční výzkumy jako součást semestrálních prací. Tematika předmětu tak byla 

přímo propojena s tvůrčí činností studentů. Významným průnikem tvůrčí činnosti 

s činností vzdělávací byla také publikační a vydavatelská činnost VŠTVS v roce 2017. 

Kromě odborných knih, učebnic a skript to bylo vydávání vědeckého časopisu „Acta 

Salus Vitae“ (ISSN 1805-878 vydávaný 2x ročně v angličtině od roku 2013) a nově 
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prvního čísla vědeckého časopisu „Diagnostika a poradenství v pomáhajících 

profesích“ (ISSN 2570-7612) v roce 2017. 

b) Prioritou v roce 2017 bylo kontinuální začlenění studentů bakalářského 

a magisterského studia do výzkumné a vědecké práce, a dosažení tak vysokého stupně 

vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oblasti wellness, tělesné 

kondice, výživy. Cílovou skupinou byli zejména studenti magisterského programu, 

zapojení do interních výzkumných projektů v rámci studentské soutěže Interní 

grantové agentury GAPA. K podpoře a řešení bylo vybráno pro rok 2017 šest projektů 

studentské soutěže, viz Tabulka 1. 

 
Tabulka1 Seznam projektů studentské soutěže GAPA schválených na VŠTVS k řešení 
v roce 2017 

 
Ev. č.  Název projektu Odpovědný řešitel 
SV/I/1. Analýza wellness aktivit zaměstnanců v 

oboru IT, farmacie a nákladní dopravy 

Ing. Robin Jirásko, Ph.D. 

 

SV/I/2. Tvorba a ověřování edukačních wellness 

programů u osob s mentálním postižením 

prof. PaedDr. Milada Krejčí, 

CSc. 

SV/I/3. Využití wellness aktivit u dětí v dětských 

domovech 

doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. 

SV/I/4. Benefity wellness aktivit u seniorů 65+ doc. PhDr. Pavel Tilinger, 

CSc. 

SV/I/5. Přínos výzvových aktivit v přírodě pro 

zdravý životní styl 

doc. PhDr. Jan Neuman, 

CSc. 

SV/I/6. Pilotní projekt analýzy benefitů školního 

intervenčního programu INPP 

doc. PhDr. Markéta 

Švamberk Šauerová, Ph.D. 

 
Dále byli studenti v roce 2017 zapojeni do aktivní účasti a uspořádání studentské 

vědecké konference v červnu 2017 s prezentací výsledků vlastní tvůrčí činnosti. V roce 

2017 bylo dále studentům umožněno se účastnit organizačně a participací 5. bienále 

konference „Wellness, zdraví a kvalita života“, konané v nových prostorách VŠTVS 

ve dnech 2-4. listopadu 2017. Studenti mohli diskutovat s klíčovými řečníky, zúčastnit 

se tří workshopů a sledovat své kolegy zapojené do výzkumných jednotek 

s akademickými pracovníky v rámci posterové sekce této konference. Studenti 

zapojení do výzkumných jednotek se v roce 2017 podíleli také na publikačních 
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výstupech a na aktivní účasti v konferencích pořádaných na jiných vysokých školách v 

ČR. Posláním Interní grantové agentury GAPA je systematicky podporovat vědeckou 

a výzkumnou činnost, zapojovat talentované studenty, rozvíjet efektivní národní a 

mezinárodní spolupráci, pomáhat přenášet nejnovější dosažené vědecké poznatky do 

výuky. Pozitivní roli v oblasti vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA měla v roce 

2017 „Society for Research in Wellness“, založená v roce 2014 jako otevřená platforma 

pro spolupráci na výzkumných projektech, podporující kvalitní výzkum a šíření 

vědeckých poznatků z oboru wellness obecně, a speciálně napomáhá zviditelnit 

vědecké bádání se zaměřením na wellness a zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a 

občanů s postižením v duchu etických zásad zkoumání.  

c) Jako úspěšné lze uvést získání a řešení projektu GAČR ID 17–25710S Panel 407 

„Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“ s dobou řešení 2017-2019, kdy právě 

v roce 2017 se podařilo úspěšně realizovat plán prvního roku řešení tohoto grantového 

projektu. Účelové finanční prostředky přidělené VŠTVS na tento projekt byly využity 

podle plánu schváleného Grantovou agenturou České republiky. Další účelové finanční 

prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2017 na VŠTVS využity podle 

schváleného rozpočtového plánu ve spoluřešení v mezinárodním projektu SOI 

„Healthy Athlete, Healthy Community“ ID Y116-600-14 s dobou řešení 2016-2019 

s Českým hnutím Speciálních olympiád a FSpS MU Brno. Je potřebné dále zdůraznit, 

že VŠTVS jako soukromá vysoká škola vytváří a využívá vlastní zdroje pro podporu 

vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. Tak tomu bylo i v roce 2017.  

d) Doktorský studijní program na VŠTVS není akreditován. Akademičtí pracovníci 

VŠTVS, kteří studují doktorské studijní programy, jsou zaměstnáni na pozici 

odborného asistenta. V roce 2017 získávali podporu ze strany VŠTVS v podobě 

studijního volna v době svých zkoušek, s určitou flexibilitou pracovního úvazku 

a v pomoci při realizaci publikačních výstupů. Post-doktorandské pozice pracovníků 

VŠTVS jsou podporovány v pokračování výzkumné činnosti v rámci projektů Interní 

grantové agentury GAPA. Zároveň jim byla poskytována tutorská pomoc při výuce 

a výzkumné a tvůrčí činnosti od docentů a profesorů VŠTVS. 
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e) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra1 podílí 

na tvorbě a uskutečňování studijních programů, a jakým způsobem toto zapojení 

aplikační sféry vyhodnocuje.  

VŠTVS dbalo v roce 2017, podobně jako i v předešlých letech, na sociální relevanci 

výstupů vědy a výzkumu a na uplatňování vhodných výzkumných záměrů v aplikační 

sféře. Zástupci aplikační sféry jsou členy Akademické rady VŠTVS. Zde bylo 

rozhodnuto, že VŠTVS byla v roce 2017 v rámci strategického plánu rozvoje vědy 

a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030 otevřena nabídkám a výzvám 

vědecké bilaterální spolupráce v rámci wellness, podpory zdraví, kvality života 

v soukromé i veřejné aplikační sféře. Základem nabídky ze soukromé sféry je popis 

výzkumného projektu a návrh smlouvy o spolupráci s danou firmou za podmínek 

stanovených zákonem a vědeckou etikou. 

VŠTVS PALESTRA i nadále pokračovala v dlouhodobé spolupráci s poskytovateli služeb 

v oblasti sportu a wellness – pokračuje spolupráce se sítí wellness center Infinit, dále s wellness 

centrem Babylon v Liberci, Hotelem Prezident a Spa Resort Sansoussi v Karlových Varech a 

dalších. 

VŠTVS PALESTRA spolupracuje s řadou institucí státní správy, sportovními kluby, 

mimoškolskými zařízeními pro děti a mládež aj. 

V roce 2017 byly v rámci spolupráce realizovány tyto aktivity:  

 Exkurze do vybraných sportovních a wellness center  

 Exkurze do Klokánku – Štěrboholy. 

 Exkurze do Vazební věznice Pankrác Praha. 

 Organizace sportovních akcí – vlastní závod Palestra Kbelská desítka 

(www.palestrakbelska10.cz), podpora MČR v silničním běhu Běchovice - 

Praha, akce RUNCZECH Běžecké ligy, Kolo pro život apod.  

 Navázání nové spolupráce s DD rodinného typu Humpolec. 

 Spolupráce a podpora s charitativních projektů a to jak formou podpory jejich 

akcí, tak i v oblasti studia našich studentů. Již tradičně probíhá praktická výuka 

našich studentů v Centru Paraple (www.paraple.cz) a na oplátku naše škola 

organizačně zajišťuje jejich projekt „Běh pro paraple“. Další spolupráce je 

                                                 
1 Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není 
výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací. 
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s Nadací Terezy Maxové dětem na projektu „Teribear hýbe Prahou“. Nově 

spolupracujeme s projektem „Světlo pro svět“. 

 Od roku 2016 jsme součástí projektu „Zdravá společenství – projekt Speciálních 

olympiád“, i v roce 2017 pokračuje spolupráce na projektu, řada studentů byla 

vyškolena pro práci v projektu jako dobrovolníci. 

 V roce 2016 byla navázána odborná spolupráce v rámci podpory Edukačního 

projektu Džusy a pyré. – podpora zdravého stravování ve školách, projekt byl 

dokončen v roce 2017. 

 Pokračuje zapojení školy do projektu Duální kariéra. 

V rámci pravidelné evaluace hodnotí studenti nejen teoretickou výuku, ale hodnotí kvalitu 

i jednotlivých exkurzí, spolupráci s konkrétními institucemi, praxe. 

 

f) Základním způsobem zapojení aplikační sféry do realizace studijních programů jsou 

odborné praxe, které studenti absolvují v rámci bakalářského a magisterského studia – 

prezenční i kombinované. Studenti byli v roce 2017 podporováni VŠTVS ve výběru 

klinického pracoviště, kde již dříve byla navázána spolupráce v rámci aplikovaného 

výzkumu ve spolupráci akademických pracovníků a studentů a daného pracoviště 

(např. Petra Clinic, Lázně Jeseník, aj. V roce 2017 byly plněny níže uvedené Prioritní 

sociálně relevantní oblasti vědy a výzkumu na VŠTVS: 

 Harmonizační funkce pohybových aktivit a wellness aktivit; diagnostika 

cirkadiánních preferencí ve vztahu k aktivnímu životnímu stylu, analýza dýchání 

v pohybových sekvencích, sledování biofeedbackové odezvy na zátěž; 

 Adekvátní pohybový režim; komplexní kompenzační režimy pro sportovce (od dětí 

po dospělé); speciální zřetel ke kinezioprotekci kvality života seniorů a osob 

s disabilitou - dostupnost, specifika; Sportovní diagnostika, tělesná stavba; 

 Analýza pozitivních a negativních vlivů sportu na jedince a společnost; alkohol 

a sport; výchova sportem; volný čas; resocializační efekty sportovních aktivit. 

g) Horizontální mobilita studentů je podporována zejména programem Erasmus+, kdy 

studenti mají možnost seznamovat se kromě studia v zahraničí s podnikatelskou 

činností v navštívených zemích. Zároveň probíhá spolupráce s vybranými 

vysokoškolskými pracovišti, jejímž cílem je posílení podílu zahraničních 

akademických pracovníků na výzkumu a realizace reciprocity incoming/outcoming 

výzkumných stáží akademických pracovníků i studentů. Cílem výzkumných stáží byla 

v roce 2017 podpora mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce tak, aby byla 
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zajištěna kontinuita odbornosti VŠTVS na vysoké úrovni, viz přehled bilaterální 

výzkumné spolupráce se zahraničními vysokoškolskými pracovišti v roce 2017 v bodě 

10a). 

 

9 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 

a) Pro zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností využívá vysoká škola 

předpis Pravidla pro zajištění a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 

součástí předpisu je i popis procesu evaluace pedagogické činnosti.  

Vnitřní evaluace probíhá pravidelně na jednáních kolegia rektora, Akademického 

senátu a Akademické rady. Každý rok probíhá komplexní evaluace mezi studenty 

všech ročníků a všech oborů. V roce 2017 bylo využito elektronického způsobu 

distribuce dotazníkového šetření, a to přes IS Moggis, což významně posílilo 

návratnost dotazníkového šetření (více než 80%). Výsledky hodnocení lze tedy 

považovat za velmi spolehlivé.  Výsledky evaluace byly poskytnuty každému 

z vyučujících, dále diskutovány na kolegiu rektora a Akademickém senátu a na jejich 

základě byly navrženy úpravy zjištěného stavu – rozšíření studijních materiálů, úpravy 

v obsahu výuky, byly připraveny odborně zaměřené workshopy do oblastí, v nichž 

považovali studenti za důležité odborný obsah posílit. Výsledky evaluačního šetření 

byly rovněž řešeny s garanty oborů a na pedagogických radách, s ohledem na etický 

rozměr diskutovaných dat. 

Evaluace pedagogického procesu probíhá pravidelně i v rámci celoživotního 

vzdělávání (kurzy DVPP, kurzy MBA). 

Dalším kritériem zajišťování kvality je využívání plagiátorského systému při 

hodnocení závěrečných i seminárních prací, zajištění dvou posuzovatelů u hodnocení 

BP/DP, recenzování vydávaných publikací včetně skript minimálně dvěma recenzenty 

(minimálně jeden mimo VŠTVS PALESTRA). 

 

10 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 

a) Prioritní v oblasti vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA soustavná snaha o získání 

a realizaci národních a mezinárodních výzkumných projektů, financovaných 

z veřejných zdrojů i z interních zdrojů. Jako úspěšné lze uvést získání a řešení projektu 

GAČR ID 17–25710S Panel 407 „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“ s dobou 

řešení 2017-2019 a  spoluřešení v mezinárodním projektu SOI „Healthy Athlete, 
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Healthy Community“ ID Y1 16-600-14 s dobou řešení 2016-2019, dále interní 

mezinárodní a národní výzkumné projekty, viz Tabulka 2.  

 

Tabulka 2 Přehled grantů a projektů na VŠTVS řešených v roce 2017  

Řešitel/spoluřeši
tel 

Názvy grantů a projektů řešených v roce 2017 Zdroj 

Krejčí, Milada ID 17–25710S Panel 407 „Základní výzkum změn 
rovnováhy seniorů“ 

GAČR 

Válková, Hana/ 
Krejčí, Milada 

Y1 16-600-14 „Healthy Athlete, Healthy 
Community“  
Zdravá společenství (ZAS) 

GOLISAN
O, SOI 

Tilinger, Pavel P/VSP/151/N „Benefity wellness aktivit u seniorů 
65“ 

GAPA 

Tůma, Jiří/ 
Krejčí, Milada; 
Hošek,Václav 

P/VSP/171/N „Spiritualita wellness“ 
GAPA 

Krejčí, Milada/ 
Harada, Tetsuo 

W/VSP/161/I „Basic research of the circadian 
determinants of life style and performance in the  
Japanese and Czech athletes and non-athletes“ 

GAPA 

Krejčí, Milada/ 
Vacek Ludmila; 
Bartík, Pavol; 
Boron-
Krupinska, 
Krystyna; 
Zverev, Yuri. 

W/VSP/141/I „Public awareness about the 
importance of wellness for human life“ 

GAPA 

Švamberk 
Šauerová, 
Markéta 

P/VSP/161/N Souvislost neuromotorické nezralosti 
s projevy poruch učení a poruch aktivity u dětí 
mladšího školního věku 

GAPA 

Švamberk 
Šauerová, 
Markéta 

P/VSP/162/N Benefity cvičebního programu 
zaměřeného na odstranění přetrvávajících 
primitivních reflexů u dětí mladšího školního věku 
s diagnostikovanými odchylkami v 
neuromotorickém vývoji – experimentální 
výzkumný projekt 

GAPA 

Švamberk 
Šauerová, 
Markéta 

P/VSP/151/N „Analýza postojů populace ke 
zdravému životnímu stylu“ GAPA 

 
Podporu vědecko-výzkumného výkonu a spolupráce v tvůrčí činnosti rozvíjí VŠTVS 

oceňováním kvalitních výsledků v podobě rektorem udělovaného čestného uznání 

„Čestné uznání za vynikající spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, za excelenci 

v budování vztahů v mezinárodní výzkumné spolupráci a za mimořádné přínosy 

v integrovaném výzkumu s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA“. 

Od roku 2015 do roku 2017 bylo uděleno toto čestné uznání již čtyřem vědecko-
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výzkumným spolupracovníkům – 1 z Japonska (2015), 1 z Polska (2015), 1 ze 

Slovenska (2017) a 1 z ČR (2017).  

V rámci národní vědecko-výzkumné spolupráce spolupracovala VŠTVS v roce 2017 

s pracovišti FTVS UK Praha, FSpS MU Brno, FTK UP Olomouc, PF ZČU v Plzni, 

ČVUT Praha, Akademie vězeňské služby ČR, Česká asociace wellness, Český 

olympijský výbor, Endokrinologický ústav v Praze, Útvar rozvoje hl. města Prahy, 

a s dalšími institucemi v ČR. 

Na bázi bilaterálních smluv byla v roce 2017 realizována výzkumná spolupráce 

VŠTVS s následujícími zahraničními vysokoškolskými pracovišti: 

 Kochi University, Kochi, Japan 

 Akademia Wychvania Fyzicznego Wroclaw 

 UMB v Banské Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia 

 Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovakia 

 National Sports Academy Vasil Levski  - Sofia, Bulgaria 

 Univerzita Slaski – Katowice, Poland 

 Camosun College - Vancouver, Canada 

 Lobachevsky University, N. Novgorod, Russia 

 Panjab University, India 

 SGT University, Delhi, India 

 Siberian University, Omsk, Russia 

Veškeré podrobnější informace a přehledy oblasti vědy a výzkumu, grantové činnosti, 

konferencí a publikační činnosti jsou uvedeny na webu VŠTVS PALESTRA 

„Výzkumná a tvůrčí činnost“ - http://vstvs.palestra.cz/node/82#  

 

11 Třetí role vysoké školy  

1) Působení v oblasti přenosu poznatků do praxe 

 

VŠTVS PALESTRA přenáší poznatky ze svých tvůrčích aktivit do praxe několika způsoby. 

Prioritní je dlouhodobá spolupráce s aplikační sférou, která se stává poskytovatelem 

studentských praxí a místem aplikace teoretických poznatků. V roce 2017 VŠTVS PALESTRA 

rozšířila nabídku praxí pro studenty. Při praxích studenti prohlubují dosavadní odborné 

kompetence a teoretické znalosti získané při studiu. V roce 2017 se studenti účastnili organizace 
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a zajištění několika běžeckých závodů, exkurzí ve výživových a testovacích centrech, …, atd. 

Uvedené aktivity přispívají lepšímu uplatnění studentů.  

Přenos poznatků do praxe probíhá rovněž prostřednictvím akademických pracovníků 

a jejich publikační činnosti, která je zaměřena na uplatnění získaných a zveřejňovaných 

poznatků. Taktéž většina vědecko-výzkumných projektů je řešena s cílem reálného uplatnění 

v praxi. 

Výstupem praktického bádání jsou bakalářské a diplomové práce studentů. Ty 

nejvýznamnější jsou každoročně prezentovány na Studentské konferenci. 

 

2) Působení v regionu 

 

VŠTVS PALESTRA významně působí především v oblasti svého sídla (Hlavní město 

Praha). Svým zaměřením výborně působí ve veřejném prostoru především sportovními akcemi, 

které organizuje nebo se na jejich organizaci spolupodílí, čímž naplňuje jednu ze svých vizí v 

oblasti třetí role vysokých škol, a to zprostředkovat vlastní aktivity a znalosti do vnějšího světa. 

V roce 2017 to byly následující sportovní akce: 

 PALESTRA Kbelská 10 silniční běžecký závod,  

 Gladiator Race běžecký překážkový závod, 

 Běchovice-Praha silniční běh na 10 km, 

 Běh pro Paraple benefiční sportovně-společenská,  

 Teribear sportovně-charitativní akce na podporu znevýhodněných dětí. 

 

Ve svém regionu VŠTVS PALESTRA spolupracuje s mnohými institucemi 

a samosprávami. V průběhu roku 2017 spolupracovala VŠTVS PALESTRA s Městskou částí 

Prahy 14 na strategii a plánu rozvoje přírodního parku Čihadla, kde má vzniknout prostor pro 

sport a volnočasové aktivity.  

V roce 2015 se VŠTVS PALESTRA zapojila do projektu „Duální kariéra“ realizovaného 

Českým olympijským výborem. Tento úspěšný projekt, nabízející možnost zvýhodněného 

studia pro vrcholové sportovce a reprezentanty z celé České republiky, má za cíl připravit 

sportovce pro uplatnění na trhu práce po skončení jejich sportovní kariéry. V roce 2017 bylo 

podpořeno 7 sportovců-studentů VŠTVS PALESTRA. 

Dále se VŠTVS PALESTRA ve spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád účastní 

projektu „ZAS“. Jedná se o akce pro děti s mentálním postižením konané jak na VŠTVS 

PALESTRA v Praze, tak i po celé ČR. Bylo realizováno výzkumné šetření na spánkové habity 
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a životní styl pod supervizí paní prof. Válkové. Současně proběhlo několik workshopů pro 

studenty, lékaře a dobrovolníky z řad veřejnosti.  

V roce 2017 pokračovala i spolupráce VŠTVS PALESTRA s Klokánkem Štěrboholy, nově 

byla navázána spolupráce s institucemi ústavní rodinné péče v kraji Vysočina. 

 

3) Nadregionální působení a význam 

 

Význam nadregionálního působení VŠTVS PALESTRA podporují mezinárodní 

konference, které jsou součástí vědecko-výzkumného rozvoje vysoké školy a kterých se hojně 

účastní domácí i zahraniční odborníci, stejně jako studenti a široká veřejnost.  

V roce 2017 VŠTVS PALESTRA pořádala mezinárodní vědeckou konferenci Wellness, 

zdraví a kvalita života se zaměřením na průkazné a kvalitní výsledky výzkumu holistické 

koncepce v širokém globálním zaměření.  

VŠTVS PALESTRA dlouhodobě aktivně posiluje své nadregionální působení výměnou 

znalostí a zkušeností se zahraničními univerzitami. Vysílá své zaměstnance i studenty na 

mezinárodní vědecko-výzkumné projekty, výzkumné stáže, konference a další odborné akce, 

které byly popsány v předchozích částech výroční zprávy.  


