
Cílem je vytvořit pro studenty UP s mimořádnou sportovní výkonností 
systém, který bude respektovat jejich sportovní rozvoj s ohledem na 
individuální možnosti v rámci plnění studijních povinností.

Studuj a sportuj na Univerzitě Palackého 
a čerpej řadu benefitů Vysokoškolského sportovního centra VICTORIA

Komplexní podpora studentů zapojených do projektu 

Tutorská činnost koordinátora studia – konzultuje se sportovci průběh jejich 
studia, plnění studijních povinností a pomáhá s tvorbou jejich studijního 
programu.

Realizační tým je tvořen odborníky v oblasti kondičního tréninku, sportovní 
psychologie, sportovní výživy, zátěžového testování a fyzioterapeutické péče.

Studenti mohou využívat balíčku služeb pro rozvoj kondice, zahrnující 
měření tělesného složení s interpretací a doporučeními, specifickou funkční 
a motodiagnostiku vybraných funkcí s ohledem na sportovní specializaci, 
komplexní hodnocení pohybového systému a hybných funkcí fyzioterapeutem, 
neomezený vstup do fitness centra, možnost využití plaveckého bazénu.

Oblast studijní:

Specifické oblasti sportovního tréninku:

www.upol.cz univerzita.palackeho Univerzita Palackého

Kontakt na koordinátora: Mgr. Pavel Háp, Ph.D. | pavel.hap@upol.cz

https://youtu.be/bTpQUQ28pM4



Univerzita Palackého v Olomouci
Základní informace

Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) byla 
založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově 
druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší.

Prestiž a kvalita
Osm fakult Univerzity Palackého zajišťuje 840 bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programů. Zájemci o studium mohou čerpat  
ze široké nabídky: od teologie, učitelství, tělesné výchovy a sportu přes obory 
humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské 
obory či zdravotnické vědy. Kreditní systém studia na Univerzitě Palackého  
je plně kompatibilní s ECTS. Prestižní postavení olomoucké univerzity potvrzuje 
obrovský zájem o studium nejen mladých uchazečů, ale také zájemců z praxe, 
včetně seniorů. O studium je velký zájem také v zahraničí, zejména o anglický 
program General Medicine.

Poslání, hodnoty a vize
Ve všem, co na univerzitě děláme, usilujeme o dokonalost, inovaci, angažovanost, 
týmovou práci, transparentnost, akademickou integritu, svobodu a samosprávu, 
potřebnou kontinuitu a začlenění se do společnosti. S hrdostí se hlásíme  
k bohaté a úspěšné historii univerzity, která počíná rokem 1573. O tyto 
hodnoty budeme náležitě pečovat, udržovat a rozvíjet je. Univerzita Palackého  
v Olomouci bude i nadále přední výzkumnou univerzitou usilující o umístění 
mezi pěti nejvýznamnějšími vysokými školami v ČR a mezi 500 univerzitami  
ve světě.
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