Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 15. 5. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů – Bělka, Buben, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kaštil
(příchod ve 14.30), Smékal, Svoboda, Valtr, Venkrbec, Svozilová.
Omluveni: Dub, Fryčák, Hamřík.
Hosté: děkan Šafář, proděkan Svozil, proděkan Háp, tajemník Král, ředitel AC Baluo Sigmund.
Zasedání AS FTK UP bylo zahájeno v 13.30 hodin. Předsedkyně AS FTK UP Formánková přivítala hosty
a přítomné senátory a seznámila je s programem zasedání, do kterého bude vložen na žádost
proděkana Svozila bod 3 – Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Ostatní program zůstává
nezměněn.
Program:
1. Kontrola zápisu (Smékal)
2. Schvalování Zprávy o hospodaření (Šafář, Král)
3. Informace k AC Baluo (Sigmund)
4. CŽV – současný stav a strategie (Háp)
5. Informace z AS UP
6. Studentská rubrika
7. Různé
Předsedkyně AS FTK UP zahájila hlasování k programu 9. zasedání AS FTK UP.
Usnesení č. 1 (přítomno 11 senátorů)
pro 11
proti 0
zdržel se 0
AS FTK UP schválil program svého zasedání s navrženou úpravou – zařazení bodu 3 Přijímací řízení
na akademický rok 1019/2020.
Usnesení bylo přijato.
1. Kontrola zápisu
Místopředseda AS FTK Smékal provedl kontrolu zápisu ze dne 3. 4. 2018, ze zápisu nevyplývají žádné
úkoly.
2. Schvalování zprávy o hospodaření za rok 2017
Členky a členové AS FTK UP obdrželi v předepsaném termínu Výroční zprávu o hospodaření FTK UP za
rok 2017 v obvyklé struktuře. Děkan Šafář po krátkém úvodu předal slovo tajemníku Královi. Tajemník
Král seznámil přítomné s tímto dokumentem. Objasnil jednotlivé položky, upozornil na nárůst majetku
a apeloval na průběžné vyřazování starého a nefunkčního majetku. V krátké diskuzi odpověděl na
otázky senátorů. AS FTK UP je průběžně informován o čerpání finančních prostředků na FTK UP.
Předsedkyně AS FTK UP Formánková vyzvala ke shrnutí předsedu Ekonomické komise AS FTK UP
Svobodu. Ten doporučil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017 schválit. Po krátké rozpravě dala
předsedkyně AS FTK UP hlasovat o schválení VZ FTK UP o hospodaření za rok 2017.
Usnesení č. 2 (přítomno 11 senátorů)
pro 11
proti 0
AS FTK UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FTK UP za rok 2017.

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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3. Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020
Členky a členové AS FTK obdrželi dokument, který byl projednán Pedagogickou komisí FTK UP a
jednotlivými garanty oborů. Předsedkyně AS FTK UP Formánková požádala proděkana Svozila o
komentář k zaslanému dokumentu. Ten upozornil na změny související s novelou zákona 111/1998 Sb.
ve znění pozdějších přepisů. Studijní obory je mění na studijní programy, akreditační řízení je dle platné
legislativy v běhu. Děkan upřesnil postupy akreditací dle novely výše uvedeného zákona. Předsedkyně
AS FTK UP Formánková požádala o vyjádření předsedu pedagogické komise AS FTK UP Ješinu. Proběhla
rozprava, ze které vyplynulo, že materiál ke schválení je interní a v rámci platné legislativy pro postup
Vědecké radě FTK UP je nutné jeho schválení AS FTK UP, i když ještě akreditace programů uvedených
v tomto materiálu neproběhla.
Usnesení č. 3 (přítomno 11 senátorů)
pro 10
proti 0
zdržel se 1
AS FTK UP schvaluje Přijímací řízení na FTK UP na akademický rok 2019/2020.
Usnesení bylo přijato.
Ve 14.30 přišel senátor Kaštil.
4. Informace k AC Baluo
Předsedkyně AS FTK UP předala slovo řediteli AC Baluo Sigmundovi. Ten rozdal přítomným materiál
k činnosti AC Baluo od začátku roku 2018, jednotlivé body podrobněji vysvětlil. AS FTK UP je průběžně
informován o hospodaření AC Baluo. Ředitel AC Baluo upozornil na personální podstav – nedostatek
kvalifikovaných odborníků pro následné a dynamické rozšíření AC navenek. Děkan Šafář i tajemník Král
upřesnili, že se nedaří dosáhnout maximálního zefektivnění provozu ACB dovnitř univerzity, ze strany
UP není kladná odezva. Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že AC Baluo je schopné poskytnout
reprezentativní prostory (spolu s CKV) pro vědecké konference, které by FTK UP pořádala. Intenzivně
se hledají ubytovací kapacity pro akce v AC Baluo.
4. CŽV – současný stav a strategie
Předsedkyně AS FTK UP Formánková předala slovo proděkanu Hápovi. Oddělení CŽV plní roli, která je
dána platnou legislativou (např. rigorózní zkoušky).
Na FTK UP je CŽV zaměřeno na oblast trenérského vzdělávání. Zatím je v rámci trenérského vzdělávání
spolupráce se třemi svazy – plavání, házená a basketbal. Otvírá se možnost spolupráce s Českou
asociací ragby, Českým svazem karate a Českým svazem stolního tenisu.
Strategie do budoucna:
• Připravuje se modul kreditového vzdělávání – chceme nabízet kompletní balík služeb.
• Navrhnout systém celoživotního vzdělávání trenérů.
• V rámci uchazečů o studium, případně dalšího vzdělávání reklamu cílit na svazy.
• Zvýšit personální nároky na lektory, zvýšit jejich finanční ohodnocení.
• Existuje celá řada licenčních programů, které si studenti mohou udělat v rámci svého studia na
FTK UP. Základ je ve studijních programech, pokud bude student chtít licenci, musí absolvovat
kurz v rámci CŽV. O tomto modelu se uvažuje i v nových studijních programech.
• Oddělení by mělo mít na starosti práci s absolventy i uchazeči o studium.
V 15.05 hod. odešel senátor Smékal a senátorka Svozilová.
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5. Informace z AS UP
Senátor Janečka informoval o zasedání AS UP, které se konalo 2. 5. 2018, bude probíhat rekonstrukce
menzy, byl schválený rozpočet UP na rok 2018, AS UP souhlasil se vstupem UP do spolku Český optický
klastr, z. s. Podrobnosti jsou v zápise ze zasedání AS UP č. 8, který je zavěšen na UPShare.
6. Studentská rubrika
Senátor Kaštil bude kontaktovat proděkanku Dostálovou ohledně studentské zóny před NA 401.
7. Různé
Senátor Janečka: začala 1. etapa rekonstrukce učeben v budově NC.
Předsedkyně AS FTK UP poděkovala všem přítomným a ukončila v 15.20 hod. zasedání AS FTK UP.
Termín dalšího zasedání je 6. 9. 2018 v 13.00 hod. Místnost bude vzhledem k SZZ upřesněna
v pozvánce.
V Olomouci dne 17. 5. 2018
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. v. r.
předsedkyně AS FTK UP
Zapsala: Miriam Horová

Přijatá usnesení z 9. zasedání AS FTK UP dne 15. května 2018:

1. AS FTK UP schválil program svého zasedání s navrženou úpravou.
2. AS FTK UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.
3. AS FTK UP schvaluje Přijímací řízení FTK UP na rok 2019/2020.
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