Zápis z jednání kolegia děkana a kolegia studijních oborů FTK UP č. 1 dne 29. 2. 2012

Zápis z jednání kolegia děkana a kolegia garantů studijních oborů Fakulty
tělesné kultury UP v Olomouci
č. 1 ze dne 29. 2. 2012
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.,
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.; doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof.
RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., prof. PhDr.
Karel Frömel, DrSc., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D, Ing. Pavel Král,
MBA. – tajemník FTK UP, doc. ing. Jaromír Novák, CSc., prof. PhDr. Hana Válková, CSc., doc.
PhDr. Rudolf Psotta, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
(zástupkyně KAF), Bc. Tomáš Nohejl (zástupce AS FTK).
Omluveni: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Program:
1. Aktuální informace ze zasedání rektora s děkany, kolegia rektora apod.
2. Motivační systém na FTK UP, kvantifikace, evaluace.
3. Výstavba na FTK UP Olomouc – informace o stavu příprav.
4. Koncepce vědy na FTK UP Olomouc, propagace vědy na UP, časopisy na FTK UP Olomouc.
5. Studijní záležitosti (SZZ, přijímací zk., kurikula předmětů, nový studijní obor, modul
managementu a ekonomiky…).
6. Různé
1) Informace děkana
1)a Rozdělení finančních prostředků
Ze strany vedení UP byla schválena metodika dělení prostředků na fakulty a další centrální jednotky.
Problémem může být, že ze strany UP byly započítány zdroje z programu KRÉDO (Individuálnímu
projekt národní /IPn/ Kvalita, Relevance, Diverzifikace, Otevřenost školství v ČR). Metodika je
předmětem jednání v AS UP Olomouc.
-

-

-

Ukazatel A byl pro jednotlivé fakulty spočten podle financovaného počtu studentů (započítáno
tak, jak se odsouhlasilo s pror. Zouharem). Průměrný koeficient fakulty je určen z materiálů
MŠMT.
Pro ukazatel K (kvalita) byla jako základ vzata metodika a postup MŠMT, jako zdrojová data
údaje MŠMT, tak jak byla zaslána v lednu 2012.
Koeficient zaměstnanosti. Vedení UP došlo k rozhodnutí snížit tento koeficient na polovinu.
Ušetřenými procenty posílili jiné koeficienty.
Oproti MŠMT jsou k dispozici údaje o skutečných počtech profesorů a docentů. MŠMT nemá
k dispozici data z matriky profesorů a docentů. Pro výpočet uvnitř UP byla tedy vzata
skutečná data, která jsou ověřená.
U RIV bodů využívá MŠMT dvě řady dat – nepřepočtené pro ukazatel K a přepočtené pro
RVO. Koeficient RUV bude rozdělen mezi koeficient RIV bodů a koeficient samoplátců.

1)b Změny ve veřejných zakázkách od 1. 4. 2012
Základní změny:
-

snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu/podlimitních zakázek,
povinný profil zadavatele,
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-

povinné zrušení VZ při malém počtu hodnocených nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů,
povinné předběžné oznámení,
povinná elektronická aukce,
změny v zadávací dokumentaci a VZ na stavební práce…

Závěry:
Připravuje se nová směrnice rektora k VZ. Rozjíždí se také zavedení DYNAS na kancelářské potřeby,
periferie a tonery.
1)c 2013 rok 440. výročí vzniku univerzitního učení v Olomouci
Fakulty dodají připravované akce, vydání knih, které je vhodné v roce 2013 spojovat s tímto výročím.
FTK UP zašle avízo na konferenci v roce 2013 Pohyb a zdraví.
Závěry:
Doc. Svozil požádal vedoucí kateder i garanty studijních oborů o dodání připravovaných akcí
významnějšího charakteru, které mohou být vykázány v souvislosti s 440. výročím prof. Jiráskovi, na
vědomí děkanovi FTK UP do konce března 2012.
1)d Informace o semináři v Senátu ČR „Státní podpora sportu – dobré příklady v zahraničí“
Doc. Svozil a Mgr. Hamřík informovali o účasti na zasedání výboru Senátu parlamentu ČR dne 28. 2.2
012. Vystoupení pracovníků FTK UP bylo velmi dobře hodnoceno. Odkazy:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=10948
http://www.novinky.cz/kariera/260359-lahev-s-alkoholem-neni-pro-skolaky-tabu.html
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-reg...ikatni-studie-na-univerzitepalackeho<http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/unikatni-studie-na-univerzite-palackeho/>
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/det...ri-chlapci-si-necistizuby_226585.html<http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti/jak-ziji-deti-divky-vyrazne-vic-kourichlapci-si-necisti-zuby_226585.html>
2) Motivační systém na FTK UP, kvantifikace, evaluace
Výsledky kvantifikace obdrželi všichni vyučující na katedrách ke kontrole. Úvodní slovo proděkan
Kudláček.
Diskuse:
-

k jednotlivým položkám kvantifikace a jejich míře podrobnosti,
k dopadům výsledků kvantifikace do připravovaného motivačního systému, provozních
prostředků na jednotlivá pracoviště.

Závěry:
Kolegia se shodla na potřebnosti „kvantifikace“. Není zatím jednota v dopadech kvantifikace pro
jednotlivé pracovníky i celé pracoviště. Panovala shoda na tom, že výsledky kvantifikace jsou
důležitým podkladem pro personální práci na fakultních pracovištích. Dosavadní finanční prostředky
věnované osobním příplatkům a „provozním“ prostředkům na fakultní pracoviště budou zachovány ve
stejné výši jako v roce 2011. 9. 3. 2012 – termín odevzdání opravených a potvrzených výsledků
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kvantifikací z pracovišť na sekretariát děkana. Jejich kontrola a případná korekce původních hodnot
bude provedena do 19. 3. 2012.
Evaluace, výsledky evaluace za ZS 2011/2012 byly 28. 2. 2012 zaslané na vedoucí fakultních
pracovišť (slovo proděkanka Dostálová, rozdány připravené materiály). Celkem bylo vyhodnoceno
v prezenčním studiu 6070 dotazníků a 3070 dotazníků v kombinovaném studiu v 322 předmětech.
Paní proděkanka očekává reakce a návrhy jak jinak formulovat problematické otázky do konce března
2012.
Diskuse:
-

Oddělení hodnocení předmětu od hodnocení pedagoga.
Způsob zveřejnění výsledků hodnocení evaluace, zpětná vazba pro studenty.

Závěry:
-

Výsledky evaluace byly celkově velmi pozitivní.
Bude se pracovat na nové struktuře evaluačního dotazníku.
I nadále budou výsledky evaluace sloužit k personální práci na fakultních pracovištích.
S výsledky evaluace vedoucí pracoviště seznámí své pracovníky a na individuální schůzce
s děkanem (19. 3.) předloží seznam neevaluovaných předmětů za ZS 2011 s krátkým
zdůvodněním.

19. 3. a 20. 3. 2012 individuální schůzky vedoucích kateder s děkanem k personální práci
na pracovištích (kvantifikace, evaluace, personální práce na katedrách).

3) Výstavba na FTK UP Olomouc – informace o stavu příprav

Informace o aktuálním stavu výstavby Kinantropologického centra a Aplikačního centra
podal pan tajemník a doplnil proděkan Hanuš.
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro potřeby územního řízení,
je zajištěna většina potřebných dokumentů, vyjádření a stanovisek potřebných pro toto řízení,
je podána oficiální žádost o vydání územního rozhodnutí. Náklady na zpracování
dokumentace včetně inženýrské činnosti s územním řízením jsou 1.000.000,- Kč a budou
hrazeny z projektu IRP (institucionální rozvojové projekty UPOL). Vedení FTK UP
intenzivně jedná s ostatními vlastníky budov a pozemků dotčených výstavbou (zejména
Statutární město Olomouc a Ministerstvo obrany ČR). Výsledky dosavadních jednání je
možno považovat za velmi úspěšné a je reálný předpoklad, že budou zajištěna veškerá
potřebná souhlasná stanoviska od vlastníků těchto nemovitostí. K 15. 3. 2012 budou
vyhotoveny studie proveditelnosti jak pro Aplikační centrum, tak pro Kinantropologické
centrum.

4) Koncepce vědy na FTK UP Olomouc, propagace vědy na UP, časopisy na FTK UP Olomouc
Materiál ke koncepci vědy na FTK UP na období 2012 – 2013 byl rozeslán na členy kolegií.
Proděkan Jirásek v krátkosti prezentoval hlavní myšlenky této koncepce.
Diskuse:
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-

-

Kvalitní materiál, který umožňuje jak rozvoj vyjmenovaných priorit, tak umožňuje
projektovým způsobem podpořit i další oblasti.
Prof. Válková doporučuje pozměnit podoblast „školní tělesná výchova“ alternativně na a)
psycho-sociální hlediska životního stylu b) psycho-sociální a didaktická hlediska životního
stylu c) psycho-sociální kontexty kinantropologie d) psycho-sociální kontexty životního stylu
jedince a malých skupin.
Nedořešena problematika metodologie.

Časopisy na FTK UP
Prof. Janura – Acta Gymnica – prof. Janura seznámil kolegia s aktuálními problémy časopisu.
Závěry:
-

Vedoucí kateder osloví členy katedry a do 15. 3. 2012 zašlou prof. Janurovi návrhy na členy
Redakční rady Acta Gymnica.

Doc. Psotta – Tělesná kultura – doc. Psotta seznámil kolegia s aktuálními problémy časopisu. Nová
redakční rada zahájí svoji činnost. Cílem TK je být v seznamu recenzovaných časopisů. Plánem jsou
dvě čísla TK pro rok 2012.
Propagace vědy:
UP získala velký projekt na propagaci vědy. Za FTK UP je členem týmu proděkan Hanuš. Pro FTK
UP jsou určeny dvě klíčové aktivity.
5) Studijní záležitosti (SZZ, přijímací zk., kurikula předmětů, nový studijní obor, modul
managementu a ekonomiky…)
Úvodní slovo proděkan Horák, který objasnil problematiku studijních záležitostí a rozdal připravené
materiály.
SZZ:
Inovace stávajících komisí pro obhajoby a SZZ. Komise by měly být modulově uspořádány. Obsazení
komisí musí být jmenovitě stanovené. Každá komise by měla být 5ti členná, složená ze zástupců
i z dalších pracovišť a s vymezením role tajemníka komise. Navíc lze zapojit postgraduální studenty.
Závěry:
-

-

-

1

Do 12. 3. 2012 dodat proděkance Dostálové připomínky a návrhy na jmenování 5ti členných
komisí podle výše uvedeného. Zejména u oboru Rekreologie, Fyzioterapie, Ochrany
obyvatelstva a modulu Pedagogické způsobilosti podat návrhy na nové uspořádání (např.
doposud čítala jedna komise 7 – 21 členů).
Přijímací řízení. K 29. 2. 2012 bylo na FTK UP podáno 2172 přihlášek. Loni bylo podáno cca
2400 přihlášek. Dr. Horák přednesl návrh na zahájení fakultní odborné diskuze na případnou
změnu koncepce talentové zkoušky. Tato změna by mohla být realizována nejdříve v
následném přijímacím řízení (od 2013/2014). Nutno zahájit celofakultní diskuzi, ale v souladu
se stávající akreditací. Případné připomínky a návrhy zaslat Dr. Horákovi, který je v souhrnné
podobě předloží pedagogické komisi. Termín pro připomínkové řízení – do 30. 3. 2012.
Vedoucí fakultních pracovišť zajistí do 30. 3. 2012 všechny aktuální popisy a charakteristiky
předmětů ve STAGu1 v již překlopené versi studijního plánu 2012 (ne 2011). Odpovědnost za
včasné vyplnění požadovaných podkladů v jednotlivých předmětech nese zaměstnanec FTK

Viz příloha zápisu č. 1 „náležitosti popisů předmětů v systému Studijní agendy STAG“
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-

-

UP, který je v daném předmětu uveden jako jeho garant. Termín 30. 3. 2012 se týká kompletní
české verze předmětu a anglického názvu předmětu. Požadavky na charakteristiky předmětů
jsou v příloze zápisu a byly předány přítomným členům kolegia děkana i kolegia studijních
oborů. Finální termín připravenosti předmětu v české i anglické verzi je stanoven na 31. 5.
2012.
Překlady popisů předmětů v českém jazyce do anglického jazyka zajistí v rámci projektu FTK
UP Mgr. Zuzana Hanelová.
Změna v harmonogramu akademického roku. Je schválen návrh pedagogická komise FTK UP
na změnu termínu odevzdání diplomových a bakalářských prací z 15. 12. na 30.11. Termíny
odevzdání závěrečných prací 30. 4. a 30. 6. zůstávají stejné.
Je nutné aktualizovat interní směrnici děkana k SZZ podle nového studijního a zkušebního
řádu na UP. V návaznosti na nově vznikající směrnice UP je třeba inovovat všechny interní
směrnice FTK vyplývající z vazby na Studijní a zkušební řád UP.

6) Různé
Informace o práci etické komise
Závěry:
-

Je nutné včasné zasílání projektových žádostí a závěrečných prací k etické komisi.
Je nutné dodržovat zásady informovaného souhlasu pro klienty.
Zvážit, zda nerozšířit kompetence etické komise i na další problémy vyplývající z etického
kodexu (obecné etické požadavky na pedagogickou, vědeckou, uměleckou a tvůrčí
práci jejích akademických a odborných pracovníků).

Informace o možnosti využívání již ukončených „Výzkumných záměru“ k publikačním výstupům do
roku 2013.
Dotaz dr. Formánkové zda se uvažuje o změně hodnocení externistů, proděkan Horák odpověděl, že
ano.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc

V Olomouci dne 7. 3. 2012
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Příloha 1 Náležitosti popisů předmětů v systému Studijní agendy STAG (dodal proděkan Horák)

a) Vyplývající ze studijního řádu UP
a. Název předmětu (česky a anglicky).
b. Garantující pracoviště.
c. Zkratku předmětu.
d. Rozsah výuky.
e. Semestr.
f. Způsob ukončení.
g. Kreditové ohodnocení:
i. Podmínky pro zápis předmětu,
ii. Informace o nedovolené volitelnosti kontraindikace,
iii. Doporučená návaznost předmětů,
iv. Požadavky na studenta a jejich rozsah,
v. Podmínky pro absolvování.

b) Požadované pro ECTS label – pouze u předmětů v nové akreditaci
a. Cíle předmětu (česky a anglicky).
b. Učitelé předmětu.
i. Jeden garant a jeho percentuální podíl na zabezpečení předmětu,
ii. Další učitelé, podílející se na výuce a jejich percentuální podíl na zabezpečení
předmětu,
iii. Podíl na Př, Cv a Sem.
c. Nahrazovaný, podmiňující a vylučující předměty v souladu s akreditací.
d. Předpoklady a způsobilosti (česky a anglicky).
e. Obsah předmětu (česky a anglicky).
f. Požadavky (česky a anglicky) a další informace o programu předmětu.
g. Vyučovací a hodnotící metody.
h. Literatura – povinná a doporučená.
i. Zařazení předmětu do skupin oborů a časovou náročnost studia.

Pozn.:
Za naplnění česká verze je plně zodpovědný garant předmětu.
Za anglickou verzi je plně odpovědný garant předmětu, přičemž:
a. Název předmětu okamžitě.
b. Zbývající je možno nechat přeložit, pokud o to učitel požádá.
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