Zápis z jednání kolegia děkana FTK UP v Olomouci č. 1 dne 6. 2. 2013

Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 1 ze dne 6. 2. 2013
Přítomni: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Mgr. Zdeněk
Hamřík, RNDr. Svatopluk Horák, RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav
Janura, Dr., Ing. Pavel Král, MSc., MBA, Bc. Tomáš Nohejl, PhDr. David
Smékal, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek,
Ph.D., RNDr. Jiří Kratochvíl, doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav
Opavský, CSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Program:
1. Aktuální informace.

2. Publikační strategie na FTK UP.
3. Výstavba Aplikačního centra BALUO a přestavba Kinantropologického centra
ve vztahu k zaměření výzkumu na FTK UP.
4. Různé.
1) Aktuální informace
 Děkan informoval o aktualitách z porady děkanů s rektorem. Rozpočet (zatím orientační) – FTK
UP dostane 96 840 tis. (po odvodech na centrální jednotky).
 Děkan se zúčastnil 5. 2. 2013 zasedání AK, kontrola DSP dopadla velmi dobře, studijní obor
Ochrana obyvatelstva získal akreditaci na 8 let.
 DOD v akademickém roce 2013/2014 – sobota 23. 11. 2013 – povinný termín pro všechny
fakulty, pátek 17. 1. 2014 – dle zvážení jednotlivých fakult.
 FTK UP získala dva výzkumné projekty GAČR (Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. – 2 roky,
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. – 3 roky).
2) Publikační strategie na FTK UP

VK odevzdali děkanovi plán příspěvků do časopisu Acta Gymnica. Prof. Janura apeloval
na to, aby příspěvky splňovaly všechny požadavky, jinak nemohou být zveřejněny.
Prof. Frömel upozornil na nutnost zpracování publikační strategie.
Proběhla diskuse k uvažované publikační strategii a k možnosti přejmenování časopisu
Acta Gymnica.
Závěry:
 Katedry, které nepředložily seznam pracovníků, kteří se ucházejí o publikování v AG
v roce 2013, učiní tak do 15. 2. 2013. Příspěvky, které nebudou přijaty v AG, mohou
být nabídnuty k opublikování do časopisu Tělesná kultura.
 Diskuse k publikační strategii na FTK UP bude pokračovat i v následujících jednáních.
3) Výstavba Aplikačního centra BALUO a přestavba Kinantropologického centra

ve vztahu k zaměření výzkumu na FTK UP.
Stavební povolení, doporučení k financování, plánovaný termín ukončení je 31. 12. 2014.
V současné době se připravuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
Prof. Frömel doporučil monitoring podobných center v zahraničí vzhledem k nejnovějším
informacím a trendům v této oblasti.
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Zaměření výzkumu na FTK UP musí být v souladu s výstavbou CKV i Aplikačním
centrem BALUO.
4) Různé
 Proděkan Horák znovu upozornil, že nejsou doplněny sylaby u všech předmětů ve STAGu. Stav
je nutné na katedrách znovu zkontrolovat a doplnit do 15. 2. 2013. Tento den budou předměty
„překlopeny“ do nového akademického roku (2013/2014). Po tomto datu je nutné
pro nadcházející akademický rok dělat změny již v „překlopených“ předmětech v roce
2013/2014.
Odpovědní: vedoucí kateder a institutu.
 Proděkan Horák připomenul, že je nutné vypsat dostatečné množství zkušebních termínů.
V období červen – červenec jsou primární přijímací a státní závěrečné zkoušky, následně kurzy
a další akce pracovišť (ČAH apod.)!
 Proběhla diskuse k nutnosti zapisování studijních výsledků písemně do indexu.
Závěr: kontrola studijních výsledků je od akademického roku 2012/2013 pouze podle STAGu.
 Je nezbytné dodržovat rozvrhy, případně zajistit náhradní výuku a není možné rozvrhy svévolně
měnit. Proděkan Horák zašle na jednotlivá pracoviště zjištěné diskrepance ve výuce
kombinovaného studia a žádá VK o prověření a zaslání zpětné informace.
Odpovědní: vedoucí kateder a institutu.
 Publikační výstupy, které vyjdou se zpožděním a po datu sběru dat ke kvantifikaci mohou být
započítány do kvantifikace v následujícím roce.
 Personální záležitosti, končící pracovní smlouvy v roce 2013. Vedoucí fakultních pracovišť
zašlou návrhy na řešení smluvních vztahů u pracovníků, kterých se to týká, děkanovi fakulty do
28. 2. 2013.
 KVANTIFIKACE pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc
(doplňující informace k zápisu z kolegia děkana od proděkana Kudláčka)
o Kontrola kvantifikace proběhne stejným způsobem jako v minulém roce 2012.
o Zaslání podkladů všem pracovníkům v tištěné podobě ke kontrole dne 28. 2. 2013
(Zodpovídá: proděkan Kudláček).
o Termín kontroly a doručení opravených a zkontrolovaných materiálů s podpisem
vedoucích pracovišť proděkanovi Kudláčkovi – 15. 3. 2013 (Odpovědni: Vedoucí
fakultních pracovišť).
o Kontrola a finální doplnění výkazů a statistiky včetně zaslání elektronických výkazů
vedoucím kateder do 29. 3. 2013 (Zodpovídá: proděkan Kudláček).

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP

V Olomouci dne 14. 2. 2013

