Zápis z jednání kolegia děkana FTK UP č. 1 ve dnech 24. 4. – 25. 4. 2014

Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 1 ve dnech 24. – 25. 4. 2014 - výjezdní zasedání SLATINICE

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – děkan FTK UP Olomouc;
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.; RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.; RNDr. Svatopluk Horák,
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.; Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. – proděkani FTK UP Olomouc;
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. – vedoucí IAŽS; prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.,
vedoucí KFA; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., vedoucí KPK; Mgr. Zdeněk Hamřík,
Ph.D. vedoucí KRL; PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. vedoucí KAT; PaedDr. Soňa
Formánková, Ph.D. vedoucí KAS; Mgr. Michal Šafář, Ph.D. vedoucí KSK.
Rámcový program:
1. Informace vedení
2. Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků
FTK UP Olomouc 10/2010 - aktualizace
3. Pedagogická oblast, akreditační řízení
4. Různé
5. Výhledy jednotlivých pracovišť
Ad 1) Informace vedení FTK
• Informace o současném stavu výstavby na FTK – proděkan Radek Hanuš.
• Oblast komunikace na FTK – diskutovány akce na katedrách a pracovištích. Žádost
o oznamování akcí. PR a podpora pořádaných akcí na FTK.
• Vizuální styl FTK UP a jeho jednotného dodržování. Prof. Opavský – potřeba
„fakultní publikace v ČJ i AJ. Dr. Formánková – tisk diplomů pro různé příležitosti.
Dr. Dostálová – tisk vizitek, grafických listů apod.
• Projekty na FTK UP – rozdání přehledu grantů a projektů. Doc. Svozil – je potřeba
evidovat žádosti o projekty na centrální úrovni. Dr. Hanuš – informace o uvažovaných
nových projektech a výzvách. Prof. Jirásek – stav projektů ve výzkumné oblasti. Prof.
Jirásek – časopis Acta Gymnica – diskuse k názvu, uznávání výstupů v metodice
hodnocení apod.
Ad 2) Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků
FTK UP Olomouc 10/2010 - aktualizace
• Informace o současném stavu kvantifikace – proděkan Kudláček.
• Diskuse nad možnou aktualizací metodického pokynu – všichni.
• Navržená aktualizace jednotlivých oblastí hodnocení:
 Evidování činnosti na přijímacím řízení (vedoucí jednotlivých částí přijímacích
zkoušek).
 Navýšení činnosti za oponování bakalářských prací (5 hodin).
 Učební texty a odborné publikace až na 120 hodin – dle rozsahu a kvality
publikace (hodnocení komise).
 Vyjmutí tabulky minimálního přepočteného autorského podílu publikačních
výstupů za rok.
 Započítání výuky vedené v AJ.
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Ad 3)
Pedagogická oblast, akreditační řízení…
• Informace o současném stavu akreditací jednotlivých studijních oborů na FTK UP
Olomouc – proděkan Horák.
• Aktuální je reakreditace habilitačního a profesorského řízení na FTK (2015).
• Společný „kinantropologický“ základ programu TVS – diskuse všichni.
• Problémy „prostupnosti“ některých předmětů na FTK.
• Přijímací řízení – případné změny je potřeba připravit i s ročním předstihem. Nutnost
schválení AS FTK… Diskuse nad SCIO testy.
• Stipendijní fond a jeho čerpání. Je potřeba dodržovat pravidla (1 hodina práce studenta
= 80Kč atd.
• Propagace studia v DSP na FTK UP Olomouc – proděkan Jirásek, všichni.
• Evaluace na FTK – úvodní slovo proděkanka Dostálová. Diskuse – elektronická verse
apod.
• Konstatování významu kvalitní pedagogické práce.

Ad 4)
Různé
• Problematika blokové výuky – Dr. Formánková. Upravení formulace v seznamu
přednášek.
• SZZ – obhajoby závěrečných prací – Dr. Šafář. Není nutná fyzická přítomnost
oponentů a vedoucích bakalářských prací.
• Nominace studentů na ceny rektora za nejlepší závěrečnou práci – doc. Svozil. Je
vhodné průběžně evidovat a navrhovat nejlepší práce z obhajob.
Ad 5)
Výhledy jednotlivých pracovišť v perspektivě 5 let – všichni přítomní vedoucí fakultních
pracovišť.
Zaznamenána jen osnova vyjádření
KFA za 5 let (prof. Opavský)
Řešení problému dostatečného personálního zajištění; velká šíře předmětů
Diskuze ke směřování se zaměřením na sportovní fyzioterapii
KSK za 5 let (dr. Šafář)
Vůdčí pracoviště v oblasti sportovní psychologie (V ČR s přesahem do EU)
Všechny společenské vědy jsou koncentrovány na tomto pracovišti (v rámci rozumné
míry)
Personální zajištění doc. a profesory pro potřeby akreditace
KRL za 5 let (dr. Hamřík)
Ustálená akreditace na 8 let vedoucí pracoviště v oblasti Životního stylu a zdraví (vč.
Excelentních vědeckých výstupů)
Zážitková pedagogika + Management a cestovní ruch (personální a vědecké zajištění
pro akreditaci)
Řešení výzkumných a rozvojových projektů na KRL
IAŽS za 5 let (prof. Frömel)
Strategie rozvoje institutu se průběžně zpracovává v koordinaci s prioritními obory
FTK. Nosné výzkumné zaměření je PA a prostředí, které má kinantropologický základ
a žádoucí vazbu na stávající a budoucí studijní programy FTK. Na nejvyšší světové
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úrovni musí být rozvíjena oblast monitoringu PA. Institut bude garantovat výuku a
rozvoj metodologie. Personální zajištění bude vycházet z vědecké, výukové a
komerční strategie FTK. Kvalifikace pracovníků se bude muset koordinovat
s potřebami dalších pracovišť FTK. Grantová a publikační politika institutu se bude
také odvíjet od celkové strategie VVVI.
KPK za 5 let (prof. Janura)
Garance činnosti týmu „motorika na FTK UP
3 habilitační řízení
Nutnost personálního posílení v souladu se strategií vědy a výzkumu na FTK
Fyzická dislokace pracovníků na CKV po zahájení provozu budovy CKV
Posílení grantových aktivit v oblasti vědy a výzkumu
KAPA za 5 let (dr. Janečka)
Rozdíly mezi široce a úzce zaměřenou katedrou
Mezinárodní spolupráce a vůdcovství
Pedagogická funkce zajištění studijních oborů
Diskuze k orientaci VaV vs. zajištění ped. oblasti
KAS za 5 let (dr. Formánková)
Personální problematika – je nutná náhrada za výpadek výuky s PdF a PřF tj 1,5
úvazku např. oblast „Sportovní trénink“ řešit ze stávajícího personálního obsazení
katedry
Zasídlení do prostor Kampusu Neředín
Propojení současně převažující pedagogické činnosti katedry s vědeckou, výzkumnou
a publikační činností
Udržení a zvýšení orientace pracovníků katedry na trenérskou činnost s významným
renomé
Aplikace vybraných závěrů projektu KINOB do studijních plánů studijních oborů

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci dne 30. 4. 2014
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