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Zápis z jednání kolegia děkana a kolegia garantů oborů
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 2 ze dne 19. 2. 2015

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., prof. PhDr. Ivo
Jirásek, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.; RNDr. Svatopluk Horák, Ing. Pavel Král, MSc.,
MBA, prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; Mgr. Michal
Šafář, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. Ing. Jaromír Novák, Csc., prof.
PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Jiří Skoumal,
Ph.D. (zástupce KRL), doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. (zástupce KRL), Mgr. Pavel Háp
(zástupce KAS).
Omluveni: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., doc. Mgr.
Martin Kudláček, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová.

Rámcový program jednání
1. Informace děkana a vedení FTK, závěry předchozího kolegia - 10:00 – 10:20
2. Prezentace návrhů reakreditovaných st. oborů na FTK (Rekreologie Bc. a NMgr.,
Trenérství a sport Bc.) + diskuse – 10:20 – 11:00
3. Postup při reakreditaci studijních oborů – proděkan Horák – 11:00 – 11:20
4. Kvantifikace – termíny sběru a odevzdání dat – 11:20 – 11:30
5. Hodnocení SZZ, hodnocení závěrečných prací na FTK děkan Svozil – 11:30 – 11:45
(zaslané podklady)
6. Různé
ad 1) Aktuální informace, kontrola zápisu
- Výroční zpráva 2014 – dodržení termínu k dodání podkladů pro VZ T.: 31. 1. 2015 –
termín byl dodržen.
- Dovolená – vydán metodický pokyn děkana k čerpání dovolené v r. 2015; Vedoucí
pracovišť požádají o převedení dovolené 2014, převedenou dovolenou z r. 2014 je
nutné vyčerpat do 31. 3. 2015. Plán dovolených na rok 2015 je nutné odevzdat na
personální odd. do 15. 3. 2015. Úkol trvá. Odpovídají vedoucí pracovišť.
- Evidence
projektů
na
FTK
–
tiskopis
je
zavěšený
na
http://ftk.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/ (Formuláře FTK/Informační
formulář připravovaného projektu).
- Seznam přednášek – doplnění – jednotlivá pracoviště odevzdala v určeném termínu.
- Rozdělení finančních prostředků FTK UP na rok 2015 odpovídá stejným hodnotám
roku 2014. Následovat bude schvalovací proces v akademických senátech.
ad 2) a 3) Prezentace návrhů reakreditovaných st. oborů na FTK (Rekreologie Bc.
a NMgr., Trenérství a sport Bc.)
Členové kolegií obdrželi stručný návrh modulu trenérství k oboru Trenérství a sport
(soubor předmětů s kreditovým hodnocením), který představil doc. Lehnert.
Obor Rekreologie – zatím nebyl předložen žádný materiál, prof. Jirásek sdělil, že katedra
zatím nemá jednotný názor na návrh reakreditace.
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Proběhla diskuze. Děkan zdůraznil závažnost situace. Vzhledem k termínům zpracování
akreditace (2 měsíce na UP, 6 měsíců na akreditační komisi) je nutné předložit podklady
vědecké radě FTK UP, která má naplánované zasedání 30. 3. 2015.
Závěr: děkan určil termín předložení kompletních podkladů k reakreditacím obou
studijních oborů na 5. 3. 2015.
Odpovídají garanti st. oborů doc. Lehnert, prof. Jirásek, proděkan RNDr. Horák.
ad 4) Kvantifikace – termíny sběru a odevzdání dat
Termíny:
27. 2. 2015 – hodnocení pracovníků (výsledky kvantifikace k jednotlivým vyučujícím)
Odpovídá proděkan Kudláček
13. 3. 2015 – odevzdání vyplněných materiálů vedoucímu pracoviště. Odpovídají jednotliví
vyučující a vedoucí pracovišť.
27. 3. 2015 – odevzdání odsouhlasených materiálů vedoucím pracovišť proděkanu
Kudláčkovi. Odpovídají vedoucí pracovišť.
Duben, květen 2015 - individuální pohovory vedoucích pracovišť s děkanem FTK UP nad
výsledky kvantifikace.
ad 5) Hodnocení SZZ, hodnocení závěrečných prací na FTK
Členové kolegií obdrželi navržené formuláře, ke kterým proběhla rozsáhlá diskuze.
Závěry:
1. Při nejbližších SZZ bude vyzkoušen ve všech komisí hodnocení závěrečných prací
podle předloženého návrhu (pouze při obhajobách).
2. Hodnocení ústních SZZ proběhne v současném režimu při dodržení pravidla:
• V každé komisi (případně subkomisi) je student zkoušen ze všech částí modulu
SZZ najednou (ne rozdělení komise dle jednotlivých otázek).
Odpovědní předsedové všech komisí SZZ, proděkan pro studium, studijní oddělení. 1
ad 6) Různé
• 30. 3. 2015 – od 10.00 v místnosti NA309 bude zasedat VR FTK (habilitace Roberson,
Pelclová, Sigmundová).
• 8. 4. 2015 bude v místnosti NA401 od 14.00 zasedání akademické obce.
• 27. 4. 2015 – 30. 4. 2015 – probíhají talentové zkoušky (garance katedry sportu).
V tyto dny proběhne pouze bloková výuka a je přerušen pravidelný rozvrh. Není
možné mít blokovou výuku mimo tyto vyhrazené dny!
• FTK byla vyhlášena fakultou roku 2015 v kategorii Sport.
• Tajemník Král poděkoval VK za dodržení termínů k odevzdávání materiálů k účetní
závěrce, FTK má kladný hospodářský výsledek.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP Olomouc
Zapsala: Miriam Horová
V Olomouci 26. 2. 2015
Po vyzkoušení v letním a podzimním termínu SZZ 2015 bude dle připomínek zakomponován průběh obhajoby
a SZZ do směrnice děkana FTK na rok 2016.
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