Zápis z jednání kolegia děkana FTK UP ze dne 2. 2. 2011

Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 3 ze dne 2. 2. 2011
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., prof. PhDr. Ivo
Jirásek, Ph.D., Ing. Jan Vylegala, doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav
Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav
Opavský, CSc., Mgr. František Chmelík, Ph.D., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr.
Michal Šafář, Ph.D.
Omluven: RNDr. Svatopluk Horák
Kolegium zahájil a všechny přítomné přivítal děkan Svozil.
Program:
1.
Návrh garantů studijních oborů vzhledem k akreditaci – podklady k diskusi - děkan
Svozil
2.
Cíle vědy + informace k projektům IGA - proděkan Jirásek
3.
Kvantifikace, evaluace - proděkan Kudláček
4.
Stav výroční zprávy 2010 - proděkan Hanuš, tajemník Vylegala
5.
Studentská stipendijní místa + informace CŢV - proděkan Prukner
6.
Organizační záleţitosti (stěhování, cedulky apod.)- diskuse, problémy....
7.
Dlouhodobé záměry 2011 - 2015 - projednání konceptu
8.
Různé
1. Návrh garantů studijních oborů vzhledem k akreditaci - diskuse - děkan Svozil
Členové KD dostali tabulku s termíny platností akreditací a návrhy garantů studijních
oborů.
Děkan upozornil na nové podmínky při akreditacích, docenti a profesoři jsou
evidováni v databázi REDOP (registr docentů a profesorů), podrobné informace jsou
na www stránkách MŠMT.
„Garanti studijních oborů“ budou tvořit „Kolegium oborů“ pod řízením děkana. Náplň
práce kolegia oborů bude směřovat zejména k akreditaci a reakreditaci studijních
oborů. Dále bude kolegium slouţit jako poradní orgán děkana vzhledem k vědecké
radě FTK UP Olomouc (kvalifikační řízení na fakultě, výzkumné a vědecké zaměření
fakulty…).
„Organizační vedoucí studijních oborů“ budou tvořit „Pedagogickou komisi“ řízenou
proděkanem pro studium.
2. Cíle vědy + informace k projektům IGA - proděkan Jirásek
Prof. Jirásek poslal členům KD materiály.
Strategický cíl fakulty v oblasti vědy je aby do r. 2013 byli všichni akademičtí
pracovníci fakulty nebo jejich maximální mnoţství zaevidováni v databázi
impaktovaných časopisů.
Diskuse:
Prof. Opavský – povaţuje tyto cíle za nereálné, reálných je cca 40%.
Dr. Šafář – výchozí pozice jednotlivých pracovníků je odlišná, záleţí na tom, zda jsou ve
výzkumném týmu.
IGA – bylo podáno 30 projektů, 2 byly vyřazeny z formálních důvodů. V současné
době jsou projekty u externích hodnotitelů. Realizace úspěšných projektů by měla být
zahájena od 1. 3. 2011.
Diskuse:
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Prof. Janura vznesl dotaz, kdy proběhne obhajoba loňských projektů a zároveň navrhl, ţe
by měl být termín obhajob projektů stanoven při zahájení jejich realizace.
3. Kvantifikace, evaluace - proděkan Kudláček
Členové KD dostali tabulky týkající se kvatifikace. Apeloval na VK, aby dohlédli na
jejich vyplnění do konce února. Upozornil na to, ţe všechny údaje uvedené
v tabulkách musí být dohledatelné – OBD, STAG, INIS, Portál…
Evaluace – členové KD dostali materiály týkající se jejich pracoviště, výsledky ještě
dostanou elektronicky. V LS proběhne evaluace stejnou formou; studenti by měli být
seznámeni s tím, k čemu evaluace slouţí, aby informace z ní nebyly zkreslené. Návrhy
a připomínky k evaluaci posílejte do konce dubna proděkanům Horákovi a
Kudláčkovi, aby se mohla připravit evaluace na ZS 2011/2012.
4. Stav výroční zprávy 2010 - proděkan Hanuš, tajemník Vylegala
Proděkan Hanuš ţádá doplnit na jednotlivých pracovištích materiály k VZ a urychleně
poslat k dalšímu zpracování.
Ing. Vylegala sdělil, ţe roční účetní uzávěrka je aţ 25. 2. 2011; vzhledem k této
skutečnosti jsou jakékoliv informace zatím nepřesné.
5. Studentská stipendijní místa + CŽV - proděkan Prukner
Proděkan Prukner sdělil, ţe vyhlášení výběrového řízení na studenty – asistenty
proběhne do 14 dní, koncem února bude vypsáno výběrové řízení na zatím 7
navrţených stipendijních míst.
CŢV – je připravena placená forma studia v oborech MSTR, PVČ, MVČ, k akreditaci
se připravují kurzy, pedagogické minimum a další. Informace jsou na www stránkách.
6. Organizační záležitosti (stěhování, cedulky apod.)- diskuse, problémy....
Proděkan Hanuš apeloval, aby si kaţdý zkontroloval nové cedulky a při zjištěných
nedostatcích ho neprodleně kontaktoval.
7. Dlouhodobé záměry 2011 - 2015 - projednání konceptu
Členové KD obdrţeli podklady – doplnění, úpravy, náměty a připomínky poslat do 14.
2. 2011 (děkan + sekretářka D).
8. Různé
Informace z rozhovoru s panem rektorem ze dne 28. 1. 2011.
- FTK UP by měla zaštiťovat sportovní reprezentaci UP, měly by se vyjasnit
kompetence FTK UP a ASC. Termín dokončení jednání je 1. 1. 2012.
- Pastviny, havarijní stav ubytovacích prostor pro personál. Moţnosti nákupu nebo
pronájmu „mobil home“. Není vyjasněná zatím strategie UP k tomuto zařízení.
Existují tři způsoby řešení. V roce 2011 budou Pastviny v porovzu pd gescí FTK
UP.
- Havarijní stav „Prádelny - CKV“ je zařazen mezi tři priority UP pro rok 2012.
Bude záleţet na mnoţství prostředků z MŠMT.
- Campus FTK UP v objektu Neředín. – V jednání, moţnost participace
soukromého investora a UP v souladu s potřebami FTK UP .
- Celoroční projekt akcí k oslavě 20 let FTK UP – budou vyuţity sdruţené
prostředky např. i projekt z Olomouckého kraje.
V Ţurnálu UP vyjde článek o FTK UP. Foto, text a otázky pro vedoucí kateder pošle
proděkan Hanuš.
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Pozvánky na porady a zápisy z porad kateder nadále zasílejte také M. Horové na
sekretariát děkana.
Další, předpokládaný termín kolegia děkana FTK UP je stanoven na 2. 3. 2011 ve
13.00 hod.
Modulová skladba studijního programu TVS:
Bc studium

kredity

Modul studijního programu TVS
Modul Pedagogická způsobilost
Modul Závěrečná práce
Modul oborový základ (např. TV,
rekreologie…)
Modul oborové specializace
nebo u „učitelství“
Modul oborového základu
dalšího aprobačního předmětu
Celkem

30
30
20
50
50

180

N Mgr. studium

kredity

Modul oborový základ (např. TV,
rekreologie…)
Modul oborové specializace
nebo u „učitelství“
Modul oborového základu
dalšího aprobačního předmětu
Modul Závěrečná práce
Učitelská způsobilost
u jednooborových studií alternativní
např.:
Modul oborové specializace 2

40
40

20
20

Celkem

120

Zapsala:
Miriam Horová
sekretariát děkana FTK UP

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

V Olomouci dne 7. 2. 2012
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