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Zápis z jednání Kolegia děkana
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 3 ze dne 27. 4. 2017
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, Mgr.
František Chmelík, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Ing. Pavel Král, MSc., MBA, prof. RNDr.
Miroslav Janura, Dr., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., PaedDr. Zbyněk
Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Zuzana Půžová.
PhDr. Martin Sigmund. Ph.D.
Omluveni: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Program jednání Kolegia děkana FTK UP:
1. Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP, personální změny na FTK UP, rozpočet –
děkan FTK UP
2. Kvantifikace 2017 – současný stav, diskuze k dílčím změnám, hodnocení pracovníků za rok
2016 – proděkan Kudláček
3. Finance kateder pro rok 2017
4. Přijímací řízení na FTK UP – proděkan Horák
5. Projekty na FTK UP – proděkanka Půžová
6. AS UP, AS FTK UP volby – info zástupce AS
7. Různé
Ad 1) Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP, personální změny na FTK UP, rozpočet
Děkan FTK UP přivítal přítomné a požádal Lenku Schovánkovou o informace k objednávkám a
smlouvám nad 50 tis. Kč, které podléhají zákonu o registru smluv a povinnosti je zveřejňovat. Bude
vypracován manuál.
● Rektor, po diskusi se zástupci fakult, rozhodl o návrhu na zpoplatnění habilitačního řízení ve
výši 6 tis. Kč a profesorského řízení na UP Olomouc ve výši 9 tis. Kč.
● V hodnocení výzkumných organizací za rok 2015 UP zaznamenala nejvyšší nárůst ze všech VŠ.
Prorektorka Ulrichová upozornila, že vykazování smluvního výzkumu vyžaduje navázání na RIV.
Při nedostatečné evidenci není smluvní výzkum zohledněn při hodnocení výzkumné
organizace.
● V rámci celé UP dochází k poklesu mobilit studentů, na FTK UP pokles přibližně o 20 %. Diskuse
k příčinám poklesu a l zastavení dalšího propadu.
● Na poradě rektora proběhla i diskuze týkající se tarifních mzdových prostředků hlavně
u profesorů. Rektor konstatoval, že každá fakulta má jiné finanční možnosti. Nyní je navržena
varianta umožňující mzdové rozpětí (od – do) ve všech pracovních kategoriích. Fakulty by pak
mohly nastavit tarify individuálně tak, aby to odpovídal jejich finančním možnostem Kvestor,
se svou pracovní skupinou, připraví tento návrh. Spodní hranice připravovaného rozpětí budou
nynější platné mzdové tarify.
● Od 1. 9. 2017 bude na celé UP (kromě LF) „elektronický index“. Kreditová banka pro C
předměty, které bezprostředně nesouvisí se studiem: do 25. 5. 2017 budou známy výsledky
testování a od 1. 9. 2017 bude standardně využívána.
● Minulý týden byl jmenován ředitelem AC Baluo PhDr. Martin Sigmund, Ph.D., který se tímto
stává členem kolegia děkana na FTK UP.
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Ad 2) Kvantifikace
Proděkan Kudláček poděkoval všem za spolupráci při hodnocení pracovníků za rok 2016. Výsledky
kvantifikace byly projednávány na individuálních schůzkách s vedoucími kateder. Vzhledem
k povinnosti univerzity hodnotit akademické pracovníky, bude v letošním roce spouštěn do zkušebního
provozu centrální hodnotící informační systém – IS HAP. Poběží paralelně s naší kvantifikací
a připomínky se do něj budou postupně implementovat.
Ad 3) Finance kateder pro rok 2017
Financování kateder pro rok 2017 bude podle stejného schématu jako v loňském roce. Děkan FTK UP
rozešle vedoucím kateder nejpozději do 24. 5. 2017.
Ad 4) Přijímací řízení na FTK UP
Proděkan Horák informoval o právě skončeném přijímacím řízení, které probíhalo na všechny obory,
kromě fyzioterapie, ve dnech 24. – 26. 4. Bylo konstatováno, že někteří vyučující zcela nerespektovali
probíhající přijímací řízení a harmonogram akademického roku, který je uvedený v seznamu
přednášek. Děkan i proděkan požádal vedoucí pracovišť o vyvození závěrů z těchto excesů u
pracovníků, kterých se to týká.
Intenzívně pracuje univerzitní pedagogická komise, která řeší přípravu akreditací podle novely zákona
111/1998 Sb.
Prostupnost studia – u studentů prezenčního studia došlo k výraznému zlepšení, u studentů
kombinovaného studia je špatná prostupnost zejména u angličtiny. Problémy setrvávají u Fyziologie a
Antropomotoriky.
Ad 5) Projekty na FTK UP
Proděkanka Půžová seznámila přítomné s přehledy projektů podaných, přijatých a podpořených
v období leden – duben.
Ad 6) AS UP, AS FTK UP – volby
Předsedkyně AS FTK UP Formánková informovala o průběhu voleb do akademického senátu FTK a UP,
seznamy zvolených kandidátů jsou zveřejněny na www stránkách. K průběhu voleb na FTK UP nebyla
podána žádná stížnost na jejich průběh, nikdo nerozporoval výsledky voleb do obou senátů.
Ad 7) Různé
• Děkan informoval o jednání s předsedou ČOV Kejvalem a místopředsedou Haníkem, které
proběhlo dne 26. 4. 2017 u kulatého stolu na AC Baluo.
• Ředitel AC Baluo Sigmund informoval o nejbližších plánovaných aktivitách AC Baluo; školí se
další pracovníci pro diagnostické centrum.
• Proděkan Kudláček informoval o anglické verzi www stránek, u vizitek zaměstnanců nejsou
fotografie, požádal VK, aby do konce května domluvili focení svých pracovníků s Mgr. Vrbou.
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude upřesněn.
V Olomouci 3. 5. 2017
Zapsala Miriam Horová

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