Zápis z jednání kolegia děkana FTK UP dne 6. 4. 2011

Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 5 dne 6. 4. 2011

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Mgr.
Radek Hanuš, Ph.D., Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.; doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. RNDr.
Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel,
DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Omluven: Ing. Jan Vylegala.
1.

Kontrola zápisu z minulého jednání – proděkan Hanuš
• Doplnit konzultační hodiny u jednotlivých pracovníků na www stránkách – domluveno
formou jednoho souboru na www stránkách kateder Zajistí vedoucí kateder a zašlou panu
Mgr. Noskovi k zavěšení. Termín: do 14. 4. 2011.

2.

Informace z porady děkanů s rektorem ze dne 5. 4. 2011 – děkan Svozil
• Z MŠMT přišel k připomínkování návrh č. 3 metodiky rozpočtu na další léta.
• GAČR – u projektů je nutno vést evidenci docházky.
• Sociální fond – fakulty se dohodly, že letos budou odvody ve výši 1%.
• Z důvodu dlouhodobé nemoci kvestorky bude rektorem řešen její zástup.

3.

Kvantifikace (stav z kateder) – proděkan Kudláček
• Data se „dočišťují“, do konce semestru by měl být zpracován komplexní přehled.
• Úroveň dat z kateder měla velmi proměnlivou kvalitu. Některé údaje neodpovídají realitě. Za
spolehlivost dat odpovídají pracovníci kateder vedoucímu kateder. Vedoucí kateder jsou za
své pracoviště odpovědni vedení fakulty.
• Diskuse k využívání získaných dat v personální práci na katedrách.

4.

Akreditace studijních oborů a její další možné varianty a řešení – proděkan Horák
• Proděkan Horák v krátkosti seznámil kolegium s filosofií a tvorbou akreditačních materiálů.
• VR schválila předložené akreditace, akreditační komise zasedá ve dnech 11. – 13. dubna
2011.
• Diskuse k průběhu a tvorbě podkladů k akreditaci.

5.

Výsledky evaluace a jejich aplikace – proděkan Kudláček; evaluace v letním semestru 2011 –
děkan Svozil
• Pilotní evaluace proběhla v zimním semestru 2010/2011. VK obdrželi výsledky zpracované
za jejich pracoviště. V LS bude probíhat evaluace se stejnými dotazníky jako v ZS. Evaluace
v letním semestru by měla postihnout co nejvíce předmětů i v kombinované formě studia.
Sběrnými místy pro evaluaci budou vrátnice budov na Neředíně NA, NC, vrátnice budovy
Hynaisova a SH UP. V součinnosti s VK bude muset být dořešena výuka mimo vyjmenované
budovy (zejména výuka Katedry sportu).
• Diskuse k využívání získaných dat v personální práci na katedrách. Prof. Opavský dal ke
zvážení doplnit dotazník o tyto otázky: Jak důležitá je role učitele v daném předmětu? Jak je
předmět důležitý pro vaši profesní kariéru? Dr. Šafář navrhl, že výsledky evaluace by mohly
být poskytnuty v elektronické verzi.

6.

Různé
• Jmenování garantů studijních oborů na FTK UP Olomouc – děkan Svozil – garanti byli
jmenováni, seznam je zavěšen na www stránkách.
• Výzkumná témata kateder – proděkan Jirásek – některé katedry dosud nedodaly.
Odpovědnost: vedoucí kateder, kteří podklady nedodali. Termín: do 14. 4. 2011.
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• Rozvojové projekty na FTK UP, FRVŠ 2012 – informace – proděkan Kudláček, proděkan
Hanuš. Stejně jako loni budou probíhat WS, např. k tvorbě FRVŠ apod.
• Koncept rozdělení finančních prostředků na katedry v roce 2011 – proděkan Hanuš.
Diskuse k procentuálnímu podílu jednotlivých částí tvorby „provozních“ prostředků kateder.
(návrh 30% osoba; 30% věda; 40% pedagogická činnost). Prof. Opavský navrhuje 20% podíl
na vědu. Diskuse k problému započítání „pedagogické“ části. Na základě připomínek
z kateder sestaví proděkan Hanuš nový návrh s metodikou tvorby jednotlivých částí
„rozpočtu“ kateder. Termín podání návrhů a připomínek z kateder je do 14. 4. 2011
proděkanu Hanušovi.
• Výuka během „talentových zkoušek“ – proděkan Horák – jako každoročně probíhá pouze
bloková výuka.
• Informace o výcvikovém středisku Pastviny – proděkan Prukner – na spodní budovu na
Pastvinách je vystaven demoliční výměr. Rektor přislíbil uvolnění 910 tis. Kč na řešení této
situace, ale z důvodů dodržení platné legislativy je to „běh na dlouhou trať“. Neudržitelná
situace bude řešena operativně podle aktuálních možností. Proběhne výběrové řízení na nové
auto, vedení se dohodlo, že jeho cena by neměla přesáhnout 250 tis. Kč – sbírají se nabídky.
Odpovědnost: proděkan Prukner.
• Jmenování nové pedagogické komise. Na základě podkladů z minulého kolegia, jmenuje
děkan novou pedagogickou komisi. Poděkování členům stávající pedagogické komise.
Termín: do 14. 4. 2011. Odpovědnost: proděkan Horák, děkan Svozil.
• Zasílání avíz o konání porad kateder na sekretariát děkana, připomenutí zasílání zápisů –
úkol trvá. Plnění průběžné – všichni vedoucí kateder.
• Zrušení výuky dne 3. 5. 2011 od 12.00 z důvodů účasti studentů na akci UP Majáles.
Rozhodnutí děkana. Termín: do 20. 4. 2011 – děkan Svozil
• Zasílání požadavků při problémech s inf. systémy UP přes Helpdesk. Vedoucí kateder
připomenou tyto možnosti řešení na svých pracovištích.
• Dr. Janečka: Neexistuje žádný vnitřní přepis UP týkající se úrazů a odpovědnosti na
exkurzích, kurzech, odpovědnosti 3. osoby, apod. – nutné řešit celouniverzitně! Zatím není
připraven žádný koncept řešení. Opětovný dotaz na právní oddělení (již dříve od Mgr.
Navrátíkové a doc. Miklánkové). Odpovědnost: proděkani Prukner, Horák.
• Končící smlouvy akademických pracovníků – jak bude řešeno? Zatím nedořešeno. Děkan
vstoupí v jednání s jednotlivými VK. Termín do 4. 5. 2011.
• Dr. Formánková: Rozvrhy jednotlivých předmětů v kombinované formě studia by
neměly být koncipovány ve velkých blocích, přesahující 5 a více hodin. Odpovědnost:
proděkan Horák a rozvrhová komise. Termín: připravit pro další akademický rok 2011/2012.
• Další kolegium děkana – navržen termín 3. 5. 2011 ve 12:30 hod.

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

Miriam Horová
sekretářka děkana FTK UP
V Olomouci dne 7. 4. 2011
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