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Zápis z jednání Kolegia děkana
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 5 ze dne 9. 11. 2015
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek,
Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Ing. Pavel Král, MSc., MBA,
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Zdeněk Hamřík,
Ph.D., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Omluveni: RNDr. Svatopluk Horák, Bc. Markéta Svozilová.

Program jednání Kolegia děkana FTK UP:
1.
2.
3.

Inovace www stránek FTK UP (proděkan Kudláček, Mgr. Lukáš Jakubec)
Projekty FRUP 2016 podané na FTK UP
a. Seznámení kolegia děkana s podanými projekty FRUP za jednotlivá pracoviště.
b. Informace „zpravodaje“ soutěže FRUP za FTK UP k podaným projektům FRUP.
Různé
a. Stav pracujících a zároveň studujících DSP na FTK UP i mimo UP (vedoucí pracovišť).
b. Výběr dovolených na pracovištích, děkanské volno atd. (děkan Svozil).
c. Den otevřených dveří (proděkanka Dostálová).
d. Horizon 2020 (proděkan Jirásek).
e. Fond zahraničních pracovních cest na FTK UP.

Ad 1) Inovace www stránek FTK UP
• Mgr. Lukáš Jakubec seznámil v krátké prezentaci s inovacemi www stránek UP
a FTK UP. Veškeré připomínky a náměty posílat na e-mail: lukas.jakubec@upol.cz.
• Prezentace je přílohou k zápisu č. 5.
Ad 2) Projekty FRUP 2016 podané na FTK UP
a) Seznámení kolegia děkana s podanými projekty FRUP za jednotlivá pracoviště
• Členové kolegia děkana obdrželi od proděkana Kudláčka přehled projektů
za jednotlivá pracoviště, se kterými byli zástupci jednotlivých pracovišť podrobněji
seznámeni.
• Proběhly krátké prezentace všech podaných projektů.
• Následovala diskuse k jednotlivým položkám.
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b) Informace „zpravodaje“ soutěže FRUP za FTK UP k podaným projektům FRUP
• Proděkan Kudláček seznámil přítomné s tím, že globálně podané projekty splňují
předepsané náležitosti.
• Proběhla diskuse.
c) Termín odevzdání zprávy za FRUP 2015 a zavěšení do systému INIS je stanoven
na 15. 12. 2015. Termín obhajob FRUP 2015 je určen na 13. 1. 2016 v 9:00 hodin
v místnosti NA 309.
Ad 3) Různé
a) Studenti DSP pobírající stipendium při plném úvazku na FTK UP
• Proděkan Jirásek shrnul informace z jednotlivých pracovišť FTK UP a z jednání
oborové rady doktorského studia. Vedoucí pracovišť (vyjma dr. Formánkové)
nedodali požadované informace, jak bylo zaneseno v zápise č. 4.
• Děkan Svozil podotkl, že primárním záměrem mělo být sjednocení přístupu studentů
na FTK UP i mimo FTK UP.
• Prof. Janura připomněl, že v minulosti se na pravidlu snížení úvazku trvalo a nyní se
diskutuje o jiném řešení.
Závěr
• Děkan ve spolupráci s vedoucími pracovišť se domluví na jednotném přístupu v této
problematice pro následující období. Termín platnosti bude stanoven od 1. 12. 2015.
b) Výběr dovolených na FTK UP do konce roku 2015
• Podle zákoníku práce v platném znění a Metodického pokynu děkana – Plán
dovolených na FTK UP pro rok 2015 byl vypracován plán dovolené pro každého
zaměstnance (k dispozici na personálním oddělení). Děkan apeloval na vedoucí
pracovníky, aby zaměstnance důrazně upozornili, aby si do 31. 12. 2015 dočerpali
celou nárokovou dovolenou za rok 2015 (pokud tomu nebrání vážné provozní
důvody nebo překážky v práci). Pokud si zaměstnanec z uvedených důvodů nemůže
do konce roku 2015 dovolenou vyčerpat, musí zdůvodnit, proč si nemohl tuto
dovolenou vyčerpat a napsat žádost o převedení zbývající dovolené za rok 2015
do roku 2016. Tuto žádost podepsanou přímým nadřízeným je nutné předložit
personálnímu oddělení nejpozději do 18. 12. 2015.
c) Děkanské volno
• Děkan nebude v prosinci vypisovat děkanské volno. Udělení volna v období vánočních
svátků ponechá děkan v kompetenci vedoucích pracovišť. Tito zváží udělení volna
mimo dovolenou (studijního volno, práce doma) v období 28. 12. – 30. 12. 2015
v rozsahu 1 – 3 dny. Podmínkou udělení je splnění „Metodického pokynu děkana“
o vyčerpání dovolené v roce 2015 bezezbytku a nepřevedení žádné dovolené do roku
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•

2016. Zbývající pracovníci musí ve dnech 21. – 23. 12 a 28. 12. – 30. 12. 2015 čerpat
dovolenou. Vedoucí kateder odevzdají na personální oddělení přehledný seznam
pracovníků, kteří splňují dané požadavky a mají „udělené“ volno na konkrétní dny
nejpozději do 18. 12. 2015.
31. 12. 2015 bude rektorské volno.

d) Den otevřených dveří 20. 11. 2015
• Proděkanka Dostálová požádala vedoucí kateder, aby zavčas uváděli jednotlivé
aktivity prezentované na pracovištích (katedrách), vzhledem k doprovodnému
programu DOD, který je dále zasílán pro tiskovou zprávu UP a další medializaci DOD.
e) Horizon 2020
• Po otevření výzvy zašle proděkan Jirásek informace a zodpoví případné dotazy.
• V návaznosti na předchozí kolegium proděkan Jirásek upozornil na databázi projektů
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html, kde lze (nejenom za účelem
možného kontaktu potenciálních partnerů) pomocí "programme" vlevo nahoře
vyhledávat konkrétní projekty dle vlastních zvolených kritérií. Upozornil rovněž
na databázi http://gtr.rcuk.ac.uk/, kde lze vyhledávat potenciální partnery z UK.
• Při zpracování projektu bude pomáhat Sunwoo Lee, která bude organizovat k této
tématice workshopy.
f) Fond zahraničních pracovních cest na FTK UP
• Proděkan Kudláček seznámil přítomné s návrhem o zřízení komise pro schvalování
zahraničních služebních cest, které by mohly být hrazeny z jiných prostředků, než
katedrálních. Jedná se o zdroje z IP Internacionalizace + zdroj „30“. Zástupce do této
komise z každé katedry nahlásí vedoucí proděkanu Kudláčkovi do pátku 13. 11. 2015.
• Kritéria pro tyto zahraniční služební cesty jsou hlavně: a) účel, b) přínos pro fakultu;
c) kofinancování (zdůvodnění); d) tvůrčí činnost apod.
• Požadavky na příští rok (2016) na schválení těchto zahraničních služebních cest
můžete zasílat proděkanu Kudláčkovi do 15. 12. 2015. První zasedání této komise by
mělo proběhnout v lednu 2016.
• Prof. Frömel se vyslovil k tomu, že kritéria pro zahraniční cesty ze zdroje „30“ byla
a jsou velmi náročná.
• Proběhla diskuse nad problematikou možné „inflace“ žádostí o zahraniční cesty.
Proděkan Kudláček poznamenal, že by tyto obavy neměly být naplněny.
g) Hodnocení neakademických pracovníků
• Proděkanka Dostálová upozornila vedoucí pracovníky, že je třeba do 30. 11. 2015
odevzdat hodnocení neakademických pracovníků.
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h) Studenti DSP a jejich témata
• Dr. Formánková navrhuje, aby byl uveden na www stránkách seznam studentů DSP
včetně rámcových témat, kterými se zabývají.
Další termín zasedání Kolegia děkana FTK UP je stanoven na 13. 1. 2016 v 9.00 v místnosti
NA 309 (hodnocení FRUP 2015).

V Olomouci 10. 11. 2015

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

Zapsala Miriam Horová
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Webové stránky UP
www.upol.cz

Cíle – proč nové webové stránky?
• Posílení rankingu UP
•

další vylepšení pozice UP v mezinárodních žebříčcích – web UP
jako účinný nástroj pro zdůraznění silných stránek

• Posílení internacionalizace UP
•

kvalitní obsah v cizích jazycích, především v angličtině

• Účinnější komunikační nástroj
•
•

komunikace s ① vnitřní veřejností i ② externím světem
srozumitelný a uživatelsky přátelský obsah přizpůsobený cílovým
publikům

Cíle – jaký web si zaslouží UP?
• Reprezentativní
•

designově i obsahem musí odpovídat jedné z nejvýznamnějších
veřejných institucí v ČR

• Relevantní, aktuální a přehledný
•
•

stručnost a přitom dostatečný rozsah dle potřeb uživatelů
snadná orientace pro různé cílové skupiny návštěvníků

• Uživatelsky přístupný
•
•
•

responzivní design (pro mobilní zařízení)
čitelnost dle mezinárodních standardů

Projekt rekonstrukce webových stránek
• Prezentační vrstva | širší odborná i laická veřejnost, zájemci o
studium
•

věda-výzkum-inovace, studium a vzdělávání, aktuální
zpravodajství, společenská role UP, kalendář akcí

• Povinné informace | ministerstva, kontrolní orgány,
municipality
•

úřední deska, univerzitní orgány

• Web pro vnitřní veřejnost | studenti, zaměstnanci, absolventi
•
•

praktické informace pro klíčové cílové skupiny uvnitř UP
veřejná oblast + vstup do autentizovaných částí: vazba na
intranet UP

Projekt rekonstrukce webových stránek
• Weby fakult | univerzitních zařízení
•
•
•

prezentační i informační funkce
přesně definovaný a relativně skromný „společný“ obsah
zvýšená volnost pro individuální obsahové členění

• Weby kateder
•
•

doporučené formáty
snadno uchopitelné šablony v kontextu celouniverzitní / fakultní
prezentace

• Projektové weby
•

tzv. miniweby či microsite

