Zápis č. 5 z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Zápis z jednání Kolegia děkana
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 5 ze dne 10. 10. 2016
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., Mgr. František Chmelík,
Ph.D., Mgr. Zuzana Půžová; RNDr. Svatopluk Horák, Ing. Pavel Král, MSc., MBA, PaedDr. Soňa
Formánková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr.
Martin Kudláček, Ph.D., Mgr. Aleš Gába, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., prof. PhDr.
Karel Frömel, DrSc.; Mgr. Michal Šafář, Ph.D., Mgr. Ilona Hapková, Ph.D., MUDr. Radmil
Dvořák, Ph.D.
Omluveni: Bc. Markéta Svozilová; prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.,
Program jednání Kolegia děkana FTK UP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prostupnost studia na FTK UP – opatření na FTK UP - děkan FTK UP, proděkan Horák
Vyhlášení projektů FRUP 2017 a obhajoby projektů FRUP 2016 – děkan FTK UP
Kvantifikace na FTK UP – proděkan Kudláček
Výzkumné projekty na FTK UP, smluvní výzkum – proděkan Chmelík
Ostatní projekty na FTK UP – proděkanka Půžová
Různé - info
a. aktualizace strategického záměru FTK UP pro rok 2017 – děkan FTK UP
b. AC Baluo – termín zahájení, benefity pro zaměstnance – ředitelka ACB
c. Harmonogram, akce FTK UP v nejbližším období – proděkani Horák + Dostálová
d. Nové WWW stránky UP – proděkan Kudláček
e. CKV – výstavba – tajemník Král
f. Domluva na termínu dalšího zasedání kolegia děkana. Navržený termín je 14. 11. 2016
ve stejné době cca 10:00 – 12:30 – děkan FTK
g. …

Ad 1) Prostupnost studia na FTK UP – opatření na FTK UP - děkan FTK UP, proděkan Horák
Návrhy změn ve způsobu výuky a zkoušení předmětu Anatomie prezentoval zástupce KPK Dr.
Gába.
Přednáška
▪ Celková úprava rozsahu učiva vzhledem k dalšímu studiu a potřebám profilu
absolventů.
▪ Na přednáškách budou prezentovány všechny tematické okruhy. Odpadá nutnost
samostudia v tématech, která nebyla odpřednášena.
▪ Studentům budou nabízeny prezentace v prostředí Courseware.
Zápočtový test
▪ Došlo k 30% redukci otázek. Primárně byly vymazány otázky s nízkou úspěšností.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Studenti budou mít k dispozici všechny otázky včetně správných odpovědí.
Došlo k redukci počtu otázek v zápočtovém testu z 50 na 35 při zachování časové
dotace testu (tj. 60 min).
Pro absolvování zápočtového testu musí student správně odpovědět alespoň na 60 %
otázek (původně 74 %).
Studenti budou mít k dispozici přípravný test – stejné nastavení jako „ostrý“ zápočtový
test, neomezený počet pokusů.
V rámci zápočtového testu nebude docházek k promíchávání odpovědí v rámci otázky
(tj. odpovědi budou mít vždy pevné pořadí).
Neomezený počet pokusů na absolvování zápočtového testu.

Zkouška
▪ Změna formy zkoušky z ústní na písemnou.
▪ Při hodnocení se bude klást větší důraz na komplexní znalosti daného problému.
▪ Zvýšení kapacity a počtu vypsaných zkušebních termínů.
Ad 2) Vyhlášení projektů FRUP 2017 a obhajoby projektů FRUP 2016
Členové Kolegia děkana FTK UP obdrželi materiály, se kterými je děkan podrobněji seznámil.
Prioritní okruh: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří,
ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek,
SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Řešitel je povinen uvést název
předmětu, status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový hodinový rozsah s vyznačením
inovované výuky.
● Termín odevzdání zprávy FRUP 2016 na FTK UP je do 16. 12. 2016.
● Zpravodajem obhajovaných projektů pro Kolegium děkana FTK UP je proděkanka
Půžová, která podá ke každému obhajovanému projektu vyjádření a návrh hodnocení.
Pro každý projekt bude určen oponent.
● Veřejné oponentury mají stanovený mezní termín do 30. 1. 2017. Termín obhajob
FRUP na FTK UP je předběžně stanoven na 16. 1. 2017 v 9.00 hodin v místnosti NA
309.
● Projekty FRUP na rok 2017 připravte na jednotlivých katedrách (netýká se Institutu
aktivního životního stylu a AC Balua, předkládá se pouze jeden projekt za katedru) do
31. 10. 2016 (termín podání přihlášek do systému).
● Hodnotící lhůta na UP pro posuzování podaných projektů na UP je určena v rozmezí 1.
11. – 19. 12. 2016. Termín hodnocení podaných projektů na FTK UP je stanoven na
14. 11. 2016 v rámci zasedání Kolegia děkana FTK UP. Termín pro odevzdání zprávy za
rok 2017 je 15. 1. 2018, veřejné oponentury do 30. 1. 2018.
● Zpravodajem podaných projektů pro Kolegium děkana FTK UP je také proděkanka
Půžová, která podá ke každému podanému projektu vyjádření a návrh na
přijetí/nepřijetí/korekci jednotlivých návrhů projektů.
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● Celková částka alokovaná z FRUP 2017 na FTK UP je 569 tis. Kč (stejná jako v roce
2016).
Ad 3) Kvantifikace na FTK UP – proděkan Kudláček
● Analyzoval obdržené připomínky ke kvantifikaci. Dr. Formánková navrhuje sjednotit
koeficient za seminář i cvičení na 1,5. E – learning – bude posuzován individuálně podle
toho, jak s ním jednotliví vyučující pracují. Publikační výstupy – představil návrhy (viz
příloha), v některých případech se bude zařazovat do kvantifikace na základě
individuálního posouzení.
● Diskutován byl návrh stejného mentálního podílu publikačních výstupů všech
spoluautorů.
Závěry:
● Pracovní skupina pro zhodnocení objemu práce v prostředí e-learningu pro
potřeby kvantifikace 2016 bude pracovat ve složení Dr. Horák, doc. Kudláček a
Mgr. Jakubec.
● Koeficient pro hodnocení práce za cvičení 1,0 a za seminář 1,5 bude zachován.
Bude provedena revize současné skutečné náplně cvičení a seminářů. Cvičení,
která splňují nároky seminářů, budou hodnoceny koeficientem 1,5 semináře,
které nebudou splňovat nároky pro semináře, budou hodnoceny koeficientem
1,0. Do června 2017 budou tyto změny zaneseny do STAGu. Odpovědná osoba:
proděkan Horák.
● Způsob stanovování mentálního podílu a jeho rozdělení mezi spoluautory
zůstane beze změny (nebude rovnoměrně rozdělován).
● Hodnocení tvůrčí činnosti a jeho změny jsou zachyceny v příloze tohoto zápisu.

Ad 4) Výzkumné projekty na FTK UP, smluvní výzkum – proděkan Chmelík
● Přehled projektů GAČR řešených v roce 2016:
Řešitel

Název

Trvání

Celkový
rozpočet

Sigmund E.

Trendy ve vývoji nadváhy a obezity,
pohybové aktivity a sedavého chování u
českých školáků: HBSC studie v rozmezí let
2002-2004

2014 - 2016

2 199 000,- Kč

Mitáš J.

Multifaktoriální výzkum zastavěného
prostředí, aktivního životního stylu a
tělesné kondice české mládeže

2014 - 2016

4 035 000,- Kč
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Janura M.

Hodnocení variability provedení chůze
jako ukazatele rizika pádů

2015 - 2017

2 316 000,- Kč

Lehnert M.

Kumulativní efekt únavy na
neuromuskulární řízení kolene a riziko
zranění u mladých sportovců během růstu
a zrání

2016 - 2018

4 765 000,- Kč

Sigmundová D.

Vztah mezi pohybovým chováním rodičů a 2016 - 2018
jejich dětí: 3-kohortová studie dětí ve věku
4-12 let

2 301 000,- Kč

Jirásek I.

Modely tělesně zakotvené zkušenosti v
teoretických základech zážitkové
pedagogiky a jejich kinantropologických
souvislostí

2016 - 2018

4 409 000,- Kč

Psotta R.

Mechanismy učení pohybovým
dovednostem u dětí se zhoršenou
motorickou koordinací

2016 - 2017

1 244 000,- Kč

Palomo M.

Efekt pozornostně zaměřené instrukce a
zraku na nezáměrnou nevidomost

2016 - 2017

1 700 000,- Kč

● Smluvní výzkum na FTK UP – byly vytvořeny materiály upravující realizaci projektů
smluvního výzkumu na FTK UP. Smluvní výzkum je doplňkovou činností FTK UP, může
přinášet fakultě externí finance a realizace smluvního výzkumu se promítá do
hodnocení fakulty. Proto byl zároveň vytvořen motivační systém pro pracovníky FTK
UP, díky kterému mohou za zprostředkování smluvního výzkumu získat provizi ze zisku
fakulty a za řešení projektu hodiny do kvantifikace. Vytvořené materiály byly
zveřejněny
na
webových
stránkách
fakulty:
http://ftk.upol.cz/skupiny/zamestnanci/veda/.
Ad 5) Ostatní projekty na FTK UP (ke dni 10. 10. 2016) – proděkanka Půžová
● Běžící projekty
1. Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové širokopásmové rádiové technologie
pro analýzu mikropohybů osob.; hlavní řešitel za FTK Mgr. David Prycl; FTK UP
jako partner firmy Sewio Networks s.r.o.; dvouletý projekt, začal 1. 9. 2016.
● Schválené projekty
1. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí:
zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v
přírodě a dramatické výchovy. Hl. řešitel Mgr. Pavel Háp, Ph.D.; tříletý projekt,
začátek realizace 1. 11. 2016
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2. Reducing Injury in Sport with Kids: youth injury prevention programme for
grass-root coaches; ERASMUS+ Sport; hlavní řešitel za FTK UP doc. PaedDr.
Michal Lehnert, Dr.; FTK jako partner UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE LBG;
18 měsíců, začátek realizace 1. 1. 2017.
● Podané projekty
1. Development and implementation of programmes contributing to the positive
mental and spiritual health among college-aged youth ; SCI-PM- 07-2017:
Promoting mental health and well-being in the young; hl. řešitel prof. PhDr.
Ivo Jirásek, Ph.D.
2. Development of Applications for Fast Functional Diagnostics of Skeletal
Muscles; COST; Hl. řešitel: Mgr. Bc. Ilona Hapková, Ph.D.
3. ESF pro VŠ za celou univerzitu, kde součástí jsou aktivity za FTK UP, konkrétně
(re)akreditace nových studijních oborů/programů.
4. Excelentní výzkumný HBSC tým pro zdraví a inovace; Výzva č. 02_15_003 pro
Podporu excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP; hl. řešitel Mgr.
Michal Kalman, Ph.D.
5. IPEN CZ - Podpora účasti českých vědeckých pracovníků v International
Physical Activity and the Environment Network; Inter-Excelence TRANSFER; hl.
řešitel doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
6. Klíč ke zdraví: komplexní intervenční program pro seniory; Ministerstvo
zdravotnictví, Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2017;
Hl. řešitel: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
7. Moderní technologie v prevenci zdravotně rizikových faktorů životního stylu
českých adolescentů; Výzva č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní
ose 1 OP; hl. řešitel Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
8. Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín; Výzva č. 02_16_016 ERDF
výzva pro vysoké školy; hl. řešitel PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
9. Modernizace výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely na FTK UP
v Olomouci; Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely
– budování či modernizace; Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
10. New technologies and physical activity for health in adolescents with long
term illnesses or disabilities; Horizont 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
ACTIONS, Individual Fellowships (IF), Call: H2020-MSCA-IF-2014; hl. řešitel
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
11. Podpora českých zástupců v řídících strukturách HBSC výzkumné studie; InterExcelence VECTOR; hl. řešitel Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
12. Podpora českých zástupců v řídících strukturách HEPA Europe - European
network for the promotion of health-enhancing physical aktivity; InterExcelence VECTOR; hl. řešitel Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
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13. Podpora zástupců ČR v mezinárodní výzkumné síti Health Bahaviour in Schoolaged Children research network; Inter-Excelence TRANSFER; hl. řešitel Mgr.
Zdeněk Hamřík, Ph.D.
14. Prevence úrazu s využitím pádových technik, Poskytovatel: Ministerstvo
zdravotnictví, program: Péče o děti a dorost; Hl. řešitel: Mgr. Jiří Štěpán.
15. Rozvoj doktorského studijního programu Kinantropologie na FTK UP
v Olomouci; Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
16. Tým transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci –
celouniverzitní projekt; OP VVV výzva č. 02_16_014; zástupce za FTK UP Mgr.
David Prycl.
Ad 6) Různé
● Aktualizace strategického záměru FTK UP pro rok 2017 – děkan FTK UP seznámil
přítomné s tímto dokumentem.
● AC Baluo – termín zahájení, benefity pro zaměstnance – ředitelka ACB Hapková
informovala přítomné o termínu oficiálního zahájení ACB, který byl stanoven na 11. 11.
2016 od 11. 00 hod. Bude mu od 10.00 předcházet tisková konference v místnosti NA
309 (zasedací místnost děkanátu).
● Harmonogram, akcí 2016/2017 FTK UP – proděkanka Dostálová
● Od 28. 9. 2016 Jogito, běžecké středy
● 30. 9. 2016 Noc vědců
● 4 .- 5. 10. 2016 Gaudeamus Nitra
● od 8. 10. 2016 Větrání, zhruba každý druhý týden
● 11. - 13. 10. 2016 Akadémia Bratislava
● 13. 10. 2016 konference Filozofie sportu (prof. Jirásek)
● 26. 10. 2016 Seminář Aktivní v každém věku
● 26. 10. 2016 Přebor UP v přespolním běhu
● 1. 11. 2016 Dětská univerzita v AC BALUO
● 1. - 4. 11. 2016 Gaudeamus Brno
● 7. - 11. 11. 2016 International teaching week
● 11. 11. 2016 Otevření AC BALUO
● 25. 11. 2016 DOD
● 28. 11. 2016 Vánoční punch na podporu Ranné péče
● 5. 12. 2016 v 10:00 zasedání VR FTK UP
● 7. 12. 2016 Přebor UP v halové atletice
● 15. 12. 2016 Vánoční setkání bývalých a současných zaměstnanců FTK UP
● 21. 1. 2017 DOD
● 25.-26. 1. 2017 Gaudeamus Praha
● Nové WWW stránky UP
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●

●

●

●
●
●
●
●

Mgr. Lukáš Jakubec seznámil přítomné s novými www stránkami FTK UP. Požádal
přítomné, aby připomínky nebo požadavky na www stránky směřovali k němu. Nově
se na www stránkách objevují informace o kurzech na FTK UP.
CKV – výstavba – informace tajemník Král – byla vypsaná soutěž na zhotovitele stavby
– toto je v kompetenci Oddělení veřejných zakázek RUP. Po splnění všech zákonných
termínů bude předpokládaný začátek stavby zhruba v polovině listopadu, ukončení
stavby by mělo být cca za rok.
Dovolená za rok 2016 – podle zákoníku práce v platném znění a Metodického pokynu
děkana – Plán dovolených na FTK UP pro rok 2016 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.
2016 dočerpali celou nárokovou dovolenou za rok 2016.
„Děkanské volno“ – pro rok 2016 – řešení stejné jako v roce 2015. Udělení volna
v období svátků ponechá děkan v kompetenci vedoucích pracovišť. Tito zváží udělení
volna mimo dovolenou (studijního volno, práce doma) v období 27. 12. – 29. 12. 2016
v maximálním rozsahu 3 dny. Podmínkou udělení je splnění „Metodického pokynu
děkana“ o vyčerpání dovolené v roce 2016 beze zbytku a nepřevedení žádné dovolené
do roku 2017. Zbývající pracovníci, musí čerpat dovolenou. Rektorské volno je určeno
na 30. 12. 2016.
Dr. Jan Pavelka – koordinační pracovník pro kontakt s oddělením veřejných zakázek.
Platí pro všechny VŘ z FTK UP včetně projektové činnosti.
Na UP přijde něco přes 16 mil. jako reakce na zvýšení finančních prostředků pro VŠ
z MŠMT. Jsou to prostředky z kat. A, které budou na jednotlivé fakulty rozděleny dle
platné metodiky alokace prostředků.
Požadavky na hromadné e-maily pro všechny zaměstnance je nutné zaslat nejdříve
sekretářce děkana paní Horové.
Do konce roku 2016 je nutné provést hodnocení neakademických pracovníků
(formulář v příloze).
Návrhy na ocenění sportovců a nejlepších závěrečných prací zasílejte do konce
listopadu 2016.

Další termín zasedání Kolegia děkana FTK UP je stanoven na 14. 11. 2016 v době cca 10:00 –
12:30.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci 10. 10. 2016

7

