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Zápis z jednání Kolegia děkana
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 5 ze dne 13. listopadu 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., Mgr. Zuzana Půžová, Ing.
Pavel Král, MSc., MBA, prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.,
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal Kudláček, Ph.D., doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Program jednání Kolegia děkana FTK UP:
1. Informace ze zasedání rektora s děkany – děkan FTK UP
2. Zpráva o stavu akreditačního řízení na FTK UP – proděkan Horák
3. Zpráva o výsledcích evaluace za LS 2016/2017 – proděkanka Dostálová
4. Projekty FRUP 2018 podané na FTK UP – proděkanka Půžová. Informace k podaným
projektům FRUP na FTK UP.
5. Různé
a. Info IS HAP – proděkan Kudláček
b. Moodle – proděkan Kudláček
c. Projekt ESF – proděkan Kudláček
d. Stav rozestavění budovy CKV – tajemník Král
e. DOD + další termíny – proděkanka Dostálová
f. Dodržování termínů pro objednávky, vkládání smluv, cestovních příkazů apod.
g. Dovolená 2017, rektorské volno 29. 12. 2017, děkanské volno 22. 12. 2017,
volno vedoucích pracovníků pro všechny co mají vybranou dovolenou 27. a 28.
12. 2017
h. Opakovaná výzva k odevzdání „hodnocení neakademických pracovníků“
vedoucími pracovišť
i. Upozornění na využívání služebních vozů pro potřeby projektů
Ad 1) Informace ze zasedání rektora s děkany
● Děkan FTK UP přivítal přítomné a seznámil je podrobněji s materiály z porad rektora
s děkany, které jim byly zaslány.
● GDPR (General Data Protection Regulation).
Implementace evropského nařízení vstupuje v platnost 25. 5. 2018. Konkrétní implementace
na UP (pror. Kučera): byla vytvořena prvotní analýza (ředitel CVT); je rozpracovávána
podrobná GAP analýza oblasti personalistiky (úsek organizace a rozvoje); rektor pověřil
výkonem funkce DPO (kancléř); jsou připravovány 3 CRP (kancléř, ředitel CVT); fakulty budou
vyzvány k poskytnutí součinnosti – vše zasláno členů kolegia děkana v prezentaci.
Pror. Ulrichová postrádá metodiku pro VaV v oblasti ochrany osobních údajů, která by např.
u habilitačních řízení, o kterých musíme řadu údajů zveřejňovat, stanovila rozsah a charakter
zveřejňovaných dat, aniž by došlo ke kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů či
s nařízením GDPR…..(použit zápis z jednání rektora s děkany).
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan
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● Vnitřní mzdový předpis:
Účinnost bude posunuta od 1. 4. 2018 (po rozpočtu UP). Zvýšení mezd může být vyplaceno
zpětně pomocí odměn. Fakulty dodají svoje nastavení tarifů, zvláštní zařazení funkcionářů
nebude aplikováno a bude nahrazeno funkčními příplatky.
● Evaluace UP v rámci programu EUA IEP
Hodnocení IEP probíhá v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Zaměření na přípravu na
externí evaluaci ze strany European University Association (EUA), která v rámci hodnocení
IEP zkoumá instituci jako celek a nikoliv jednotlivé studijní programy nebo součásti.
Hodnocení bude zaměřeno na oblast vědy a výzkumu. Nejedná se přitom o hodnocení
vyprodukovaných výstupů, ale efektivity řízení procesů v této oblasti. Doporučení a postřehy
v hodnocení budou zaměřeny na strukturu instituce, procesy, vnitřní i vnější vztahy a způsoby
chování, které instituci umožní provést celou škálu různých činností v souladu s jejími
strategickými záměry a cíli, a budování kapacit, které přispějí k provedení změny procesů.
Vedle hodnocení celé UP jsou pro detailnější hodnocení vybrány dvě rozdílné fakulty, tj. PřF
a FTK a jejich výzkumné součásti (Centrum regionu Haná na PřF a IAŽS na FTK UP).
Kancléř UP doplnil informace o harmonogram očekávaných kroků:
-

31. 1. 2018 – hotová sebe-evaluační zpráva v ČJ;
16. 2. 2018 – odeslání sebe-evaluační zprávy v AJ do Bruselu;
1. návštěva EUA ve dnech 19. – 21. 3. 2018;
2. návštěva EUA ve dnech 21. – 24. 5. 2018;
červen 2018 – zaslání předběžné verze hodnocení ze strany EUA (následná možnost
připomínkovat);
září 2018 – finální verze hodnotící zprávy EUA IEP.

● Etická komise UP
Dosavadní předseda prof. Blecha již nebude ve funkci, návrhy na nového předsedu, členy….
● Doktorské studium na UP
Velký propad v celé ČR MŠMT považuje za zmařenou investici (propad 56 %) jen 7 % dostuduje
za 4 roky studia. Bude provedena analýza na UP a provedeny opatření proti tomuto jevu.
Rektor apeloval na větší pozornost tomuto problému a většímu využití stipendijního fondu na
fakultách.
● Pokuty z RIV
Pokuty na FTK jsou také, ale v malé míře. Rozhodnutí jsou oprávněná a FTK UP je nebude
rozporovat.
Ad 2 Zpráva o stavu akreditačního řízení na FTK UP – proděkan Horák
● Proděkan Horák seznámil přítomné přípravami „Institucionální akreditace“ na UP
v Olomouci. Vyšla směrnice rektora.
● Programové akreditace – zatím se čeká, jak se vyřeší problém s programy na
dostudování.
● Byly vytvořeny záměry nových studijních programů, zpráva o hodnocení kvality.
Standardy bude schvalovat Vědecká rada dne 20. 11. 2017.
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Ad 3) Zpráva o výsledcích evaluace za LS 2016/2017 – proděkanka Dostálová
● Proděkanka Dostálová seznámila přítomné s průběhem evaluací na FTK UP. Evaluaci
za letní semestr obdrželi vedoucí kateder v říjnu. Bylo vyplněno asi o 1000 dotazníků
méně, než v předchozím období.
● Pro akreditace se připravují hodnotící evaluační zprávy.
Ad 4) Projekty FRUP 2018 podané na FTK UP – proděkanka Půžová
● Proděkanka Půžová podala informace k podaným projektům FRUP na FTK UP.
Průměrně na katedru vychází cca 95.000,- Kč. Podrobnější informace k jednotlivým
projektům podá na základě dotazů proděkanka Půžová.
● Upozornila na termíny vyčerpání finančních prostředků projektů FRUP za rok 2017.
Ad 5) Různé
● Proděkan Kudláček informoval o implementaci IS HAP na UP. Proděkan Chmelík
upozornil na výskyt chyb dvojího druhu a to chyby systémového charakteru a chyby,
které vznikly špatným zadáním od pracovníků. Některá výuka se tam objevuje
vícenásobně – předměty v prezenčním a kombinovaném studiu; výuka
v kombinovaném studiu, která není v rozvrhu, se do systému nepřenese, systém
špatně přenáší garanty oborů (chybně se načítají i garanti programů celoživotního
vzdělávání). Chyby v datech FTK budou před samotným vyhodnocením v maximální
míře odstraněny. Bude připraven materiál upozorňující na nejčastější problémy a
způsob jejich řešení, který obdrží vedoucí pracovišť. V příštích obdobích bude důležitá
důslednější kontrola údajů na úrovni vedoucích pracovišť. Do systému budou mít
přístup členové akreditační komise, je třeba data vyčistit a opravit tak, aby byla pro
příští období v pořádku. Vedoucí kateder se mohou obracet na proděkana Chmelíka
ohledně konkrétních dotazů v rámci svých kateder.
● Moodle – Mgr. Lukáš Jakubec informoval přítomné o e-learningovém systému Moodle.
Vedoucí kateder byli informovaní, že v letním semestru proběhnou školení. Systém
Unifor již nebude podporovaný a bude třeba osobní spolupráce s Mgr. L. Jakubcem
k převedení studijních materiálů do systému Moodle.
● Proděkan Kudláček informoval o průběhu projektu ESF, podrobnější informace
poskytne na základě dotazů.
● Tajemník Král informoval, že prodej budovy na ul. Hynaisova zatím nebude realizován.
Termín předání prádelny je posunutý, vybavení nábytkem by mělo proběhnout
v časovém horizontu březen – duben 2018. CKV – horizont zprovoznění léto – podzim
2018.
● Všichni přítomní obdrželi kalendář akcí na období listopad 2017 – leden 2018.
● DOD – 1. 12. 2017, bude v krčku Balua, kde se budou prezentovat všechny studijní
obory.
● Od 8. 12. 2017 bude probíhat rekonstrukce RRR centra. Z toho důvodů bude pro jeho
potřeby do 30. 1. 2018 vyblokována tělocvična NA230 a místnost NA238.
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● Dovolená 2017 – je nutné vyčerpat do konce roku 2017, vedoucí pracovníci dostávají
měsíčně informaci o stavu dovolené na svých pracovištích. Rektorské volno 29. 12.
2017, děkanské volno 22. 12. 2017, volno vedoucích pracovníků pro všechny co mají
vybranou dovolenou 27. a 28. 12. 2017
● Mezní termín pro odevzdání hodnocení neakademických pracovníků se stanovuje do
30. 11. 2017.
● Služební vozy jsou určené k zajištění potřeb a provozu fakulty ne primárně pro potřeby
projektů. Vedoucí projektů by měli zvážit využívaní vlastních, pronajatých vozidel apod.
Příští zasedání Kolegia děkana se uskuteční v 22. 1. 2018 v místnosti NA309. Jedním z bodů
programu bude Hodnocení projektů FRUP.
V Olomouci 22. 11. 2017

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

Zapsala: Miriam Horová
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