Zápis jednání kolegia děkana FTK UP dne 4. 5. 2011

Zápis jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 6 dne 4. 5. 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. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.,
Mgr. Michal Šafář, Ph.D, Mgr. Radim Šlachta, Ph.D., RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., Mgr.
Josef Mitáš, Ph.D.
Omluveni:. Ing. Jan Vylegala, prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

1.

Kontrola zápisu z minulého jednání – děkan Svozil
• Konzultační hodiny a jejich zavěšení na www stránky. Nesplněno KAT jen u
některých členů katedry, KFA.
• Evaluace – další etapa – Informace (manuál) o evaluaci bude zaslána přes VK.
• Výzkumná témata kateder – prof. Jirásek: Chybí materiály z KAT, KRL,
Termín pro zaslání je 11. 5. 201.
• WS k FRVŠ proběhl – splněno.
• Byla jmenována nová pedagogická komise – splněno. Dr. Janečka tlumočil, že
prof. Válková zvažuje o odstoupení z pedagogické komise.
• Vnitřní předpisy – projednáváno, dílčím způsobem řešeno např. Příkazní
smlouvou na konkrétní akci. Proděkan Hanuš bude přítomen 15. 5. 2011 na
semináři s touto problematikou – úkol trvá.

2.

Informace z porady děkanů s rektorem ze dne 3. 5. 2011 – děkan Svozil
• V roce 2012 pro VŠ příspěvky o jednu miliardu menší než v roce 2011.
• Změna v ukazatelích: poměr příspěvků (z celku tvoří 77-80%), a to v poměru
na studenty (A) 80% (zrušeno B2) k vědě (K) 20%. Sociální záležitosti
studentů cca 11% z celkového počtu. Rozvojové programy (změny
v decentralizovaných v Institucionální plány) 7-10%, mezinárodní spolupráce
3%.
• Jednání o limitu počtu studentů na jednotlivé fakulty (9. 5. 2011).
• VaVpI – FTK UP + FF UP byly vybrány jako priority na UP pro tuto výzvu
(osa 4). Nebezpečí: 15% spoluúčast, projektová dokumentace z vlastních
zdrojů (pokud nebude přijato). Výzva v červnu 2011; 6 měsíců na přípravu
projektu.
• Žádost o DS bude podáno co nejdříve, ECTS label žádost do jednoho roku.
• Nominace na „Českou hlavu“ do 30. 6. 2011.
• 12. 5. 2011 návštěva ministra školství a tělovýchovy v Olomouci (10:00
beseda).
• 9. 5. 2011 – návštěva velvyslance USA – přednáška.
• Od 1. 5. 2011 přebírá právní oddělení (Mgr. Růžička) pohledávky za neplacení
nadstandardní doby studia (odchod Dr. Antonů).

3.

Seznámení s návrhem finančních prostředků na FTK UP – návrh vedení k AS
FTK UP – proděkan Hanuš (zastoupení ing. Vylegaly)
• Proděkan Hanuš v krátkosti seznámil kolegium s filosofií a tvorbou rozpočtu.
Členové kolegia měli k dispozici materiály.
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Rozdíl v podílu na katedry (2 mil.), materiálová komise nebude rozdělovat
žádné finanční prostředky.
• Diskuse k podílu hodnocení pro „provozní prostředky“ na katedry 40%
pedagogická činnost, 30% vědecké výstupy, 30% na osobu – chybné údaje
v „Rozdělení finančních prostředků FTK UP v Olomouci“. Opraveno na místě.
• Diskuse – Dr. Jakubec zda jsou do personálního stavu započítání i studenti DS.
Odpověď: Dr. Hanuš ne nejsou. Není zahrnuto ani navýšení za profesory a
docenty na katedrách.
• Diskuse - Dr. Šafář: zveřejnění metodiky pro další personální práci na katedře.
Bude zaslán obratem. Odp.: – proděkan Hanuš.
•

4.

Informace o způsobu tvorby osobních příplatků na fakultních pracovištích –
materiál k diskusi – proděkan Kudláček
• Děkan Svozil vysvětlil genezi tvorby osobních příplatků v minulosti.
V současné době neexistuje žádný systém rozdělování osobních příplatků.
Rámcová představa spočívá v tom, že po přidělení kompletní částky na katedru
navrhne vedoucí pracovišť na základě podkladů z kvantifikace, evaluace,
kvalifikace výši individuálního příspěvku na pracovníka.
• Proděkan Kudláček seznámil kolegium s uvažovanou tvorbou a strategií
rozdělování prostředků na pracoviště. Materiál je dále v diskusi. Nově se
zvažuje „funkční příplatek“ za garanci studijních oborů.

5.

Přijímací řízení, SZZ – proděkan Horák, proděkan Prukner
• Proděkan Horák seznámil kolegium s tím, že dosud proběhly talentové
zkoušky a poděkoval všem, kteří se na nich podíleli (zejména katedra sportu).
• Podstatná část další části přijímacího řízení proběhne v elektronické podobě.
Bude informační schůzka – odp. proděkan Horák.
• Všem vedoucím kateder bude zaslán harmonogram přijímacího řízení. Odp.
Dr. Horák. Termín 9. 5. 2011.
• SZZ – vyplňování zápisu v elektronické podobě. Předsedové budou
proděkanem Horákem informovaní o novém způsobu zápisu.
• Komise pro SZZ pro další akademický rok 2011/2012 doznají změny ve
smyslu doplnění členů (po odsouhlasení VR FTK UP Olomouc). Vedoucí
kateder podají návrhy na další členy komise SZZ proděkanovi Horákovi.
Termín: do 10. 5. 2011.

6.

Různé
• Domluva na termínu individuálního setkání VK s děkanem (vedením) FTK
UP. Hodnocení kompetencí a rozvoje akademických pracovníků FTK UP –
rozdány materiály další v individuálním rozhovoru děkana s VK – proděkan
Kudláček.
• 10. 5. 2011 ve 14:00 hodin Komunikační WS.
• Evaluace studia – informace – děkan Svozil vypracuje a zveřejní informace pro
vyučující a VK - do 6. 5. 2011.
• Zahraniční spolupráce – informace proděkan Kudláček.
• ČAH, Olympiáda dětí a mládeže – informace proděkan Prukner.
• Konference ISSSS – informace – proděkan Jirásek, Široký záběr problematiky,
snaha o zavěšení výstupů na WOS www.issss2011.upol.cz.
• Promoce termíny – 29.6. + 1. 7. 2011 Bc; 30. 6. 2011 – Mgr.
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Proděkan Horák – AS UP byl schválen nový Zkušební a studijní řád UP
Olomouc – platnost od 1. 9. 2011.
• Diskuse – prof. Janura – výsledky kvantifikace a jak s nimi pracovat. Diskuse
se zúčastnili prof. Opavský, Dr. Šafář, doc. Svozil, doc. Kudláček.
• Prof. Janura – tlumočil žádost pracovníka z KPK, aby byl vyřazen z přehledu
neplnících v oblasti publikační činnosti za minulé období z důvodů, že je
členem akademické obce UP teprve nedávno a nemohly být do tohoto přehledu
zahrnuty jeho práce v minulém období. Diskuse – proděkan Jirásek – zvážení
vyřazení pracovníků ze seznamu „nepublikující“ nebo s poznámkou od kterého
data je zaměstnancem.
• Dr. Formánková: dotaz ohledně problematiky pomoci se statistickými výpočty
pro pracovníky. Dr. Mitáš z CKV řekl, že problematiku vznese na vedení
IAŽS. Prof. Opavský požaduje za žádoucí přijmutí takového pracovníka –
v řešení při transformaci CKV.
• Termín dalšího společného jednání kolegia děkana bude až v měsíci září 2011.
•

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci dne 6. 5. 2011
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