Zápis z jednání z vedením kateder FTK UP č. 8 ; 2.-8. 12. 2011

Zápis z jednání s vedením kateder Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 8 ve dnech 2. 12. – 8. 12. 2011

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., + další zástupci vedení fakulty: RNDr. Svatopluk
Horák, prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., doc. Mgr. Martin
Kudláček, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.
Vedení kateder:
• prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., (KPK), RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. (zástupce
KPK),
• Mgr. Zdeněk Hamřík, (KRL), prof. Ivo Jirásek, Ph.D. (zástupce KRL),
• PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. (KAT), doc. PaedDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
(zástupce KAT),
• prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., (KFA),
• PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. (KAS), Mgr. Pavel Háp (zástupce KAS)
• Mgr. Michal Šafář, Ph.D, (KSK), Zbyněk Svozil (zástupce KSK)
Rámcový program:
1. Personální práce na katedrách
2. Finanční situace na katedrách
3. Různé a informace
Ad 1)
Personální práce na katedrách
Všichni vedoucí kateder dostávají průběžné hodnocení výsledků, kvantifikace, evaluace od
studentů, výsledky členů kateder ve vědě a výzkumu.
Diskuse se zástupci kateder ke způsobu personální práce na katedrách.
Ad 2)
Finanční situace na katedrách
Vedení všech kateder informovalo, že nemělo v roce 2011 zásadní problém s financování
provozu na fakultních pracovištích, včetně možného odměňování svých pracovníků (s
výjimkou KFA).
Ad 3)
Informace
Všem vedoucím kateder byly poskytnuty tyto informace:
• Nutné preventivní zdravotní prohlídky u MUDr. Bednářové.
• Akademické dny (20. – 26. 2. 2012) – výuka není přerušena.
• Změny do seznamu přednášek je nutné provádět do předepsaných formulářů a je nutné
je odevzdat do 20. 1. 2012.
• Nutnost vypisování termínů zkoušek, kolokvií i zápočtů pro všechny zapsané studenty
s možností opakování zkoušek.
• Přestupování studentů dle nového studijního a zkušebního řádu není možné povolovat.
• Studentům, kteří žádají o uznání absolvování předmětů z předchozího studia, je možné
vyhovět jen v případě, že absolvovaný předmět není starší více jak 3 roky.
Různé

V různém se řešily specifika jednotlivých pracovišť, způsoby komunikace dovnitř
pracovišť i směrem k vedení fakulty apod.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci dne 16. 12. 2011
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