Zápis z jednání vedoucích kateder s vedením FTK UP č. 1 ve dnech 8. 4. – 18. 4. 2013

Zápis z jednání vedoucích kateder s vedením Fakulty tělesné kultury UP
v Olomouci
č. 1 ve dnech 8. – 18. 4. 2013
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. (děkan); doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
(proděkan); RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. (proděkanka).
Vedoucí kateder:
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., vedoucí KPK; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
zástupce VK (8. 4. 2013)
Mgr. Zdeněk Hamřík, vedoucí KRL (8. 4. 2013)
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. vedoucí KAT (10. 4. 2013)
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., vedoucí KFA (8. 4. 2013)
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. vedoucí KAS; Mgr. Pavel Háp zástupce VK (9. 4.
2013)
Mgr. Michal Šafář, Ph.D vedoucí KSK, Svatopluk Horák proděkan (18. 4. 2013).
Rámcový program:
1. Personální práce na katedrách
2. Různé
Ad 1)
Personální práce na katedrách
Evaluace – vedoucí kateder obdrželi hodnocení výsledků evaluace. Diskuse k výsledkům
evaluace pracovníků kateder v celkovém kontextu na fakultě, analýza slabých a silných
stránek, možnosti zveřejňování výsledků, problémové otázky, oddělení hodnocení předmětu
od vyučujícího.
Kvantifikace – vedoucí kateder obdrželi výsledky kvantifikace po úpravě na katedrách
a následné korekci. Diskuse k metodice sběru prvotních podkladů, náročnosti jednotlivých
předmětů a jejich hodnocení, způsobu posuzování. Byly konstatovány nepřesnosti zejména
v evidenci publikační činnosti.
Výsledky kvantifikace budou sloužit jako podklad pro motivační systém
osobního ohodnocení na jednotlivých katedrách. V dalším hodnotícím období se
zlepší evidence dat z OBD.
Hodnocení kompetencí a rozvoje na katedrách - diskuse k hodnocení na katedrách.
Konečný termín odevzdání hodnocení je 30. 4. 2013 (odevzdáno již od KPK,
KFA).
Motivační systém – změna výše osobních příplatků jednotlivých pracovníků na katedrách se
předpokládá cca v měsíci červnu.
Další pohyb osobních příplatků bude záviset na finanční situaci a možnostech fakulty
v dalším období; současně navržené osobní příplatky mají platnost maximálně jeden
rok.
Finanční příspěvky na katedry - vedoucí kateder obdrželi informaci, že celková výše
příspěvku na katedry zůstane stejná jako pro rok 2012, zůstává platná i metodika jejich
rozdělení tak, jak byla uskutečněna v roce 2012 (40 % pedagogická činnost, 30 % publikační
činnost, 30 % na pracovníka).
Konečná výše příspěvku bude komunikována e-mailem do 30. 4. 2013.
Pracovní smlouvy na katedrách - diskuse s VK nad jednotlivými smlouvami.
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Ad 2)
Různé
Publikační strategie na katedrách (Acta)
Pozvání na školení vedoucích pracovníků:
1. Řízení lidských zdrojů – 3. 5. 2013
2. Inovace a řízení změn – 14. 5. 2013
vždy 9–16 hodin. Místo bude upřesněno.
Akademická obec 23. 4. 2013 v 11 hodin
VR FTK 3. 6. 2013 – doplnění seznamu zkoušejících na SZZ.
prof. Opavský – reakreditace NMgr. Fyzioterapie – bude podána VR formou per
rollam
Dr. Formánková – žádá informace od vedení k neúčasti učitelů KAS na výuce
Dr. Formánková – schůze zástupců kateder k problematice kurzů
Etická komise:
žádá pana děkana, aby prostřednictvím vedoucích kateder upozornil všechny
zaměstnance a studenty, že je nutné při svých výzkumech s lidskými účastníky (včetně
dotazníkových šetření) bez ohledu na to, zda podají žádost k etické komisi či nepodají,
zachovávat základní etické principy jako jsou zejména možnost účastníka ze studie
kdykoliv odstoupit a zachovávat anonymitu analyzovaných subjektů.
V případě nejasností s etickými hledisky projektu je, po podání žádosti
akademického pracovníka či studenta, etická komise připravena se zabývat
jakýmkoli projektem s lidskými účastníky.
U anket (dotazníků) vlastní konstrukce je nutné k žádosti přiložit vzor této
ankety či dotazníku.
V případě zájmu EK nabízí seminář zabývající se etikou výzkumu pro
zaměstnance i studenty.
Směrnice děkana k EK FTK a další informace jsou na webových stránkách
FTK UP.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci dne 22. 4. 2013
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