Zápis z jednání vedoucích kateder s vedením FTK UP č. 1 ve dnech 1. 4. – 11. 4. 2014

Zápis z jednání vedoucích kateder s vedením Fakulty tělesné kultury UP
v Olomouci
č. 1 ve dnech 1. – 11. 4. 2014

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. (děkan); doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.;
RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.; RNDr. Svatopluk Horák, prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Vedoucí kateder:
• prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., vedoucí KPK; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
zástupce VK (11. 4. 2014)
• Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. vedoucí KRL (1. 4. 2014)
• PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. vedoucí KAT (4. 4. 2014)
• prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., vedoucí KFA (1. 4. 2014)
• PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. vedoucí KAS; Mgr. Pavel Háp zástupce VK (1. 4.
2014)
• Mgr. Michal Šafář, Ph.D vedoucí KSK, Svatopluk Horák proděkan (1. 4. 2014).
Rámcový program:
1. Personální práce na katedrách
2. Různé
Ad 1)
Personální práce na katedrách
Evaluace – vedoucí kateder již dříve elektronickou cestou 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 upřesněny nepřesnosti v evidenci
činnosti.
• Výsledky kvantifikace budou sloužit jako podklad pro systém osobního
ohodnocení jednotlivých pracovníků.
• Diskuse nad změnou metodiky hodnocení publikační činnosti (RIV…).
• Změna výše osobních příplatků jednotlivých pracovníků na katedrách se
předpokládá cca v měsíci červnu.
Pracovní smlouvy na katedrách - diskuse s VK nad jednotlivými smlouvami.
Finanční příspěvky na katedry - vedoucí kateder obdrželi informaci, že celková výše
příspěvku na katedry zůstane stejná jako pro rok 2013, zůstává platná i metodika jejich
rozdělení tak, jak byla uskutečněna v roce 2013 (40 % pedagogická činnost, 30 % publikační
činnost, 30 % na pracovníka).
Ad 2)
Různé
• Setkání ve Slatinicích 24. – 25. 4. 2014
• Akademická obec 31. 3. 2014 diskuse
• VR FTK 26. 5. 2014 – doplnění seznamu zkoušejících na SZZ.
• Dr. Hamřík – diskuse k uvažované akreditaci (Pedagog volného času)…
• Dr. Formánková – započitatelnost „Učebních textů“ do kvantifikace
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•
•
•
•

Dr. Formánková – DYNAS – nevyhovující systém přetrvává
Dr. Formánková – informace Centrum APA, konstatováno, že je potřeba pracovat na
standardech pro „učitelství TV“ Zakládání „Asociace učitelů TV“ (TěloOlomouc)
Dr. Šafář – řešení personální situace na katedře (sociologie, filosofie, výuka jazyků),
příspěvky na bydlení (Roberson)
Dr. Janečka – VŘ na katedru (nástup cca 1. 9. 2014).

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc
V Olomouci dne 18 4. 2014
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