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Zápis z jednání vedoucích kateder s vedením Fakulty tělesné kultury UP
v Olomouci
č. 1 ve dnech 10. – 13. 4. 2017

Přítomni za vedení FTK: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. (děkan); doc. Mgr. Martin
Kudláček, Ph.D. (proděkan); RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. (proděkanka); RNDr. Svatopluk
Horák (proděkan).
Vedoucí kateder:
• prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. vedoucí KPK, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
zástupce VK, (10. 4. 2017)
• Mgr. Michal Šafář, Ph.D. vedoucí KSK, (10. 4. 2017)
• prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. vedoucí KFA, Mgr. Kateřina Neumannová,
Ph.D. zástupkyně VK, Mgr., MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D., PhDr. David Smékal,
Ph.D. (10. 4. 2017)
• PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. vedoucí KAT, (10. 4. 2017)
• PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. vedoucí KAS, Mgr. Pavel Háp, Ph.D. zástupce VK,
(12. 4. 2017)
• Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. vedoucí IŽS, (12. 4. 2017)
• Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., vedoucí KRL, (13. 4. 2017)
Rámcový program:
1. Personální práce na katedrách
2. Různé
Ad 1)
Personální práce na katedrách
Evaluace – vedoucí kateder obdrželi výsledky evaluace. Diskuse k výsledkům evaluace
pracovníků kateder v celkovém kontextu na fakultě, analýza slabých a silných stránek
pracovníků na pracovišti.
Kvantifikace – vedoucí kateder obdrželi výsledky kvantifikace po úpravě na katedrách
a následné korekci. Došlo k dalšímu zpřesnění údajů z kvantifikace. Hranice pro naplnění
kvantifikace s plným dosažením osobního příplatku byla od roku 2014 stanovena na 1600 hodin.
•

Výsledky kvantifikace budou sloužit jako podklad pro osobní příplatky
na jednotlivých pracovištích.

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.
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Finanční příspěvky na katedry – výše příspěvku na katedry ještě není zcela upřesněna.
Celková výše finančních prostředků rozdělených na fakultní pracoviště bude stejná jako v roce
2016. Zůstává platná metodika jejich rozdělení tak, jako v roce 2016 (40 % pedagogická
činnost, 30 % publikační činnost, 30 % na pracovníka).
•

Konečná výše příspěvku bude oznámena vedoucím pracovníkům e-mailem
do 30. 4. 2017.

Pracovní smlouvy na katedrách - diskuse s VK k jednotlivým smlouvám končícím v roce
2017.
Závěr: Vedoucí kateder provedou jako každý rok hodnotící rozhovory s jednotlivými
pracovníky na katedrách do zaslaného formuláře „Hodnocení pracovníka“. Termín
projednání na katedrách je do 31. 5. 2017. Kopie hodnocení zůstává na katedrách
u vedoucího pracoviště. Originály hodnocení budou předány děkanovi fakulty k podpisu.
Hodnocení bude následně založeno do osobních spisů.
Ad 2)
Různé
• Dr. Janečka – problematika oboru Ochrana obyvatelstva a jeho perspektiva
v následujícím období. Úkolem nyní je hledání optimální strategie tohoto oboru
(programu).
• prof. Janura – řešena prostupnost předmětů (např. Fyziologie).
• prof. Opavský + další zástupci KFA otevřeli diskuzi týkající se prodlužování smluv
na dobu neurčitou. Katedra navrhne možný systém či kritéria prodlužování smluv na
FTK UP.
• prof. Opavský – diskuze k úklidu a zateplení zejména v „přístavku budovy „C“.
• Dr. Formánková – ACB a možnost výuky kulturistiky. Diskutováno přijímací řízení na
FTK UP. Diskuze k formě zajišťování VŘ u kurzů v dalším období.
• Dr. Hamřík – diskuze k akreditačnímu procesu, garantům oborů apod.
• Dr. Hamřík – KRL podala 5 projektů GAČR.
• Dr. Hamřík – předložena analýza přihlášených uchazečů studia rekreologie v roce
2015/2016, proběhla diskuze k této analýze. Analýza by se mohla aplikovat i v dalších
oborech.
• Dr. Šafář – nabídka předmětů vyučovaných v AJ. Diskutována problematika výuky
jazyků u kombinovaného studia.
• Dr. Šafář - diskuse k výsledkům některých pracovníkům a jejich možnostem přesahů
(uplatnění) do dalších oblastí činnosti na FTK UP.
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