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Zápis č. 1 ze zasedání kolegia garantů studijních oborů ze dne 2. 9. 2011
Přítomni:
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan, garant studijního oboru Tělesná výchova
RNDr. Svatopluk Horák, proděkan pro studium a pedagogické záležitosti
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, garant studijního oboru
Rekreologie
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., proděkan pro zahraniční spolupráci a informační
technologie, garant studijního oboru Aplikované pohybové aktivity
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., garant studijního oboru Kinantropologie v DSP
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., garant studijního oboru Management sportu a trenérství
doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., garant studijního oboru Ochrana obyvatelstva
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., garant studijního oboru Fyzioterapie
doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., garant studijního oboru Tělesná výchova a sport
prof. PhDr. Hana Válková, CSc., garantka studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., pozvaný host kolegia
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., člen vedení FTK
Program:
1. Akreditace oborů na FTK UP v Olomouci – stav a strategie na další období
Proděkan Horák informoval o výsledku akreditace.
• Do 31. 7. 2019 byla udělena akreditace pro studijní obory v bakalářském i navazujícím
studiu TV, TVS, ATV, APA.
• Přerušeno bylo projednávání Bc. studijního oboru MST (Projednávání žádosti je
přerušeno. AK požaduje vyjasnit osobu garanta, který bude pečovat o kvalitu a rozvoj
studijního oboru a rovněž vyjasnit personální zabezpečení manažersko-ekonomických
předmětů).
• Přerušeno bylo projednávání Bc. i navazujícího studijního oboru Rekreologie
(Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit personální zabezpečení
manažersko-ekonomických předmětů).
• Neschválena byla žádost o udělení akreditace pro NMgr. studijní obor MST (N
Zdůvodnění: Personální zabezpečení manažerských předmětů je nedostatečné
(předměty mají zajišťovat vyučující, kteří nepublikují v oboru managementu). Garant
studijního oboru nepublikuje v oblasti Managementu sportu a trenérství).
Proděkan informoval o dalším postupu vedení fakulty (zaslání doplněných materiálů na
MŠMT). Probíhala diskuse o možných dalších krocích. Do diskuse se zapojili prof. Válková,
která upozornila na mnoho jednokreditových předmětů; prof. Frömel, doc. Svozil, RNDr.
Horák a další.
Závěry:
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• Fakulta bude pokračovat ve snaze o udělení pozastavených akreditací studijních oborů
a podle vyjádření AK k žádosti znovu podá akreditační materiály pro NMgr. studijní
obor MST (možné přejmenovaní).
• Garanti studijních oborů provedou analýzu množství předmětů ve svých oborech a
navrhnou možné varianty řešení problémů ve studijních plánech (velké množství
předmětů s malým kreditovým ohodnocením, velké množství zkoušek…).
• Studijní obor TVS nemá dosud výstup ve SZZ ve specializacích. Je nutné tento stav
dotáhnout do konce, tak aby absolvování specializace mělo svůj výstup i v praxi.
2. Časopis Tělesná kultura – (doc. Psotta)
Doc. Psotta předložil kolegiu materiály týkající se jeho další orientace a zaměření.
V diskusi bylo konstatováno, že by měl být časopis i nadále orientován na společensko vědní
obory. Souhlas byl také s tím, že je možné ho nově strukturovat, případně vydávat
„monotématické“ vydání jednotlivých čísel. Návrhy dále směřovaly k udržení kvality
příspěvků, vydávání strukturovaného souhrnu v anglickém jazyce, případné změny názvu
časopisu.
Závěr: pokusit se během roku udělat, co půjde, zanalyzovat, zaměřit se na rozšíření
a zkvalitnění cizojazyčného resumé. Prof. Frömel navrhuje zavést během příštího roku
strukturovaná abstrakta. Za zvážení stojí i zrušení papírové formy časopisu a ponechaní jen
podoby elektronické.
3. Časopis Acta Gymnica – prof. Janura rozeslal materiál k tomuto časopisu.
V diskusi členů kolegia zazněly obavy z poklesu kvality příspěvků, prodlení vypracování
posudků recenzentů a možného vypadnutí z databáze Scopus. Dále byla diskutována úvaha
o navýšení počtu hodin za vypracování posudku v „Kvantifikaci“. Děkan FTK při setkání
děkanů oborových fakult znovu připomene dohodu děkanů o preferenci časopisu Acta
Gymnica jako hlavního časopisu vědeckého oboru kinantropologie.
4. Zahájení profesorského řízení doc. Psotty
Členové kolegia obdrželi připravované dokumenty k případnému zahájení profesorského
řízení. Prof. Jirásek krátce zhodnotil obdržené materiály.
Závěrem kolegia bylo, že doc. Psotta splňuje předpoklady k profesorskému řízení na FTK
UP v Olomouci. Diskutováno bylo zatím neobhájení doktorské práce ani jednoho studenta,
kterého v doktorském studiu vede doc. Psotta (předpoklad obhajoby dvou studentů v roce
2011). Prof. Opavský upozornil na možné diskrepanci počtu publikací v předložených
materiálech a možností ověření v databázích. Kolegium hlasováním 11 členů kolegia - 6 pro
zahájení prof. řízení, 3 proti, 2 členové se zdrželi - prostou většinou doporučilo děkanovi FTK
podat VR FTK návrh na zahájení profesorského řízení doc. Psotty.
Různé:

o Projekt PP Vav.3 – popularizace vědy – informace na dalším zasedání kolegia.
o Rozvoj vědy v rámci oborů – bude diskutováno na dalším zasedání.
o Internacionalizace, výuka jazyků na FTK – krátká anotace bude zaslána
členům e-mailem.
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o Členové kolegia se kladně vyjádřili na dotaz děkana, zda považují jednání
takto zaměřeného kolegia garantů studijních oborů za přínosné a prospěšné.
Prof. Válková podotkla, že by bylo vhodné oficiálně deklarovat kompetence
kolegia. Rámcové vysvětlení činnosti garantů studijních oborů je na
http://ftk.upol.cz/menu/fakultni-organy/kolegium-garantu-studijnich-oboru/.
K rámcovému vymezení kompetencí bude doplněno odborné posuzování
habilitačních a profesorských kvalifikačních řízení, před podáním návrhu
děkana vědecké radě FTK UP v Olomouci.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
děkan FTK UP Olomouc

Miriam Horová
sekretariát děkana FTK UP
V Olomouci dne 6. 9. 2011.
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