Zápis z jednání kolegia garantů studijních oborů FTK UP v Olomouci č. 1 dne 7. 5. 2014

Zápis z jednání kolegia garantů studijních oborů Fakulty tělesné kultury
UP v Olomouci
č. 1 ze dne 7. 5. 2014

Přítomni: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. PhDr.
Zbyněk Svozil, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček,
Ph.D., doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., RNDr.
Svatopluk Horák.
Omluveni: prof.. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Program:
1. Řízení ke jmenování profesorem na FTK UP (doc. Sigmund, doc. Hátlová)
2. Různé

1) Řízení ke jmenování profesorem na FTK UP
a) doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Členové kolegia obdrželi 18. 4. 2014 písemné podklady k uvažovanému řízení ke jmenování
profesorem. Termín vyjádření k předloženým materiálům byl děkanem FTK UP určen ke 2. 5.
2014.
Děkan FTK UP na jednání shrnul písemné vyjádření členů kolegia.
Diskuse se týkala těchto oblastí
Publikační činnosti
Pedagogické činnosti
Vedení studentů doktorského studia, „vedení výzkumného týmu a jeho zaměření…“
Možné složení hodnotící komise profesorského řízení, jeho předsedající apod.
Závěry:
• Kolegium garantů studijních oborů se shodlo na tom, že zahájení profesorského řízení nebude
projednáváno na vědecké radě FTK UP v Olomouci dne 26. 5. 2014.
• Kolegium garantů studijních oborů doporučuje osobní setkání děkana FTK UP a doc.
Sigmunda (termín 20. 5. 2014). 1Na setkání by mělo dojít k diskusi nad zmíněnými tématy.
b) doc. PhDr. Běla Hátlová, CSc.
Jednání o této otázce bylo dodatečně navrženo děkanem. Vzhledem k termínu zasedání kolegia (7. 5.
2014) nebylo možné blíže seznámit členy kolegia se zaslanými materiály.
Doc. Hátlová zaslala děkanovi FTK UP Olomouc 5. 5. 2014 e-mail a v jeho přílohách doplňující
materiály ke svému prof. řízení.
Závěry:
• Kolegium garantů studijních oborů se shodlo na tom, že zahájení profesorského řízení nebude
projednáváno na vědecké radě FTK UP v Olomouci dne 26. 5. 2014.
• Kolegium garantů studijních oborů se shodlo, v kontextu minulých jednání, že požádá prof.
Psottu aby se vyjádřil k zaslaným materiálům.
• Doc. Hátlová zaslala další materiály dne 9. 5. 2014. Tyto dokumenty byly okamžitě
přeposlány prof. Psottovi a prof. Jiráskovi (proděkan pro vědu a výzkum na FTK UP). 2
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•
•

Prof. Psotta i prof. Jirásek se shodli na tom, že problémy stále přetrvávají a podklady
neodpovídají požadavkům na řízení ke jmenování na FTK UP v Olomouci (14. 5. 2014). 3
Děkan o této skutečnosti bude informovat paní doc. Bělu Hátlovou.

2) Různé
Na kolegiu proběhla diskuse ohledně předmětů s vysokou neúspěšností studentů. Tato nepropustnost
se negativně odráží na financování celé fakulty.
Závěr:
• 19. 5. 2014 má prof. Janura schůzku se zkoušejícími těchto předmětů, kde bude informovat
vedení o náročnosti/nenáročnosti diskutovaných předmětů.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP

V Olomouci dne 22. 5. 2014
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