Zápis z jednání kolegia garantů studijních oborů Fakulty tělesné kultury
UP v Olomouci
č. 2 ze dne 5. 11. 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., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., prof.
MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., RNDr.
Svatopluk Horák.
Omluveni: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Hosté:
Program:

1. Zahájení habilitačních řízení na FTK UP (materiály zaslány 24. 10. 2014)
a)
b)
c)
d)

Dr. Dagmar Sigmundová (prof. Frömel)
Dr. Jana Pelclová (prof. Frömel)
Dr. Miroslav Górny (prof. Jirásek, doc. Kudláček)
Dr. Donald Roberson (doc. Svozil)

2. Zahájení řízení ke jmenování profesorem na FTK UP Olomouc (materiály zaslány 24. 10.
2014)
a) doc. Karel Jelen (prof. Janura)
3. Diskuse k situaci průchodnosti studia některých předmětů (společně rozeslány podklady ke
změnám předmět Anatomie od doc. Přidalové)
4. Různé
ad 1) Zahájení habilitačních řízení na FTK UP
ad 1) a. Prof. Frömel uvedl podklady a dosavadní práci Dr. Sigmundové. Členové kolegia se
vyjádřili k předloženým materiálům dr. Sigmundové, proběhla diskuse, prof. Frömel upřesnil
předložené materiály a odpověděl na dotazy.
Závěr: kolegium doporučuje zařazení tohoto řízení na program VR FTK UP 1. 12. 2014.
ad 1) b. Prof. Frömel uvedl podklady a dosavadní práci Dr. Pelclové. Členové kolegia se vyjádřili
k předloženým materiálům dr. Pelclové, proběhla diskuse, prof. Frömel upřesnil předložené
materiály a odpověděl na dotazy.
Závěr: kolegium doporučuje zařazení tohoto řízení na program VR FTK UP 1. 12. 2014.
Kolegium na základě diskuse navrhuje u habilitačních řízení do nároků zakomponovat i počty
odučených hodin za určité období a jasné vědecko-pedagogické působení, vymezení.
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ad 1) c. Prof. Jirásek a doc. Kudláček uvedli zaslané podklady Dr. Górného. Členové kolegia se
vyjádřili k předloženým materiálům dr. Górneho. Předložené materiály neodpovídají požadavkům
FTK UP. Proběhla diskuse ke kvalifikačním řízením zahraničních uchazečů, kteří pocházejí ze
zemí kde je možno řízení uskutečnit.
Závěr: kolegium nedoporučuje zařazení tohoto řízení na program VR FTK UP 1. 12. 2014
a navrhuje děkanovi FTK UP zaslat tento závěr uchazeči.
ad 1) d. Obnovení habilitačního řízení dr. Robersona. Doc. Svozil rekapituloval dosavadní stav
řízení Dr. Robersona a navrhl, po aktualizování podkladů, znovu předložit VR FTK UP habilitační
řízení.
Závěr: kolegium doporučuje po aktualizaci podkladových materiálů a základních údajů zařazení
tohoto řízení na program VR FTK UP 1. 12. 2014.
ad 2) Zahájení řízení ke jmenování profesorem na FTK UP Olomouc
Prof. Janura uvedl podklady a dosavadní práci doc. Jelena. Členové kolegia se vyjádřili
k předloženým materiálům doc. Jelena z FTVS Praha a doporučují doplnit publikační činnost
o článek s IF v typicky biomechanickém časopisu. Další připomínka byla k nedoloženým
informacím o prokazatelné dlouhodobé spolupráci ve výzkumu s FTK UP.
Závěr: kolegium zatím nedoporučuje zařazení tohoto řízení na program VR FTK UP dne 1. 12.
2014.
ad 3) Diskuse k situaci průchodnosti studia některých předmětů
Na základě diskuse dojde od ak. roku 2015/2016 ke změně poměru přednášek a seminářů anatomie
(zaslané materiály). Doc. Přidalová informovala, že jsou již připraveny testové otázky z anatomie.
Garanti jednotlivých oborů se shodli na tom, že je třeba další diskuse k řešení výše uvedené
problematiky.

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

V Olomouci dne 13. 11. 2014
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