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Zápis č. 2/2019 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 20. 
května 2019 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP 
 
Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (dle jednacího řádu FTK UP byla vědecká rada usnášení 

schopná). 
 
Program: 

1. Projednání a schválení programu jednání VR 
2. Kontrola zápisu 
3. Schválení žádosti o oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program 

v anglickém jazyce „Sport Studies“ 
4. Schválení habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Petry Kurkové, Ph.D. 
5. Schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina 

Kudláčka, Ph.D. 
6. Různé 

 
Průběh jednání: 
Zasedání Vědecké rady zahájil a řídil děkan FTK UP Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 
1. Projednání a schválení programu jednání VR 
 
Výsledek hlasování VR FTK UP: 18 členů pro, 0 se zdrželi, 0 proti. 
Program jednání VR FTK byl jednomyslně schválen. 
 
2. Kontrola zápisu 
 
Děkan Mgr. Michal Šafář, Ph.D. vyzval členy VR FTK UP k připomínkování zápisu 
z uplynulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Byl oznámen výsledek hlasování 
per-rollam ze dne 26. 2. 2019, ve kterém bylo 17 kladnými hlasy přijato usnesení: 
 
„Vědecká rada FTK UP schvaluje předloženou žádost o oprávnění uskutečňovat 
studijní program "Trenérství a management sportu (TRMS)" na Fakultě tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci.“ 
 
3. Schválení žádosti o oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní program 
v anglickém jazyce „Sport Studies“ 
 
V čase 10:11 dorazil na zasedání doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. – zasedá 19 členů VR. 
 
Děkan Mgr. Michal Šafář, Ph.D. představil předložený studijní program a jeho základní ideu a 
racionále. Prorektor doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. dále vysvětlil možnosti příjmu studentů 
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bez nutnosti nostrifikace a tlumočil ambice rektora zvýšit míru internacionalizace a počet 
platících zahraničních studentů na Univerzitě Palackého a taktéž představil projekt Czech 
Academic City v Erbílu (Kurdská autonomní oblast Iráku). Poté děkan otevřel diskusi, nad 
tímto programem, do které se zapojili: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prof. PhDr. Ivo 
Jirásek, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., MUDr. Milan Brázdil, prof. RNDr. Vít 
Voženílek, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., doc. 
PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. a doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 
 
Následně bylo přijato toto usnesení: 
 
„Vědecká rada FTK UP schvaluje žádost o oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní 
program v anglickém jazyce „Sport Studies““ 
 
18 členů VR FTK bylo pro, jeden se zdržel a nikdo z přítomných nebyl proti. 
 
4. Schválení habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Petry Kurkové, Ph.D. 
 
10:49 na zasedání dorazil doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. – zasedá 20 členů VR 
 
Členové VR si vyžádali prezentaci publikačního profilu uchazečky, který byl prezentován 
proděkanem pro vědu a výzkum Mgr. Františkem Chmelíkem, Ph.D. Prof. RNDr. Vít 
Voženílek, Ph.D. navrhuje taktéž doplnit základní publikační charakteristiku členů komise. 
Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. okomentoval kvality a zdůvodnění nominace jednotlivých 
členů předložené komise. 
 
VR FTK UP přijala usnesení (19 pro / 1 se zdržel / 0 proti): 
 
„Vědecká rada FTK UP schvaluje komisi pro habilitační řízení Mgr. Petry Kurkové, 
Ph.D.“ 
 
5. Schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Kudláčka, 
Ph.D. 
 
Děkan Mgr. Michal Šafář, Ph.D. představil předloženou žádost uchazeče o řízení ke 
jmenování profesorem a navrženou komisi. Konstatoval, že přijaté materiály jsou po formální 
stránce v pořádku a členové komise se svou nominací předběžně souhlasí. 
 
VR FTK UP přijala usnesení (17 pro / 3 se zdrželi / 0 proti): 
 
„Vědecká rada FTK UP schvaluje komisi pro řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. 
Martina Kudláčka, Ph.D.“ 
 
6. Různé 
 
Děkan Mgr. Michal Šafář, Ph.D. navrhl dva následující termíny zasedání VR FTK: dne 7. 10. 
2019 a dne 9. 12. 2019. Tyto dva termíny byly členy VR předběžně akceptovány. 
 
Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. představil aktuální stav akreditace programů na UP a 
vysvětlil rozdělení programů do tzv. kategorií A, B a C (akreditace na 9, 9 a 3 roky).  
 
Předseda akademického senátu UP doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. představil novou vizi tzv. 
„migrace“ studentů mezi specializacemi v rámci jednoho programu.  
 
Dále byla diskutována finanční podpora Společenských priorit (pedagogické fakulty – ukazatel 
P rozpočtu) a způsoby dělení této podpory mezi fakulty vzdělávající učitele (mimo PdF) na 
dalších univerzitách v ČR.  
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Posledním tématem rozsáhlé diskuse byla metodika hodnocení vědy a výzkumu. Proděkan 
pro vědu a výzkum Mgr. František Chmelík Ph.D. a prorektorka pro vědu a výzkum prof. RNDr. 
Jitka Ulrichová, CSc. se shodují, že je na UP potřeba reflektovat parametry Metodiky 17+ a 
nastavit systém hodnocení kvality UP v oblasti vědy a výzkumu tak, aby s těmito parametry 
pracoval a nedocházelo k vytváření a realizaci nadbytečného duplicitního hodnocení kvality 
paralelním systémem. 
 
Souhrn jednotlivých usnesení: 
 
Usnesení VR/19/2-1: Vědecká rada FTK UP schvaluje předloženou 

žádost o oprávnění uskutečňovat studijní 
program "Trenérství a management sportu 
(TRMS)" na Fakultě tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

 
Usnesení VR/19/2-2: Vědecká rada FTK UP schvaluje žádost o 

oprávnění uskutečňovat bakalářský studijní 
program v anglickém jazyce „Sport Studies“. 

 
Usnesení VR/19/2-3: Vědecká rada FTK UP schvaluje komisi pro 

habilitační řízení Mgr. Petry Kurkové, Ph.D. 
 
Usnesení VR/19/2-4: Vědecká rada FTK UP schvaluje komisi pro řízení 

ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina 
Kudláčka, Ph.D. 

 
 
 
Jednání vědecké rady bylo ukončeno v 11:52 hodin. 
 

   Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
   děkan FTK UP 

V Olomouci dne 20. května 2019 
Zapsal: Mgr. Michal Vorlíček 
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