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I. Úvodní ustanovení
Vzhledem k nutnosti zajistit maximálně efektivní organizační a ekonomický chod pracovišť Fakulty
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách, na základě usnesení Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci dne 27. 10. 2010, po předchozím projednání v Kolegiu děkana FTK dne 18. 10. 2010
a Vědecké radě FTK UP Olomouc dne 18. 10. 2010 vydávám toto
rozhodnutí,
kterým upravuji vnitřní organizační členění struktury FTK UP Olomouc s cílem:
−
−
−

podpořit efektivnější systém řízení fakulty odpovídající ekonomickým možnostem fakulty,
umožnit maximálně efektivní řízení lidských zdrojů a personální práce na jednotlivých
pracovištích v souladu se změnou metodiky financování veřejných vysokých škol.
umožnit maximálně efektivní a operativní přenos informací v rámci řídícího a řízeného
subjektu/objektu,
II. Konkrétní realizace

1) S účinností od 1. ledna 2011 ruším níže uvedená fakultní pracoviště FTK UP Olomouc:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Katedru antropomotoriky a sportovního tréninku,
Katedru aplikovaných pohybových aktivit,
Katedru biomechaniky a technické kybernetiky,
Katedru funkční antropologie a fyziologie,
Katedru fyzioterapie,
Katedru kinantropologie a společenských věd,
Katedru rekreologie,
Katedru sportů.

2) Zřizuji s účinností od 1. ledna 2011 tyto katedry:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Katedru společenských věd v kinatropologii (KSK),
Katedru přírodních věd v kinatropologii (KPK),
Katedru aplikovaných pohybových aktivit (KAT),
Katedru sportu (KAS),
Katedru rekreologie (KRL),
Katedru fyzioterapie (KFA).

3) Zřizuji s účinností od 1. ledna 2011 Institut aktivního životního stylu (IAŽS).
4) V souvislosti se změnami organizačního začlenění fakultního účelového zařízení Centru,
kinantropologického výzkumu, převádím s datem od 1. ledna 2011 stávající zaměstnance Centra
kinantropologického výzkumu do nově zřízeného Institutu aktivního životního stylu.
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III. Zajištění úkonů
1) Ve vazbě na obsah části II tohoto rozhodnutí ukládám:
a) tajemníkovi FTK UP Olomouc:
- zajistit veškeré úkony související s ekonomickou a technickou stránkou shora uvedených
organizačních změn,
- zajistit veškeré úkony v pracovně právních vztazích souvisejících s organizačními
změnami v tomto rozhodnutí uvedených;
b) proděkanovi pro vnitřní organizaci a další vzdělávání:
- zpracovat návrh nových vnitřních předpisů a norem s návrhem na zrušení stávajících
vnitřních předpisů a norem, a to vše v závislosti na změně organizační struktury FTK UP
Olomouc.
IV. Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce FTK UP Olomouc
http://www.upol.cz/fakulty/ftk/ s účinností od 1. 1. 2011

V Olomouci dne 21. 12. 2010

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