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Zápis z jednání kolegia děkana a kolegia garantů oborů
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 1 ze dne 21. 1. 2015

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., prof. PhDr. Ivo
Jirásek, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.; RNDr. Svatopluk Horák, Ing. Pavel Král, MSc,
PhDr. David Smékal, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík,
Ph.D., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; Mgr. Michal
Šafář, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. Ing. Jaromír Novák, Csc., prof.
PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
Omluveni: doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.,
PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová.

Rámcový program jednání
1.
2.
3.
4.

Informace – děkan (výroční zpráva 2014, dovolená, evidence projektů na FTK UP)
Oblast vzdělávání – připomínky z FTK
Re akreditace oborů (modulů)
Různé

ad 1) Aktuální informace
- Výroční zpráva 2014 – dodržení termínu k dodání podkladů pro VZ T.: 31. 1. 2015.
Odpovídají vedoucí pracovišť.
- Dovolená – vydán metodický pokyn děkana k čerpání dovolené v r. 2015; Vedoucí
pracovišť požádají o převedení dovolené 2014, převedenou dovolenou z r. 2014 je
nutné vyčerpat do 31. 3. 2015. Plán dovolených na rok 2015 je nutné odevzdat na
personální odd. do 15. 3. 2015. Odpovídají vedoucí pracovišť.
- Evidence projektů na FTK – informace podal proděkan Hanuš, informační formulář
k evidenci všech podávaných projektů je přílohou tohoto zápisu. T.: od 1. 1. 2015.
Odpovídají vedoucí pracovišť a všichni, kteří podávají žádosti a projekty na FTK UP.
- Seznam přednášek – doplnění – jednotlivá pracoviště obdržela informace a formuláře
od proděkana Horáka. T.: 31. 1. 2015. Odpovídají vedoucí pracovišť.
ad 2) Oblast vzdělávání
Dokument z RUP k připomínkování obdrželi členové kolegií v příloze pozvánky, proběhla
diskuze, připomínky k tomuto dokumentu prosíme zaslat do pátku 23. 1. 2014 proděkanu
Horákovi. Konečné připomínky budou součástí zápisu z jednání.
ad 3) Reakreditace oborů (modulů)
Proděkan Horák představil modulovou skladbu studijních oborů na FTK UP. Tuto skladbu,
včetně společných předmětů je nutné při podávání re akreditací dodržet.
Proběhla diskuze: analýza oborů a specializací na jiných pracovištích, zatraktivnění
stávajících oborů, rozšíření nabídky v rámci CŽV, které se studují na FTK…
Závěr: Na dalším kolegiu (19. 2. 2015) garanti nebo zástupci re akreditovaných studijních
oborů (modulů), představí v krátké prezentaci připravované podklady.
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ad 4) Různé
• Prof. Frömel – na FTK mohou být realizovány a financovány smysluplné vědecké
projekty (IGA, vnitřní projekty na FTK), které budou mít kvalitní výstupy (finanční
prostředky na vědu jsou dostatečné).
• Individuální péče o vrcholové sportovce. Zvážení pokynu pro vyučující k individuální
práci s těmito sportovci.
• Diskuse k zasedání vědecké rady FTK UP (březen 2015). Stav posudků na zahájená
habilitační řízení na FTK.
Další společné zasedání kolegií proběhne 19. 2. 2015 v místnosti NA309 v době 10:00 –
12:00 hodin.
Přílohy zápisu:
• Připomínky FTK UP k připravované vyhlášce MŠMT o vymezení oblastí vzdělávání
• Informační formulář připravovaného projektu FTK UP 1

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

V Olomouci 26. 1. 2014

Formulář bude ještě formálně upraven a následně zavěšen na
http://ftk.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/ - odpovídá proděkanka Dostálová.
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