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Zápis z jednání kolegia děkana a kolegia garantů studijních oborů
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 1 ze dne 11. 1. 2016
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., RNDr. Svatopluk
Horák, prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Ing. Pavel Král, MSc., MBA, PaedDr. Soňa
Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., PaedDr.
Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.,
doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., prof. PaedDr. Rudolf
Psotta, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Omluveni: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová.
Hosté: Mgr. Aleš Gába. Ph.D., doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
Program jednání Kolegia děkana FTK UP:
1.
2.
3.

Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP apod. – děkan
Restrukturace studia, prostupnost předmětů – proděkan Horák
Strategie vědy, připravované projekty, další vyhlášená projektová schémata

Děkan zahájil společné zasedání kolegií, přivítal přítomné a seznámil je s připraveným
programem.
Ad 1) Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP apod.
Informace prorektora Bilíka
Kampaň na uchazeče přes webovou stránku http://www.studuj.upol.cz/, která je
rozcestníkem na fakulty. Kampaň bude pokračovat do června, tj. až do definitivního výběru
VŠ ze strany uchazeče.
RIV
Rektor UP sdělil, že konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014 byly
zveřejněny 4. ledna 2016. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 311. zasedání dne
18. prosince 2015 schválila konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014,
které byly zveřejněny na webových stránkách dne 21. 12. 2015. O možném uplatnění sankcí
na základě doporučení KHV Rada rozhodne na svém lednovém 312. zasedání. Výsledky za UP
jsou uvedeny v následující tabulce.
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Projekty OPVVV
Mgr. Pokorná připravila pro děkany avíza výzev. UP dosud reagovala na výzvu č. 12 Inkluzivní
vzdělávání (PO 3) s termínem odevzdání projektů v prosinci 2015, rovněž reagujeme na
výzvu č. 3 Excelentní výzkumné týmy. Pro UP je dále důležitá výzva č. 11 (Budování
expertních kapacit – transfer technologií), dále výzva č. 12 (Inkluzivní vzdělávání), výzva č. 13
(Místní akční plány rozvoje vzdělávání), č. 15 (Budování kapacit pro rozvoj škol I) a č. 16
(Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik. Výzvy pro vysoké školy ESF a
ERDF budou vyhlášeny 29. ledna 2016 s termínem ukončení příjmu žádostí na přelomu
srpen/září 2016.
Prorektorka Ulrichová sdělila, že projekty na excelentní týmy (PO 1 – Posilování kapacit
pro kvalitní výzkum) jsou limitovány termínem odevzdání 22. ledna 2016; na UP se
připravuje cca 6 projektů. Prorektorka zdůraznila, že u všech bude nutný souhlas fakulty.
Připomněla, že výzva zaměřená na didaktiku umožní pouze uplatnit dva projekty
za instituci. Doporučuje proto, aby se fakulty, které mají zájem, domluvily pouze
na přípravě dvou projektů, a to jednoho zaměřeného na společensko-humanitní obory a
druhého zaměřeného na exaktní obory. Na této strategii je nezbytná dohoda do konce
tohoto týdne, včetně vyjádření zájmu či nezájmu na přípravě projektu a sdělení odpovědné
osoby za fakultu. Očekává, že příští týden se sejde Koordinační rada a bude přijata společná
strategie. Vyžádané informace dodají zástupci fakult přímo na adresu prorektorky Ulrichové.
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Požadavek odborů na zvýšení mezd
Rektor má mandát, s ohledem na očekávaný nepříznivý vývoj rozpočtu VVŠ v příštích letech,
dojednat s KOR plošné zvýšení tarifů na UP o 3 procenta s účinností od 1. července 2016.
Dohodnutá změna nebude zakládat automatické navyšování mezd v následujících letech.
Cena Fr. Palackého
Fakulty mají podat návrhy na Cenu Františka Palackého, která je oceněním vynikajících
výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury do 20. 1. 2016.
Harmonogram AR 2016/2017
Informace o počtu studentů – dělení limitů – součástí přílohy
Pro rok 2016 FTK pro 1. ročníky B1 396 studentů; N1 204 studenti; P1 16 studentů; Celkem
platící 1681 student. Úbytek „zaplacených“ studentů na FTK je zejména v dalších ročnících
(mínus 78 studentů tj. cca 2,5 mil Kč).
Předměty kategorie „C“
Závěr z jednání:
Od příštího akademického roku 2016/2017 budou uznávány 2 kredity ročně v předmětech
kategorie C, bude stanoven strop 10 kreditů za celé studium, každá fakulta má právo veta
u předmětů pro fakultu neakceptovatelných a bude probíhat finanční vyrovnání mezi
fakultami ve výši 500 Kč za jeden studentokredit.
Různé
•
•
•

Ples UP 20. 2. 2016
Financování dětské univerzity převzetí finančních nákladů na zajištění přednášejících
z fakult.
Hodnocení pracovníků na UP – představení hodnotícího systému IS HAP na
jednotlivých fakultách.

Ad 2) Restrukturace studia, prostupnost předmětů
Proděkan Horák seznámil kolegia s vývojem počtu studentů na FTK UP.
Na zasedání vystoupil dr. Gába s analýzou předmětu Funkční anatomie. Všichni přítomní
obdrželi matriály k tomuto tématu.
Proděkan Horák předložil harmonogram akreditací pro další léta.
Termíny:
Konec akreditace 31. 7. 2019 pro obory:
Bc. - ATV, APATV, TVS
NMgr. – ATV, APA, TV, TVS
- březen 2017 – podklady pro AS FTK UP
- duben 2017 – podklady pro VR FTK UP
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-

červen 2017 – podklady ke schválení rektorovi UP
srpen 2017 – podklady odchází z UP na AK
únor 2018 – schválení AK ČR
1. 9. 2018 – vypsané přijímací řízení

Ad 3) Strategie vědy, připravované projekty, další vyhlášená projektová schémata
Prof. Frömel a doc. Mitáš rozdali přítomným materiály týkající se uvažovaného podání
projektu OP VVV „Excelentní výzkum“, prof. Frömel jednotlivé body upřesnil.
Diskuse nad možným počtem dalších projektů ve stejné výzvě.
Další termín společného zasedání kolegia děkana FTK UP a kolegia garantů studijních
oborů je stanoven na 29. 2. 2016 ve 13.00 v místnosti NA 309.

V Olomouci 14. 1. 2016

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

Zapsala Miriam Horová
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