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Zápis z  jednání Kolegia děkana 
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 1 ze dne 22. ledna 2018 
 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.,  RNDr. Svatopluk Horák, 
Ph.D., Mgr. Zuzana Půžová, Ing. Pavel Král, MSc., MBA, prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. 
Michal Kudláček, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Mgr- Zdeněk Hamřík, Ph.D., prof. 
MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D., Mgr. Pavel Háp, Ph.D., Mgr. David 
Smékal, Ph.D., doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. 
 
Omluveni: Mgr. František Chmelík, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, PaedDr. Zbyněk 
Janečka, Ph.D., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., 
 
Program jednání Kolegia děkana FTK UP: 

1. Různé, info RUP – děkan FTK 
2. Obhajoby projektů FRUP řešitelé projektů FRUP 2017 – předpokládá se za každý 

projekt 5 min prezentace + 5 diskuse, celkový čas 15 minut maximálně) 
 

Ad 1) Informace ze zasedání rektora s děkany 
● Děkan FTK UP  přivítal přítomné a seznámil je podrobněji s materiály z porad rektora 

s děkany, které  jim byly zaslány. 
Priority funkčního období rektora 2018 – 2022 

● hodnocení VaV v souvislostí s financováním UP (připraví doc. Fiurášek),  
● reforma doktorského studia směřující ke snížení dropoutu a ke zvýšení komfortu 

studentům (připraví prof. Lach), 
● juniorské granty (prof. Ulrichová) a oblast kvality (doc. Marešová),  
● oblast internacionalizace (počet zahraničních studentů stoupá a blíží se ke 4 tis.; o 200 

studentů stoupl počet studentů ze Slovenska; UP má zájem navýšit počty zahraničních 
studentů o dalších 10-15%; důvodem je mj. konkurenceschopnost s ostatními čtyřmi 
špičkovými univerzitami v ČR).  

Specifický výzkum 2018 – RVO 2018  
● FTK UP cca stejné finanční prostředky jako v minulých letech. 
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Inaugurace děkanů pěti fakult UP 
● Inaugurace pěti děkanů proběhne 20. února 2018 v Arcibiskupském paláci (od 10,00 

hod.). Organizaci zajišťuje Konferenční servis UP, PhDr. Eva Blažková. Pozvánky 
vedoucím kateder budou zaslány. K předání dekretů nově jmenovaným děkanům 
dojde v pracovně rektora dne 26. ledna 2018 v 10,00 hod. 

IS HAP a Kvantifikace – porovnání roku 2016 na FTK UP 
● Komparace výsledků prokázala poměrně velmi těsné vztahy výsledků IS HAP a 

Kvantifikace. Nutné je v dalším období zejména řádně doplňovat všech údajů do 
STAGu. V dalším období nebude již Kvantifikace v původní podobě realizována. 
Hodnocení bude realizováno pouze IS HAP. 

Rozdíly v porovnání IS HAP a Kvantifikace dle doc. Talašové 
Vzdělávací činnost 

● Rozdíl v hodnocení způsobují především kvalifikační práce. Vy na FTK hodnotíte pouze 
obhájené bakalářské a diplomové práce, nikoliv ostatní vedené. V HAPu jsme to měli 
původně nastavené stejně, na základě požadavků z fakult (PK) jsme byli donuceni 
zahrnout i ty ostatní. Na druhé straně máme v HAPu asi výš nastavené hodnocení 
obhájených kvalifikačních prací než vy (vycházeli jsme z praxe, kdy se na PřF a podobně 
na FF studentům vedoucí práce opravdu hodně věnuje, pak jsme to sice už trochu 
stlačili dolů, ale pořád je to asi výš než na FTK, kde se uvažuje, že může být třeba klidně 
i 30 obhájených prací na pracovníka). Ovšem počty prací zohledňovaných při 
hodnocení jsme v IS HAP (vzhledem k těm vysokým vyskytujícím se číslům u některých 
pracovníků) zastropovali. To je nutné opatření z hlediska hodnotící komise NAU. To je 
ten případ, kdy sice neděláme něco podle NAU správně (těch prací je prostě moc), ale 
můžeme prokázat, že "máme opatření", aby se tak do budoucna nedělo (tím 
opatřením je momentálně právě to zastropování, později to bude řešeno nějakým 
předpisem v rámci UP). 

● Zejména na katedře sportu jsou opravdu hodně vysoké počty odučených hodin. 
● Pedagogická komise trvala na tom, aby bylo stejné bodové hodnocení za přednášky a 

cvičení. Ve vašem modelu je toto rozlišeno, stejně tak jak to bylo dříve rozlišeno v 
HAPu. 
 
Tvůrčí činnost 

● Máte dokonalejší řešení, pokud jde o autorské podíly. My dělíme rovnoměrně na 
autory, jen hlavní autor má dva podíly. Připravujeme řešení v IS HAP, abychom také 
přebírali autorské podíly z OBD, pokud jsou tam uvedeny - nebude to ale ještě ve sběru 
za rok 2017. 

● Máte přesněji rozlišeny články na SCOPUSu po kvartilech. Tato informace bohužel není 
dostupná v souborech poskytovaných ze SCOPUSu, nejsme zatím schopni to tedy dělat 
automatizovaně 

● Máme výrazně bodově hodnocené, pokud je pracovník šéfredaktorem časopisu na 
WoS nebo SCOPUS (to se projevilo například u docenta Kudláčka). 

● U projektů hodnotíme pouze hlavní řešitele (nejsem si jista, jak je to u vás). Významné 
projekty mají poměrně vysoké bodové hodnocení (oceňujeme, když pracovník takový 
projekt a s ním spojené finanční prostředky získal). Nehodnotíme podané projekty. 

● Je třeba zdůraznit, že dosažené bodové hodnocení v tvůrčí činnosti není v HAPu 
výsledným hodnocením pracovníka v této oblasti, výsledkem je standardizované 
hodnocení, kde se zohledňuje pracovní pozice. V naprosté většině případů, kdy 
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pracovník měl podle IS HAP výrazně nižší hodnocení než podle modelu FTK, vycházel 
stejně jako "tmavomodrý" s maximálním hodnocením 2. 

Různé 
● Proděkan Horák – systém STAG umožňuje kontrolu plagiátorství kvalifikačních prací. 

Postup je uveden v příloze tohoto zápisu. Tuto kontrolu provádí a garantuje vedoucí 
práce.  

● Proděkanka Dostálová poděkovala všem vedoucím kateder za spolupráci na DOD. Ze 
strany uchazečů je velmi dobrá odezva. V sobotním lednovém termínu bylo méně 
uchazečů (cca 280), než v pátečním prosincovém termínu. Jsou natočena propagační 
videa fakulty cílená na uchazeče o studium. Ke shlédnutí jsou na webových a 
facebookových stránkách fakulty a na Youtube. 

● Došlo ke změně koordinátora za FTK UP v univerzitním projektu ESF. Do 31. 1. 2018 je 
koordinátorem doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., od 1. 2. 2018 bude koordinátorem 
za FTK UP doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

● Tajemník Král informoval o voucherech ACB, které budou připraveny k vyzvednutí 
u paní Hrubé. Režim použití je stejný jako v loňském roce.  Je hrazeno se sociálního 
fondu FTK UP. 

 
Ad 2 Obhajoby projektů FRUP 
Proběhly obhajoby projektů FRUP za rok 2017, řešitelé seznámili přítomné s cílem projektu 
a čerpáním přidělených finančních prostředků. Proděkanka Půžová dořeší s jednotlivými 
řešiteli závěrečné zprávy. 
FRUP na rok 2018 je schválený, proděkanka Půžová upozornila na nutnost včasného řešení 
čerpání investic (týká se KSK a KAS). 

 
 
 
 

V Olomouci 22. 1. 2018  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  děkan FTK UP Olomouc 

 
 
Zapsala: Miriam Horová 
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