Zápis z jednání kolegia děkana č. 2/11 FTK UP ze dne 10. 1. 2011

Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
ze dne 10. 1. 2011
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., RNDr. Svatopluk
Horák, doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk
Hamřík, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., prof. PhDr.
Karel Frömel, DrSc., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Omluvení: Ing. Jan Vylegala,
Kolegium zahájil a všechny přítomné přivítal děkan Svozil.
Program:
1. Zdůvodnění svolání kolegia děkana.
2. Návrh personálního obsazení jednotlivých fakultních pracovišť, dislokace a termíny
změn.
3. Různé.
1 Zdůvodnění svolání kolegia děkana – děkan Svozil.
Kolegium prostřednictvím děkana FTK bylo seznámeno s událostmi, které proběhly ve
dnech 5. – 7. 1. 2011 a s vyjádřením děkana k těmto událostem v „Aktuálním sdělení“ na
www stránkách FTK UP Olomouc.
Děkan a celé vedení fakulty deklarovalo maximální snahu o uklidnění situace. Výsledkem
těchto snah je nový návrh personálního obsazení jednotlivých pracovišť, který je
považován za 1. etapu personálních změn.
2 Návrh personální obsazení pracovišť jednotlivých pracovišť, dislokace a termíny
změn
• Všichni členové KD obdrželi materiály k nově navrhovanému personálnímu rozdělení
pracovníků a uvažované dislokaci s termíny uvažovaných změn.
Diskuse:
Prof. Frömel – Personální změny v současném stavu není možné dlouhodobě nechat bez
zásadních změn. Poslední návrh bere jako 1. etapu nutných změn v budoucím směřování
fakulty. Během velmi krátké doby bude nutné řešit personální otázky spojené s IAŽS.
Dr. Janečka – Bere navrhované změny jako vhodné pro celkové zklidnění situace. Stejně
se i vyjádřil prof. Janura a Dr. Šafář.
Dr. Formánková – Nemá s navrhovaným řešení problém, další změny mohou být
provedeny v souladu s aktualizací výsledků kvantifikace, naplňování úvazku apod.
Prof. Opavský – zmínil dvě oblasti spojené s restrukturalizací. První je obava z odchodu
některých pracovníků z bývalé katedry KBT, kteří poskytovali „servisní zajištění“ pro
KFA a dále vznesl dotaz, jak koresponduje zaměření prof. Jiráska se směry na katedře
rekreologie, kde byl přeřazen.
Děkan FTK odpověděl, že prof. Jirásek svým zaměřením i na „Zážitkovou pedagogiku“
plně odpovídá uvažované garanci oboru rekreologie vzhledem k akreditační komisi. Prof.
Opavský byl s odpovědí spokojen.
3 Různé
Proděkan Horák
• Zadávání výsledků zkoušení, zápočtů externích pracovníků do STAGu bude provádět
to pracoviště se kterým je uzavřena smlouva o externí spolupráci.
• Do 31. 1. 2011 je nutné provést na katedrách změny v seznamu přednášek
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Den otevřených dveří proběhne na FTK UP Olomouc 21. 1. 2011 – prof. Frömel
vznesl připomínku, že propagační materiály ke studiu na FTK nemají potřebnou
úroveň. Proděkan Hanuš odpověděl, že se na zlepšení pracuje.
Proděkan Hanuš
• Upozornil na nutnosti koordinace dodávání podkladu k závěrečné zprávě za rok 2010,
která bude mít nový design.
• Upozornění, že je nutné koordinovat předkládané projekty všech typů, tak aby se
vzájemně nepřekrývaly apod.
Proděkan Prukner
• Požádal vedoucí pracovišť o dodání návrhu „studijních pracovních pozic“ na jejich
pracovišti. Termín dodání je 31. 1. 2011.
Proděkan Kudláček
• Požádal VK o doplnění aktuálních výsledků kvantifikace do 28. 2. 2011 (diskuse doc.
Kudláček, prof. Opavský)
Děkan Svozil
• Oznámil svoji nepřítomnost v době 14.1 – 23. 1. 2011 z důvodů účasti na výcvikovém
kurzu. V této době bude děkana zastupovat proděkan Horák.
• Termín dalšího kolegia děkana byl předběžně stanoven na 2. 2. 2011 13:00-15:00hod
•

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Zapsal: Zbyněk Svozil
V Olomouci dne 14. 1. 2011
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