Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 2 ze dne 15. 10. 2012
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. PhDr. Ivo
Jirásek, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.,
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.,
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal
Šafář, Ph.D, Ing. Pavel Král, MSc., MBA – tajemník FTK UP, Bc. Tomáš Nohejl (zástupce
AS FTK), RNDr. Jiří Kratochvíl (předseda AS FTK).
Omluveni: doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Program:
Informace z rektorátu UP v Olomouci, informace vedení FTK UP Olomouc
Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP Olomouc, cíle a strategie na další období
Aktuality v hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovace – prof. Frömel
Výstavba na FTK UP Olomouc – info tajemník FTK UP Ing. Král
Různé
Personální práce na katedrách (zde prosím vedoucí kateder a institutu o krátké
písemné shrnutí personální práce na Vašich pracovištích).
Ekonomická situace na fakultních pracovištích (zde prosím vedoucí kateder
a institutu o krátké písemné sdělení, jaká je ekonomická situace finančních prostředků
jednotlivých fakultních pracovišť).
Pedagogické záležitosti (problematika velkého počtu studentů, kteří předčasně
zanechávají studium vzhledem k uvažované novele zákona o VŠ, ekonomickému
výhledu fakulty, náročnosti předmětů vzhledem k profilu absolventa apod. – úvodní
slovo proděkan Horák).

1 Informace děkana, kolegium rektora
1) Informační systém IS HAP na PřF (obdoba kvantifikace na FTK UP).
2) IRP (Institucionální rozvojový plán, UP předem definovala 5 oblastí) – pro FTK UP
na rok 2013 – 4.167 tis. Kč ve 4 oblastech.

Rozvoj infrastruktury UP (projekty VaVpI, přístrojové a stavební investice).
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Rekonstrukce budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení tepelně
technických a hygienických parametrů budovy. Rekonstrukce vybraných okenních
výplní. Řešitel proděkan Hanuš, Ing. Král, tajemník FTK. Celková částka 2.200 tis.
Kč.
Excelence ve vzdělávání
Podpora individuálního rozvoje mladých talentovaných akademických pracovníků
na FTK UP. Řešitel doc. Svozil. Celková částka 1.000 tis. Kč (navazující projekt jako
v roce 2012).
Internacionalizace
Podpora zahraniční mobility studentů FTK UP. Řešitelka Mgr. Hanelová. Celková
částka 300 tis. Kč (navazující projekt jako v roce 2012).
Podpora studia studentů ze zemí procházejících ekonomicko-politickou transformací
na FTK UP v Olomouci. Řešitelka prof. Válková nebo Mgr. Hanelová. Celková částka
100 tis. Kč (navazující projekt jako v roce 2012).
Práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných kinantropologických fakultách
v EU, Severní Americe a Asii (př. Čína, Japonsko, Korea). Řešitel proděkan Kudláček.
Celková částka 340 tis. Kč.
Propagace UP
Podíl na propagaci 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Propagace FTK
UP Olomouc na akcích v roce 2013 (Konference Pohyb a zdraví 2013). Řešitelka
proděkanka Dostálová. Celková částka 227 tis. Kč.
3) Další informace
Informace k výuce předmětů TV na PdF.
Jednání s prof. Geršlovou – reakreditace.
Kontrola studia v DSP na FTK UP Olomouc – proděkan Jirásek apeloval na VK, aby
školitelé a vyučující v DSP zaslali neprodleně vyplněný formulář.
Dopis předsedovi VR GAČR.
Reakreditace studijního oboru Ochrana obyvatelstva – VR per rollam, AS FTK UP
vzal na vědomí na svém zasedání dne 19. 9. 2012 usnesením č. 6.
Výuka kombinovaného studia – zaznamenány neúčasti pedagogů na výuce – řešeno
ve spolupráci s VK.
Program KREDO na 99 % nebude.

4) Návrhy na ocenění děkana
(sportovci, závěrečná práce, tvůrčí činnost – publikace studentů). Návrhy zasílejte
na sekretariát děkana – email: miriam.horova@upol.cz. Termín do 31. 10. 2012.
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5) Termíny
Řízení ke jmenování profesorem na VR UP doc. Psotta – 22. 10. 2012.
Termíny promocí: 5. 11. 2012 od 10.30 promoce Mgr., 6. 11. 2012 od 9.00 promoce
Bc. (Slovanský dům), informace o promocích na: http://ftk.upol.cz/skupiny/
studentum/statnice-a-promoce/terminy-podzimnich-szz-a-promoci-2012/.
DOD – den otevřených dveří na FTK UP Olomouc – podzimní termín: 23. 11. 2012
(pátek). Katedry budou osloveny paní Slezákovou (kontaktní místa a osoby…).
Čestný doktorát prof. Sallis – 5. 12. 2012 v Arcibiskupském paláci. Koordinátorem je
doc. Mitáš (případné návrhy z kateder na čestné hosty na tuto akci posílat jemu).
Termín vědecké rady FTK UP – 3. nebo 10. 12. 2012 (bude upřesněno).
Vánoční posezení – 13. 12. 2012 od 15.30 v menze.
DOD – den otevřených dveří na FTK UP Olomouc – lednový termín: 19. 1. 2013
(sobota) – dáno harmonogramem UP.

2 Aktualizace dlouhodobého záměru UP v Olomouci. Cíle a strategie FTK UP Olomouc
na další období
Vedoucí fakultní pracovišť obdrželi návrh ADZ UP v Olomouci. V rámci tohoto záměru
schvaluje AS UP v Olomouci i dílčí záměry jednotlivých fakult. Za FTK UP v Olomouci to
jsou tyto oblasti:
1) Rozvoj materiálně-technické základny
Zahájení rekonstrukce CKV v areálu Neředín (programové financování MŠMT,
rozpočet cca 120 mil. Kč).
Rekonstrukce budovy pedagogů „NC“ Neředín za účelem zlepšení tepelně
technických a hygienických parametrů budovy. Rekonstrukce vybraných okenních
výplní. Rozpočet cca 1,8 mil. Kč (IRP MŠMT).
Úprava dispozičního řešení vstupního prostoru budovy „NA“ Neředín FTK UP.
Rozpočet cca 0,4 mil. Kč (IRP MŠMT).
Celková rekonstrukce lanového centra ve VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,3 mil.
Kč (FRIM CP).
Komplexní oprava chatek ve VS FTK UP Pastviny a rekonstrukce sociálního zařízení
„dolní tábor“ VS FTK UP Pastviny. Rozpočet cca 0,5 mil. Kč (FRIM CP).
2) Vzdělávací činnost
Příprava studijního oboru „Trenérství a sport“ v navazujícím magisterském studijním
programu Tělesná výchova a sport k akreditaci.
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Reakreditace studijního oboru „Ochrana obyvatelstva“ v bakalářském studijním
programu Tělesná výchova a sport.
Vytvoření koncepce dalšího rozvoje studijního oboru „Rekreologie“.
Implementace inovace výuky cizích jazyků pro studenty a pracovníky FTK UP
v Olomouci.
Systematizace oborů, modulů a předmětů na UP v Olomouci.
Excelence ve vzdělávání – podpora individuálního rozvoje mladých talentovaných
akademických pracovníků na FTK UP.
Zabezpečení a další rozvoj vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími
potřebami.
3) Výzkumná, vývojová, umělecká a tvůrčí činnost
Vybudování excelentních výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity.
Zapojení PostDoc do VaVpI na FTK UP v Olomouci.
Popularizace výsledků vědy a výzkumu na FTK UP v Olomouci.
4) Mezinárodní spolupráce a vnější vztahy
Rozvoj studijních programů v cizím jazyce.
Budování národní sítě podpory zdraví v České republice. Budování národní sítě
aplikovaných pohybových aktivit v České republice.
Internacionalizace – podpora zahraniční mobility studentů FTK UP. Rozvoj zahraniční
mobility studentů s důrazem na zahraniční praxe studentů.
Internacionalizace – podpora studia studentů ze zemí procházejících ekonomickopolitickou transformací na FTK UP v Olomouci.
Internacionalizace – práce se strategickými partnery FTK UP na vybraných
kinantropologických fakultách v EU, Severní Americe a Asii (př. Čína, Japonsko,
Korea).
Internacionalizace – podpora JOINT degree INJOYPA.

Příprava a akreditace vybraných navazujících magisterských studijních programů
v anglickém jazyce.
Vytvoření podmínek pro studium zahraničních studentů a působení zahraničních
odborníků na FTK UP.
Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků a studentů FTK UP.
Kvalitní prezentace FTK UP a další rozvoj propagačních materiálů.
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5) Personální rozvoj a sociální politika
Zapojení studentů s tvůrčím potencionálem.
Rozvoj řídících dovedností pracovníků na všech stupních řízení FTK UP v Olomouc.
Zvyšování kvalifikační úrovně administrativních pracovníků FTK UP.
6) Financování a organizace
Propagace UP – propagace UP a FTK UP Olomouc na akcích v roce 2013. Součást
oslav 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci.
Dokončení a implementace motivačního systému akademických pracovníků FTK UP.
Vytvoření konceptu hodnocení pedagogicko-vědeckých a vědeckých pracovníků FTK
UP.
Zahájení systematizace počtu míst akademických pracovníků ve vztahu k potřebám
jednotlivých studijních oborů a rozvoje vědy a výzkumu na fakultě.

3 Aktuality v hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovace – prof. Frömel
Prezentace příspěvku bude rozeslána účastníkům kolegia.
Jednání k tomuto tématu na katedrách bude zaměřeno na konkrétnější možnosti
publikování podle zaměření kateder a jejich pracovníků.
VK si domluví s prof. Frömelem termín sdělení na jejich pracovišti.

4 Výstavba na FTK UP Olomouc – info tajemník FTK UP Ing. Král
Podána stručná informace o stavu výstavby na FTK UP a dalších investičních akcí
na FTK UP Olomouc.
Kolegium děkana FTK UP nemá připomínky.
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5 Různé
1) Personální práce na katedrách
děkan vyzval vedoucí kateder a institutu o krátké písemné shrnutí personální práce
na jejich pracovištích.
Děkan žádá všechny vedoucí kateder, aby písemnou formou zaslali na email děkana
návrhy na prodloužení pracovních smluv končících k 31. 12. 2012. Termín do 31. 10.
2012.
2) Ekonomická situace na fakultních pracovištích
(zde prosím vedoucí kateder a institutu o krátké písemné sdělení, jaká je ekonomická
situace přidělených finančních prostředků jednotlivých fakultních pracovišť).
Jednotliví vedoucí fakultních pracovišť podali informace týkající se personální práce
na pracovišti a stavu financí.
Děkan žádá všechny vedoucí kateder, aby písemnou podobu této zprávy zaslali
na email děkana do 31. 10. 2012 (již dodáno od KPK, KAF, KAS).

3) Pedagogické záležitosti
problematika velkého počtu studentů, kteří předčasně zanechávají studium vzhledem
k uvažované novele zákona o VŠ, ekonomickému výhledu fakulty, náročnosti předmětů
vzhledem k profilu absolventa apod. – proděkan Horák.
Předána tabulka úspěšnosti studentů v některých předmětech, následovala, diskuse
k problému.
Evaluace na katedrách: vedoucí fakultních pracovišť seznámení s konkrétními
výsledky evaluace pracovníky na svém pracovišti. Termín: do 31. 10. 2012.

V Olomouci 23. 10. 2012
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