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Zápis z  jednání Kolegia děkana 
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 2 ze dne 20. 3. 2017 
 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.,  RNDr. Svatopluk Horák, Mgr. 
František Chmelík, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.,  Ing. Pavel Král, MSc., MBA, prof. RNDr. 
Miroslav Janura, Dr., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Zdeněk 
Hamřík, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.,  prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Mgr. Michal Šafář, Ph.D., 
Ph.D. Mgr. Ilona Hapková, Ph.D. 
Omluveni: Mgr. Zuzana Půžová, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová. 
 
Program jednání Kolegia děkana FTK UP: 

1. Informace RUP, aktuality – děkan FTK 
2. G – Suite na FTK UP – proděkan Kudláček 
3. Kvantifikace, výsledky, komentáře - proděkan Kudláček, upřesnění individuálních setkání 

vedení FTK se zástupci kateder…. 
4. Evaluace na FTK UP – proděkanka Dostálová 
5. Rozpočet na rok 2017 – info tajemník Král 
6. AS UP, AS FTK UP volby – info zástupce AS 
7. Akreditace na UP, FTK UP, přijímací řízení, pedagogické záležitosti - proděkan Horák 
8. Různé  

 
Ad 1) Informace RUP, aktuality 
Děkan FTK UP  přivítal přítomné a seznámil je s informacemi z porady rektora. 

● Ředitelka AC Baluo prezentovala na poradě rektora aktivity a nabízené služby (podrobnější 
informace na http://www.acbaluo.cz/). 

● Rektor informoval o proniknutí UP do QS Rankingu a to v oblasti medicíny a optiky. 
● Vzhledem k všeobecnému poklesu zájmu o studium v doktorských studijních programech 

nabádá rektor jednotlivé fakulty k propagaci a kampani Ph.D. studia mezi studenty 
magisterského studia. Po diskuzi týkající se tarifních mzdových prostředků hlavně u profesorů, 
byla ustanovena celouniverzitní komise, do které je za FTK UP nominován tajemník Král.  

● Excelentní výzkum – děkan rozeslal všem členům kolegia tabulku s informacemi.  
● Na konci června bude zahájena první část rekonstrukce Sportovní haly. Z toho důvodu je třeba 

zavčas projednat náhradní prostor na sportovní aktivity po dobu rekonstrukce. Další objekt, ve 
kterém od konce května bude probíhat rekonstrukce je hlavní menza. Stavba univerzitního 
archívu v Neředíně je plánovaná na období 2018 – 2019. FTK bude moci využívat těchto prostor 
pro svoje archiválie. 

● Minulý týden byl zahájen provoz oddělení „Gastro“ v krčku Balua. Funguje tam stejný systém 
nakupování na zaměstnaneckou kartu jako v menze. 

● Na všech fakultách UP letos klesl celkově počet přihlášek o 7 – 8%. V porovnání s ostatními 
univerzitami je na tom UP relativně dobře. 
 

 
Ad 2) G – Suite na  FTK UP 
Proděkan Kudláček seznámil přítomné s možnostmi  a výhodami práce v tomto prostředí.  FTK UP má 
licenci zdarma. Proběhla školení a v případě zájmu mohou být stanoveny další termíny.   
 

http://www.ftk.upol.cz/
http://www.acbaluo.cz/
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Ad 3) Kvantifikace  
Proděkan Kudláček seznámil přítomné s výsledky kvantifikace, které budou projednávány na 
individuálních schůzkách s vedoucími kateder, které proběhnou dle plánu v době od 10. do 13. dubna.  
Vzhledem k povinnosti univerzity hodnotit akademické pracovníky, bude v letošním roce spouštěn do 
zkušebního provozu centrální hodnotící informační systém – IS HAP. Poběží paralelně s naší kvantifikací 
a připomínky se do něj budou postupně implementovat.  
V diskuzi prof. Frömel nabádal k opatrnosti a nepřeceňování těchto hodnocení. Je to pouze jeden 
z nástrojů a je nutné individuální posouzení jednotlivých pracovníků.  
 
Ad 4) Evaluace  
Proděkanka Dostálová seznámila přítomné s výsledky evaluace. Závěrečná zpráva je na 
https://ftk.upol.cz/fileadmin/userdata/FTK/Zamestnanci/Evaluace/Evaluace_2016_ZS.pdf. 
 
Ad 5) Rozpočet na rok 2017 
Členové kolegia děkana obdrželi materiály týkající se rozpočtu na rok 2017 včetně komentářů 
k jednotlivým položkám. Proti loňskému roku je nárůst o 7,8 mil. Kč. Návrh rozdělení finančních 
prostředků na rok 2017 byl předložen k projednání a schválení AS FTK UP, který bude mít zasedání 28. 
3. 2017. 
 
Ad 6) AS UP, AS FTK UP – volby 
Předsedkyně AS FTK UP informovala i přípravě a termínech voleb do akademického senátu FTK UP a 
akademického senátu UP.  Seznamy kandidátů i termíny voleb jsou vyvěšeny na www stránkách. 
 
Ad 7) Akreditace na UP, FTK UP, přijímací řízení, pedagogické záležitosti 

● Proděkan Horák seznámil přítomné o stavu přípravy procesu akreditací dle novely VŠ zákona a 
možnými problémy z toho vyplývajícími.  

● Informoval o přijímacím řízení na všechny obory kromě fyzioterapie, které proběhne ve dnech 
24. 4. – 26. 4.  

● Informoval o počtu přihlášených na jednotlivé obory (členové kolegia obdrželi tabulku). 
 
Ad 8) Různé 
Prof. Frömel upozornil, že je třeba upřesnit a upravit kritéria k habilitacím požadovaná fakultou.  
Proděkan Chmelík zorganizuje schůzku týkající se této problematiky. 
 
Příští zasedání Kolegia děkana se uskuteční dne 27. 4. 2017 od 9.00 v místnosti NA309. 
 
 

V Olomouci 23. 3. 2017  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
Zapsala Miriam Horová  děkan FTK UP Olomouc 

 

http://www.ftk.upol.cz/
https://ftk.upol.cz/fileadmin/userdata/FTK/Zamestnanci/Evaluace/Evaluace_2016_ZS.pdf

