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Zápis z  jednání kolegia děkana a kolegia garantů oborů  

Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 3 ze dne 25. 3. 2015 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, 

Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, Ing. Pavel Král, MSc., MBA, prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; doc. 

PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. Ing. Jaromír Novák, Csc., prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 

(zástupce KPK), PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., PaedDr. Zbyněk 

Janečka, Ph.D., PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D. (zástupce KFA).  

 

Omluveni: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., doc. Mgr. Martin 

Kudláček, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Bc. Markéta 

Svozilová. 

 

Program jednání:  
1. Informace, různé. 

2. Kvantifikace. 

3. Projednání návrhů na prodloužení akreditace studijních oborů na FTK (Rekreologie Bc. 

a NMgr., Trenérství a sport Bc.).  

ad 1) Informace, různé 

- Informace děkana z jednání rektora s děkany. Vyhlášení nejlepších Bc. prací zůstává pouze 

na fakultách. Fakulty zašlou nominaci cca 3 nejlepších diplomových prací a nejlepší publikací 

rektorovi k posouzení. Platné od dalšího akademického roku. 

- Informace děkana a tajemníka FTK UP o schválení rozdělení finančních prostředků na 

FTK UP. Rozdělení finančních prostředků FTK UP na rok 2015 vychází z čerpání v roce 

2014, bylo schváleno AS FTK UP na 9. Zasedání dne 24. 3. 2015.  

- Informace děkana o schválení Statutu FTK UP. 

- Výroční zpráva 2014 – termíny dodání podkladů byly dodrženy, nyní se podklady 

zpracovávají a budou zaslány k závěrečné revizi vedoucím kateder a institutu. 

- Dovolená – vydán metodický pokyn děkana k čerpání dovolené v r. 2015; převedenou 

dovolenou z r. 2014 je nutné vyčerpat do 31. 3. 2015 – vedoucím pracovišť byly rozdány 

přehledy čerpání dovolené. Plán dovolených na rok – odevzdala všechna pracoviště. 

- Doplňková činnost, pořádání akcí Pan tajemník upozornil, že je třeba důsledně dodržovat 

směrnici rektora B3-14/2-SR Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě 

Palackého v Olomouci (http://www.upol.cz/uredni-deska/predpisy/vnitrni-normy/). Bez 

vyplněného přiloženého formuláře NEBUDE SPP prvek akce naveden do účetnictví. 

Upozornil, že doplňková činnost musí být zisková.  

- Harmonogram přijímacího řízení - proděkan Horák seznámil přítomné s harmonogramem 

přijímacího řízení. 

- Informace k projektům - proděkan Jirásek připomněl, že žádosti o vědecké projekty se sbírají 

i Ivy Tezzelové. Hodnotící komise rozhodla o rozdělení 150.000,- Kč na studentskou 

vědeckou konferenci. Je třeba najít studenty DSP, kteří by byli schopni tuto konferenci 

zorganizovat. Předpokládaný termín konference je září 2015.  

- Termín akademické obce 2015 je 8. 4. 2015 ve 14 hodin v místnosti NA 401. 

- Garanti zahraničních stáží jednotlivých kateder potvrzení vedoucími kateder: 
KAT: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 

KAS: Mgr. Iva Machová, Ph.D. 

KFA: Mgr. Mirka Bednaříková 

KRL: Mgr. Michal Petr 

KSK: Zbyněk Svozil, Ph.D. 

Koordinátorem za FTK UP je Mgr. Zuzana Hanelová 
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ad 2) Kvantifikace  
Sběr dat z pracovišť probíhá dle harmonogramu, hodnocení a individuální pohovory vedoucích 

kateder s děkanem jsou plánovány po velikonocích v termínech od 7. – 10. 4. a 13. – 17. 4. 2015. 

Termíny budou ještě upřesněny. 

Členové kolegia byli informování o možnosti podávat připomínky, podněty k metodice hodnocení 

(Kvantifikace) nejraději písemnou formou děkanovi a proděkanovi Kudláčkovi. 

Závěr: děkan určí termíny individuálních setkání. Termín do 3. 4. 2015. 

 

ad 3) Prezentace návrhů reakreditovaných st. oborů na FTK (Rekreologie Bc. a NMgr., 

Trenérství a sport Bc.) 

 

Studijní obor Trenérství a sport Bc. – členové kolegií obdrželi návrh prodloužení akreditace,  který 

představil proděkan Horák. Děkan seznámil přítomné s vyjádřením AS FTK UP i s názory vyplývající 

z diskuse na AS FTK. 

Proběhla diskuze a následné hlasování. 

Závěr: Kolegia doporučují materiál po dopracování (zapracování připomínek a opravě 

nedostatků) předložit ke schválení VR FTK UP.  

 

Studijní obor Rekreologie Bc. – členové kolegií obdrželi návrh prodloužení akreditace, který 

představil proděkan Horák. Děkan seznámil přítomné s vyjádřením AS FTK UP. Proběhla diskuze a 

následné hlasování.  

Závěr: Kolegia doporučují materiál po dopracování (zapracování připomínek a opravě chyb) 

předložit ke schválení VR FTK UP.  
 

Studijní obor Rekreologie NMgr. – členové kolegií obdrželi návrh prodloužení akreditace, který 

představil proděkan Horák. Děkan seznámil přítomné s vyjádřením AS FTK UP. Proběhla diskuze – 

připomínky obsahové, k ekonomické náročnosti oboru i personální náročnosti, oslabení předmětů 

související s proklamovaným osobnostně sociálním zaměřením… 

Závěr: Materiál nebude předložen na nejbližším zasedání VR FTK. Projednání prodloužení 

akreditace NMgr. studijního oboru Rekreologie bude staženo z jednání VR FTK UP k dopracování. 

VR bude informována o této situaci a předložení těchto materiálů per rollam v časovém horizontu 

zhruba 6 týdnů (2. polovina května 2015). Přepracované materiály budou opětovně projednány na 

Kolegiu děkana a kolegiu garantů studijních oborů (termín cca 28. 4. -29. 4. 2015).  

Proděkan Horák bude koordinovat veškeré práce na tomto materiálu, bude předložena finanční 

a personální analýza (tajemník + personalistka + garant oboru + vedoucí katedry). 

Odpovídají garant studijního oboru Rekreologie, proděkan pro studium. 

 

 

 

 

 

 

  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 

  děkan FTK UP Olomouc 

Zapsala: Miriam Horová 

V Olomouci 1. 4. 2015 


