Zápis č. 4 z jednání kolegia děkana a zápis č. 3 kolegia garantů studijních oborů Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Zápis z jednání kolegia děkana č. 4 a kolegia garantů studijních oborů č. 3
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
ze dne 11. 4. 2016
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. RNDr. Miroslav
Janura, Dr., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Ing. Pavel Král, MSc., MBA, PaedDr. Soňa
Formánková, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., PaedDr.
Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.,
Mgr. Zuzana Půžová, doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., prof.
PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., Mgr. Zuzana Půžová, Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
Omluveni: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová.
Program jednání:
1. Informace děkana a vedení FTK, zprávy z RUP, personální změny na FTK UP, rozpočet
apod. – děkan FTK UP
2. Akreditační řízení na FTK – informace děkan FTK + proděkan Horák
a. Novela VŠ zákona, stav akreditačního řízení v současné době na FTK
b. Prodloužení a podání podkladů k současné akreditační komisi
3. Projekty na FTK UP
a. Stav příprav na ESF projekt v rámci UP Olomouc – „příprava k institucionální
akreditaci“ – doc. Kudláček, Mgr. Půžová
b. ERDF projekty na FTK – Mgr. Půžová
4. Kvantifikace 2016 současný stav, diskuse k dílčím změnám – doc. Kudláček
5. Různé
Děkan zahájil společné zasedání kolegií, přivítal přítomné a seznámil je s připraveným
programem.
Ad 1) Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP apod.
5. dubna 2016 proběhla pravidelná porada rektora s děkany, kde rektor informoval o
navýšení mezd o 3% nejpozději od 1. července 2016; v OS Android funguje STAG jako mobilní
aplikace (jmenuje UPlikace a je zdarma ke stažení v internetovém obchodě Google Play).
Na FTK UP došlo k personálním změnám. Děkan Svozil seznámil přítomné s rozhodnutím
o odvolání proděkana Hanuše a jmenováním nové proděkanky Mgr. Zuzany Půžové pro
projektové řízení a rozvoj. Oblast „komunikace“ po proděkanu Hanušovi přebírá proděkanka
Dostálová. Od 1. dubna 2016 byl pověřen vedením AC Baluo tajemník FTK UP Ing. Pavel Král,
MSc., MBA.
5. dubna 2016 schválil AS FTK UP rozdělení finančních prostředků na rok 2016 pro FTK UP.
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Ad 2) Akreditační řízení na FTK UP
Vzhledem k novele zákona 111/1998 Sb. týkající se akreditací a informací předsedkyně
Akreditační komise prof. Dvořákové, že akreditace, které budou přijaty do 15. 4. 2016 budou
probíhat ještě v původním režimu. Děkan Svozil informoval o akreditacích, o které FTK UP
bude žádat a které schválila VR FTK UP per rollam a vyjádřil se AS FTK UP. Jedná se
o „staronový“ studijní obor Rekreologie - pedagogika volného času (Bc., KS), dále o studijní
obor Trenérství a management sportu (NMgr., P, K), doktorský studijní program
Kinantropologie.
Nový obor Pedagogika volného času by nahradil obor Rekreologie v kombinované formě
studia. Změny jsou v profilu absolventa.
U oboru Trenérství a management sportu byla akreditace pouze na tři roky (do 31. 12. 2017)
proto se předkládá ještě v původním režimu akreditací.
Doktorskému studijnímu programu Kinantropologie končí akreditace 31. 7. 2017.
Ad 3) Projekty na FTK UP
a. Stav příprav na ESF projekt v rámci UP Olomouc – „příprava k institucionální
akreditaci“ – doc. Kudláček, Mgr. Půžová
b. ERDF projekty na FTK – Mgr. Půžová
Mgr. Půžová seznámila přítomné s obecnými informacemi týkajícími se projektů ERDF,
prezentovala výzvy. Byla vytvořena interaktivní tabulka požadavků na přístrojové a ostatní
vybavení, kterou má možnost editovat Mgr. Jan Pavelka. Vyzvala přítomné, aby požadavky
svých pracovišť se zdůvodněním využití na toto vybavení směřovaly na Mgr. Jana Pavelku,
který je bude do výše uvedené tabulky vkládat. Požádala také o aktualizaci těchto
požadavků, pokud dojde k jejich změně v jakémkoli parametru. Tabulka bude sloužit pro
další jednání týkajících se nákupů nejen v rámci projektů. Tímto nebude docházet
neefektivnímu vynakládání finančních prostředků a duplicitám při nákupu přístrojů.
Proděkan Kudláček v prezentaci seznámil přítomné s přípravami FTK UP na ESF projekt
v rámci UP týkající se zlepšení vzdělávací činnosti na veřejných vysokých školách. Délka
projektu by měla být 48 měsíců, celková částka pro UP 280 mil. Kč, z toho pro FTK UP 14,61
mil. Kč.
Proběhla krátká diskuse, která se týkala hlavně upřesnění některých pojmů. Proděkan
Kudláček poděkoval za tyto podněty.
Ad 4) Kvantifikace 2016
Proděkan Kudláček prezentoval výsledky kvantifikace, které byly projednány s jednotlivými
vedoucími kateder. Informoval o potřebě inovovat metodický pokyn děkana ke kvantifikaci.
Závěr: Termín pro návrhy ke změnám metodického pokynu děkana s jejich zdůvodněním je
do 24. 4. 2016 na e-mailovou adresu martin.kudlacek@upol.cz
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., děkan
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Míru 117 | 771 11 Olomouc | T: 585 636 001 | e-mail: zbynek.svozil@upol.cz
http://ftk.upol.cz/ftk/

Zápis č. 4 z jednání kolegia děkana a zápis č. 3 kolegia garantů studijních oborů Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Ad 5) Různé
a) Prof. Frömel upozornil na vzrůstající etický problém týkající se vědy a publikování.
b) Veškeré novinky a aktualizace jsou k dispozici v pravidelných rubrikách na
http://ftk.upol.cz/aktualita/clanek/vedeni-ftk-informuje-5-4-2016/
Další termín společného zasedání kolegia děkana FTK UP a kolegia garantů studijních
oborů bude upřesněn.

V Olomouci 12. 4. 2016

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP Olomouc

Zapsala Miriam Horová
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