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Zápis z jednání kolegia děkana č. 3 a kolegia garantů studijních oborů č. 2 
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

ze dne 29. 2. 2016 
 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, RNDr. Iva Dostálová, 
Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., 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., doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., prof. PaedDr. 
Rudolf Psotta, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
Omluveni: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Bc. Markéta Svozilová. 
Host: Sunwoo Lee, PhD. 
 
Program jednání: 
 

1. Informace děkana a vedení FTK UP, zprávy z RUP apod. – děkan  
2. Prezentace záměru Horizon 2020 – Sunwoo Lee 
3. Pedagogické záležitosti – proděkan Horák 

 a. Neúčast ve výuce na začátku LS 
 b. Přijímací řízení a jeho změny 

4. Strategie přípravy na FTK k projektu Excelentní výzkum - děkan FTK UP (Schůzka 2. 3. 
2016 v 10:00 – 12:00 na NA 309) 

5. Akreditační řízení na FTK – úvod děkan FTK + proděkan Horák 
a. Vyjádření garantů oborů k současnému stavu studijních plánů za jednotlivé 

obory (cca 5 minut na každý obor, jaké jsou současné základní problémy 
v jednotlivých oborech a výhled do budoucnosti) – garanti oborů 

b. Zkušenosti s „velkými předměty“ – doc. Lehnert     
6. Různé + termíny 

a.  Dalšího setkání kolegií 11. 4. 2016 14:00 – 15:30 
b.  Akademická obec 30. 3. 2016 14:00 - 16:00 NA 401 
c. Individuální setkání vedoucích kateder s děkanem FTK (výsledky kvantifikace, 

evaluace) proběhne dle individuálního plánu v době od 4. do 12. 4. 2016 
d. Oslavy 25 let založení FTK UP – náměty… 

 
 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. 
1. března 2016 proběhne pravidelná porada rektora s děkany, na které budou děkani 
seznámeni s návrhem rozdělení finančního příspěvku na rok 2016.  
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Ad 2) Prezentace záměru Horizon 2020 – Sunwoo Lee 
Sunwoo Lee seznámila s přítomné s přípravou projektu v rámci Horizon 2020. Diskuse nad 
předloženým konceptem. Diskutovalo se  napojení uvažovaného konceptu na strategii vědy 
na FTK UP, vykazování historie a korespondence na již získané projekty apod. 
 
Ad 3) Pedagogické záležitosti 

a) Neúčast na výuce LS 2016/2016. Proděkan Horák upozornil VK, že opět na 
začátku semestru někteří vyučující nepřišli na výuku, je třeba tomuto problému 
předcházet. Děkan fakulty upozornil vedoucí pracovišť, aby dbali na 
informovanost svých členů o výuce. Neúčast na výuce je považována za závažný 
přestupek. Po došetření bude vyučujícím doručena výtka, která bude založena do 
osobních spisů. 

b) Přijímací řízení a jeho změny. Přijímací řízení na akademický rok 2016/2017 bude 
na naší fakultě probíhat v dubnu 25. 4. – 29. 4. 2016 (talentové zkoušky i ústní 
zkoušky). Pro všechny obory studijního programu TVS budou uplatněny testy 
všeobecných předpokladů SCIO. Garantkou talentových zkoušek je Dr. 
Formánková a katedra KAS. Část talentové zkoušky bude realizována na AC 
BALUO. 

c) Počet přihlášek k 1. 3. 2016. Na FTK UP se hlásí celkem 2135 osob, z toho 1625 na 
bakalářské obory a 510 na navazující magisterské. Poměr prezenční studium ke 
kombinovanému studiu je u bakalářů 1278 ku 347 a u magistrů 311 ku 199. 

 
Ad 4) Strategie přípravy na FTK UP k projektu Excelentní výzkum  
Děkan informoval přítomné o připravovaném setkání odborné skupiny dne 2. března 2016, 
která by měla pokračovat v profilaci projektu v rámci výzvy OP VVV Excelentní výzkum.  
Závěr: Za FTK UP se bude pracovat na jednom projektu, který bude reflektovat všechny 
hlavní výzkumné směry na FTK UP. 
 
Ad 5) Akreditační řízení na FTK UP  
Novela zákona 111/1998 Sb. – UP usiluje o získání vnitřní akreditace.  
Děkan Svozil i proděkan Horák dali ke zvážení, zda nepodat akreditační materiály u oborů, 
kterým končí akreditace v r. 2017/2018 ještě v současném režimu schvalování akreditací 
akreditační komisí. 

a) Vyjádření garantů oborů k současnému stavu studijních plánů za jednotlivé obory 
– garanti oborů seznámili přítomné se současným stavem, nikde nejsou žádné 
zásadní problémy, nicméně je třeba vzhledem k současnému vývoji a požadavkům 
na vzdělávání zvážit změny na základě „poptávky uchazečů a trhu práce“. Bylo 
diskutováno odstranění duplicit, možné zredukování kurzů u studentů 
kombinovaného studia, praxe se pokusit dát do jednoho velkého uceleného 
bloku. Diskutoval se také problém vysokého počtu kurzovních dní zejména u KS. 
Děkan požádal garanty, aby mu zaslali zprávy v písemné podobě  
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b) Zkušenosti s „velkými předměty“ – doc. Lehnert sdělil, že na podrobnou analýzu 
je ještě brzy, tzv. velké předměty jsou praktikovány zatím krátkou dobu. Zásadní 
problém momentálně vidí ve špatné komunikaci mezi jednotlivými vyučujícími.    

c) Proděkan Kudláček prezentoval výstupy z ESF projektu „KINOB“ Východiska 
k inovacím studijních oborů v rámci studijního programu TVS.  

Závěr: Vedení fakulty zváží strategii postupu v akreditačních řízeních. Termín pro zpracování 
žádosti o prodloužení akreditací je pro FTK UP v červnu 2016. 
 
Ad 6) Různé + termíny 

a) Dalšího setkání kolegií 11. 4. 2016 14:00 – 15:30 
b) Akademická obec 30. 3. 2016 13:30 - 15:30 NA 401 
c) Individuální setkání vedoucích kateder s děkanem FTK (výsledky kvantifikace, 

evaluace) proběhne dle individuálního plánu v době od 4. do 12. 4. 2016 
d) Oslavy 25 let založení FTK UP – členové kolegia byli požádání o předložení námětů 

z kateder a pracovišť.  
e) V současné době dochází ke změně www stránek, pokud katedry chtějí cokoliv 

změnit prosím o zaslání informace o změnách co nejdříve Bc. Višňovi. 
f) Prof. Frömel upozornil na vzrůstající etický problém týkající se snah o získání 

snazších kvalifikací na některých pracovištích.  
g) Veškeré novinky a aktualizace jsou k dispozici v pravidelných rubrikách na 

http://ftk.upol.cz/aktualita/clanek/vedeni-ftk-informuje-29-2-2016/ 
 
 
Další termín společného zasedání kolegia děkana FTK UP a kolegia garantů studijních 
oborů je stanoven na 11. 4.  2016 ve 14.00 v místnosti NA 309. 
 
 
 
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  děkan FTK UP Olomouc 
V Olomouci 3. 2. 2016 
 
Zapsala Miriam Horová 
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