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Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 4 ze dne 2. 3. 2011 

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., Mgr. Vítězslav 

Prukner, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, RNDr. Svatopluk 

Horák, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. prof. PhDr. 

Ivo Jirásek, Ph.D.,  PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 

 

Omluven: doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Ing. Jan 

Vylegala. 

 

Kolegium zahájil a všechny přítomné přivítal děkan Svozil. 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

 Proděkan Jirásek sdělil, že 23. 3. 2011 proběhnou obhajoby projektů za 2010. 

Posudky na projekty pro letošní rok jsou žadatelům k nahlédnutí na požádání u  

Bc. Tezzelové.  

 Prof. Janura – projekty pro rok 2012 by měly být znovu podávány studenty. 

Prof. Frömel – je třeba se zamyslet nad školiteli, student (jako řešitel) by 

neměl oceňovat své školitele. Prof. Jirásek – měla by být regulace finančních 

odměn. Závěr: je třeba zpřesnit nastavená pravidla tak, aby vyhovovala všem 

stranám. 

 Proděkan Hanuš informoval o výroční zprávě fakulty za rok 2010 - zpracovává 

se tak, aby byla předložena AS na jeho nejbližším zasedání. 

 

2. Informace z porady děkanů s rektorem ze dne 1. 3. 2011. 

 MŠMT – omezení počtu studentů na 2/3 populace (oproti dnešnímu stavu cca -

5%). Důraz na diversifikaci VŠ, ale zatím nejsou stanovena jasná pravidla. 

Prof. Frömel se dotazoval, zda má univerzita jasnou strategii diverzifikace. 

Hodnocení kvality a výkonnosti VŠ (materiál rozeslán „Kolegiu oborů“) za 

fakulty připomínky do 11. 3. 2011, nadace OK (do 14. 3. – 60 miliónů), 

Program NÁVRAT (do 23. 3. 2011 RUP), FRVŠ slaví 20 let dotazník na 

fakulty T. do 11. 3. 2011 prorektorce Ulrichové, teze nového VŠ zákona – 

připravují se, ale zatím nejsou zveřejněny k diskusi. 

3. Informace z výsledků jednání VR FTK (DZ záměry, Akreditační materiály…) 

 Schválené - Akreditační materiály – informace proděkan Horák v různém, 

Projednané DZ 2011 – 2015 + aktualizace 2011 – připraveny k AS FTK UP 

Olomouc. VR doporučila habilitaci Dr. Miklánkové, VR schválila hodnotící 

komisi pro habilitaci Dr. Bláhy. 

4. Kvantifikace (stav z kateder).  

 Termín odevzdání výsledků kvantifikace posunut na 11. 3. 2011. Termín 

platný i pro výsledky evaluace. Ověřit, údaje od svých členů kateder. Odeslat 

doc. Kudláčkovi do 11. 3. 2011. 

 Výsledky evaluace jsou připraveny. Kolegium se shodlo, že je potřeba tyto 

výsledky z etických důvodů vyfiltrovat tak, aby každý vedoucí katedry měl 

pouze výsledky členů příslušné katedry. T.: do 11. 3. 2011. 

5. Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně za účelem snížení stavu 

zaměstnanců. 
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 V souvislosti se změnami Statutu FTK UP a organizačního řádu FTK UP 

děkan informoval o rozhodnutí vedení fakulty o organizační změně na katedře 

přírodních věd v kinantropologii za účelem snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce o zrušení místa operátor optiky a elektroniky 

(VV) ke dni 30. 6. 2011. Toto místo momentálně zastává pan Pavel Drozd 

narozen 17. 10. 1960. Pan Drozd byl o této situaci informován. Kolegium 

děkana tuto záležitost projednalo a bere na vědomí. 

6. Pokyny děkana k projektům a grantům podávaných a řešených na FTK UP 

 Viz zaslané pokyny – proběhla diskuse, pokyny je třeba upravit. 

 Mgr. Hamřík – v rámci projektu bude na FTK UP fungovat od 1. 9. 2011 

kancelář projektové podpory. Zde by mohla být tzv. „databáze nápadů“ pro 

získání projektů pro fakultu. Prof. Frömel zdůraznil, že je třeba získávat 

vědecké projekty kvůli akreditacím magisterských oborů. 

 Prof. Jirásek – každá katedra by se měla zamyslet nad svým „designem“ 

výzkumu – připravit soupis vědeckých projektů, na kterých se pracovníci 

podílejí.  

7. Různé 

 Zástupci v Pedagogické komisi návrh“organizačních vedoucích studijních 

oborů“ (viz tabulka) 

Studijní obor Jméno poznámka 

TV + obor Dr. Formánková  

TVS Mgr. Weisser  

OCHO doc. Novák  

KRL Mgr. Hamřík  

ATV prof. Válková   

APA Dr. Janečka  

Fyzioterapie Mgr. Neumannová  

MST doc. Langer  

   

 

 Zasílání avíz z kateder na sekretariát děkana o konání porad, připomenutí 

zasílání zápisů. 

 Zavěšení konzultačních hodin akademických pracovníků na www stránkách 

fakultních pracovišť s aktualizací každý semestr. 

 Pokyny k akreditaci – proděkan Horák – prezentace, úkoly – do 9. 3. 2011 

zaslat dle pokynů vyplněné materiály. 

 Další kolegium děkana – navržený termín 6. 4. 2011 ve 13:00. 

Miriam Horová  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

sekretariát děkana FTK UP  děkan FTK UP Olomouc 

 

V Olomouci dne 7. 3. 2011 


