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Zápis z  jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 3 ze dne 10. 11. 2014 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – děkan FTK UP Olomouc; 
RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. zástupce KAT, proděkanka FTK UP; prof. PhDr. Ivo Jirásek, 
Ph.D.; Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.; doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. – proděkani FTK UP; 
Ing. Pavel Král, MSc, MBA – tajemník FTK UP. 
MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D. zástupce KFA; prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; vedoucí 
KPK; Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. vedoucí KRL; PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. 
vedoucí KAS; předsedkyně AS FTK UP, Mgr. Michal Šafář, Ph.D. vedoucí KSK. 
Omluveni: RNDr. Svatopluk Horák; prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.; prof. PhDr. 
Karel Frömel, DrSc.; PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.; Bc. Markéta Svozilová. 
 
 
Rámcový program jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP 
v Olomouci 

1. Aktuální informace – děkan - zaslán zápis z jednání děkanů s rektorem  
2. Pedagogické záležitosti – proděkan Horák - přijímací řízení; problematika malé 

průchodnosti předmětů – připravovaná opatření; praxe způsob evidence; učební opory 
TRAMS 

3. Informace k výstavbě Aplikačního centra BALUO a přestavby CKV – diskuse 
k organizačnímu začlenění; stav stavby; příprava CKV stav 

4. Informace z AS FTK – předsedkyně AS FTK Formánková 
5. Věda výzkum – proděkan Jirásek – příprava nové metodiky hodnocení VaV 

 http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-projednani-navrhu-metodiky; FRUP – stav 
přihlášek; IGA – změna pojetí; motivační systém  

6. Provozní záležitosti – tajemník FTK Král – struktura a evidence nákladů v kompetenci 
kateder; příprava a schvalování projektů se zapojením pracovníků na katedrách; 
problematika externích služeb a externistů 

7. Internacionalizace na FTK a UP – proděkan Kudláček 
8. Vnitřní organizace – proděkanka Dostálová – DOD; Gaudeamus, evaluace výsledky 
9. Termíny 21.11 - DOD; 26.11 v 15:00 hodin AO UP aula PdF; 11. 12. 15:30 Vánoční 

posezení na FTK; 12. a 13. 12. – konference psychologie; 17. 12. posezení s rektorem 
(vedení fakult a AS); 31. 12. rektorské volno; 2. 1. 2015 – děkanské volno 

10. Různé – návštěva předsedy ČKS na FTK UP; VŘ a personální záležitosti, způsob 
hodnocení a zakomponování „práce na Baluo do Kvantifikace; vypisování dovolené; 
vypisování cestovních příkazů 

Na úvod byla představena paní Mgr. Meluchová, která nastupuje na personální 
oddělení FTK UP Olomouc. 

ad 1) Aktuální informace 
Ze zápisu RUP: členové KD obdrželi zápis z jednání KR, ze kterého vyplývá, že pronájem 
prostor v rámci univerzity mezi fakultami bude bezúplatný. Jednání o novém VŠ zákoně stále 
probíhají, akreditace zatím připravovat podle stávajících požadavků akreditační komise. Na 
UP vyprofilováno zatím 25 oblastí, za každou oblast je potřeba připravit jednoho zástupce 
z UP a druhého mimo UP. 
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ad 2) Pedagogické záležitosti 
Děkan informoval o ukončeném přijímacím řízení na FTK UP; do bakalářského studia bylo 
přijato 432 uchazečů, z toho 278 do prezenčního studia a 154 do kombinovaného studia. Do 
navazujícího magisterského studia byli přijati 282 uchazeči, z toho 169 do prezenčního studia 
a 113 do kombinovaného studia. V doktorském studijním programu bylo přijato 18 uchazečů, 
z toho 16 do prezenčního studia a 2 do kombinovaného studia. 
K 31. 12. 2014 má podle matriky FTK UP 2000 studentů, z toho 88 je studentů DSP. 
Na kolegiu garantů oborů dne 5. 11. 2014 byla projednávána průchodnost problematických 
předmětů, byla přijata opatření pro zlepšení tohoto stavu. 
Učební opory pro KS  oboru Trenérství a management sportu – do konce roku 2014. 
 
ad 3) Informace k výstavbě Aplikačního centra BALUO a přestavby CKV 
Diskutována byla problematika organizačního začlenění AC BALUO do struktury FTK UP. 
Následně pan tajemník ing. Král informoval o průběhu stavebních prací. 
CKV – OVZ vypsalo VŘ na projekt, vítězná firma zahájila práce na projektu. 
Závěr: Děkan FTK předloží 13. 11. 2014 AS FTK UP návrh na organizační začlenění 
Aplikačního centra Baluo do struktury FTK UP. Následně budou navrženy změny 
organizačního řádu FTK UP a Statutu FTK UP. 
 
ad 4) Informace z AS FTK 
Předsedkyně AS FTK UP informovala o programu zasedání AS FTK UP, které se uskuteční 
dne 13. 11. 2014 a o jednání na minulých zasedáních – viz zápisy ze zasedání AS FTK UP – 
http://ftk.upol.cz/menu/fakultni-organy/akademicky-senat/.  

ad 5) Věda výzkum  
Proděkan Jirásek informoval o přípravě nové metodiky hodnocení VaV – podrobnosti na 
http://metodika.reformy-msmt.cz/seminar-projednani-navrhu-metodiky.  
FRUP – všechny katedry podaly přihlášky, 13. 11. 2014 se sejde hodnotící komise; 
IGA – proděkan Jirásek poukázal na nutnost změnit systém těchto projektů; hlavním řešitelem 
musí být školitel, trvání projektů by mělo být 2 roky, což předpokládá možnost kvalitnějších 
výstupů. 

ad6) Provozní záležitosti  
Tajemník Král podrobně vysvětlil předložený materiál, který následně rozešle členům KD.  
Materiál se týká struktury a evidence nákladů v kompetenci kateder; přípravy a schvalování 
projektů se zapojením pracovníků na katedrách; upozornil na problematiku externích služeb 
a externistů a apeloval na VK aby tyto služby důsledně zvažovali (až pokud fakulta není 
schopna pokrýt z vlastních zdrojů, uvažovat o externistech). Diskutována byla míra 
kompenzace mzdových nákladů z jednotlivých projektů. 

Závěr: Peněžní prostředky dislokovány na jednotlivá pracoviště mohou mít, po dohodě 
s tajemníkem FTK pohyblivý meziroční charakter (převádění přečerpaných i nedočerpaných 
částek). Vedoucí kateder konstatovali, že by bylo vhodné stanovit procentuální rozpětí, ve 
kterém se budou kompenzace pohybovat. Tajemník ing. Král s tímto souhlasil s tím, že zašle 
svůj návrh rozpětí k posouzení vedoucím kateder. Všechny prezentované návrhy vejdou v 
platnost od 1. 1. 2015. 
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ad 7) Internacionalizace na FTK a UP 
Proděkan Kudláček informoval intenzivní spolupráci tří fakult na akreditaci oboru 
Fyzioterapie v angličtině. Dále informoval o schůzkách na katedrách. Proběhly již na KAS 
APA a KFA, požádal zbylé VK, aby co nejdříve sdělili termíny, kdy mohou schůzky 
proběhnout. 
 
ad 8) Vnitřní organizace 
Proděkanka Dostálová informovala o prezentaci fakulty na Gaudeamu v Brně, Bratislavě 
a Nitře. Dále informovala o přípravě a organizaci DOD, přípravě informačních materiálů pro 
studenty. Požádá garanty oborů o odsouhlasení profilů absolventů na připravovaných 
materiálech pro uchazeče o studium.  
Evaluace – proběhla, vedoucí pracovišť dostali výsledky. Chystá se celouniverzitní evaluace, 
která bude elektronická.  

ad 9) Termíny  
• 21. 11. 2014 + 17. 1. 2015 – dny otevřených dveří na UP 
• 26. 11. 2014 – setkání akademické obce UP od  15.00 (aula Pedagogické fakulty)  
• 11. 12. 2014 od 15:30 – vánoční posezení na FTK (menza Neředín) 
• 12 a 13. 12. 2014 – konference psychologie (FTK UP NA401) 
• 31. 12. 2014 – rektorské volno (bude vypsáno) 
• 2. 1. 2015 – děkanské volno (bude vypsáno) 
 
ad 10) Různé 
• Děkan informoval o návštěvě předsedy ČKS doc. Periče na FTK UP; upozornil VK na 

nutnost čerpání dovolené; dále znovu upozornil VK, aby dbali na dodržování 
Metodického pokynu kvestora o cestovních náhradách viz 
(http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2012/MPKB3-12-1-b.pdf).  

• Od roku 2015 se počítá s navýšením celkových hodin za Kvantifikaci na původní úroveň. 
Chystá se mechanismus doplnění Kvantifikace v rámci budoucí činnosti AC BALUO. 

• Je potřeba plnit metodický pokyn kvestora UP k čerpání dovolené 
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/MPKB3-09-8.pdf 

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

 

V Olomouci dne 11. 11. 2014 
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