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Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 5. prosince 2016 

 

Zápis č. 1/2016 

 

ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 5. prosince 2016 v 10:00 hodin v zasedací 

místnosti FTK UP. 

 

Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 18. 

Přítomni: dle prezenční listiny (dle jednacího řádu FTK UP byla vědecká rada 

usnášeníschopná). 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení 

2. Oznámení o výsledcích hlasování per rollam ze dne 7. dubna 2016 

3. Státní závěrečné zkoušky (doplnění členů komisí pro SZZ) 

4. Projednání Plánu realizace strategického záměru pro rok 2017 

5. Projednání změn Jednacího řádu VR FTK UP 

6. Různé 

6.1. Informace ke stavu akreditací na FTK UP v Olomouci. Rada vnitřního 

hodnocení na UP apod. 

6.2. Informace k DSP na FTK UP 

6.3. Informace k činnosti FTK UP v projektové oblasti 

6.4. Informace ke změnám Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na FTK UP 

6.5. Kvalita publikačních výstupů FTK v kontextu českých kinantropologických 

pracovišť 

6.6. Informace o dokumentu Koncepce podpory sportu 2016–2025 

 

Průběh jednání: 

Zasedání Vědecké rady zahájil a řídil děkan FTK UP v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, 

Ph.D. Na úvod seznámil děkan přítomné se změnami ve složení Vědecké rady, které se týkají 

odstoupení doc. Kopřivové a doc. Přidalové a jmenování doc. Pelclové novou členkou VR. 

Program VR FTK byl jednohlasně schválen. 

 

1. Kontrola usnesení 

Úkoly vyplývající ze zápisu č. 2/2015 byly splněny. 

 

2. Oznámení o výsledcích hlasování per rollam ze dne 7. dubna 2016 
Děkan FTK UP v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. oznámil průběh hlasování členů 

vědecké rady per rollam o schválení prodloužení akreditace studijního oboru Trenérství 

a management sportu pro navazující magisterské studium. 

 

Usnesení VR/15/1-1: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 prodloužení akreditace studijního 

oboru Trenérství a management sportu pro navazující 

magisterské studium. (15, 3, 0) 
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Děkan FTK UP v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. oznámil průběh hlasování členů 

vědecké rady per rollam o schválení akreditace studijního oboru Pedagogika volného času 

pro bakalářské studium v kombinované formě studia. 

 

Usnesení VR/16/1-2: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 akreditaci studijního oboru 

Pedagogika volného času pro bakalářské studium 

v kombinované formě studia. (15, 1, 2) 

 

Děkan FTK UP v Olomouci doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. oznámil průběh hlasování členů 

vědecké rady per rollam o schválení prodloužení akreditace studijního programu 

Kinantropologie – doktorské studium. 

 

Usnesení VR/16/1-3: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 prodloužení akreditace studijního 

programu Kinantropologie – doktorské studium. (16, 2, 0) 

 

3. Státní závěrečné zkoušky (doplnění členů komisí pro SZZ) 

Proděkan RNDr. Svatopluk Horák předložil ke schválení návrh nových členů komisí 

pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu. 

 

Usnesení VR/16/1-4: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schvaluje navržené členy 

komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském 

a magisterském studijním programu uvedené v příloze č. 1 

tohoto zápisu (18, 0, 0) 

 

4. Projednání Plánu realizace strategického záměru pro rok 2017 

Členové vědecké rady obdrželi Plán realizace strategického záměru pro rok 2017 předložený 

děkanem doc. PhDr. Zbyňkem Svozilem, Ph.D. Děkan všechny přítomné seznámil 

s jednotlivými body dokumentu. V následné diskuzi byla připomínkována zejména 

nespecifičnost některých bodů, např. „podpora zahraniční vědecké spolupráce“, „snaha 

o sjednocení areálu Neředín“ nebo „zvýšení počtu vzdělávacích programů“. Jak bylo ale 

děkanem i proděkany (doc. Kudláček, Mgr. Půžová) vysvětleno, zmiňované body nelze 

v současné době více specifikovat, protože mnohé jsou vázány na projekty, které procházejí 

schvalovacím řízení, a zatím není jasné, jestli budou přijaty a dojde tak k jejich realizaci. 

Případně se také teprve rozvíjí spolupráce s partnery, takže v roce 2017 k samotné realizace 

ještě nedojde, a tím pádem není možné použít konkrétnější vymezení. 

Diskuze: prof. Jirásek, doc. Svozil, doc. Kudláček, prof. Frömel, prof. Opavský, Mgr. Půžová, 

prof. Novotný 

 

Usnesení VR/16/1-5: Vědecká rada FTK UP v Olomouci projednala a bere 

na vědomí materiál Plán realizace strategického záměru 

pro rok 2017. (18, 0, 0)     

        

5. Projednání změn Jednacího řádu VR FTK UP 
Děkan FTK UP informoval přítomné o změnách, ke kterým došlo v Jednacím řádu VR FTK 

UP v reakci na novelizaci zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kromě drobnějších 

změn a sjednocení terminologie je hlavní změnou týkající se všech členů VR stanovení lhůty 

pro hlasování per rollam, které je nově zcela v kompetenci děkana. 
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Usnesení VR/16/1-6: Vědecká rada FTK UP v Olomouci projednala a bere 

na vědomí změny v Jednacím řádu VR FTK UP. (18, 0, 0)     

 

 

6. Různé 

6.1 Informace ke stavu akreditací na FTK UP v Olomouci. Rada vnitřního hodnocení 

na UP apod. 

Děkan FTK UP přednesl přítomným změny vycházející z novely zákona 111/1998 Sb. 

o vysokých školách a ze Statutu UP v Olomouci, které se dotknou mj. akreditací nových 

a prodlužování akreditací stávajících studijních oborů. Představil přítomným nově 

se formující Radu pro vnitřní hodnocení (RVH), jejímiž hlavními oblastmi činnosti jsou 

mj. schvalování standardů pro akreditaci studijních programů; schvalování žádostí 

o akreditaci či prodloužení akreditace studijních programů a ověřování naplňování standardů 

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a schvalování návrhů žádostí o tyto 

akreditace. 

Diskuze: prof. Voženílek, doc. Svozil, prof. Kampmiller, prof. Šimonek, prof. Frömel, 

prof. Madarasová Gecková 

 

6.2 Informace k DSP na FTK UP 

Garant doktorského studia a předseda Oborové rady prof. Janura seznámil přítomné 

se základními informace o stavu doktorského studijního programu na FTK UP. V současné 

době studuje v tomto programu 101 studentů. Prof. Janura poukázal na nedostatek uchazečů 

o toto studium a zároveň prezentoval snahu prostřednictvím několika seminářů oslovit 

a motivovat ke studiu studenty posledních ročníků navazujícího magisterského studia. 

Přítomným byl také představen nedávno podaný projekt v „Operačním programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání“ pro rozvoj doktorského studijního programu, který, bude-li přijat 

k řešení, bude rozvíjet kompetence studentů zejména v oblasti metodologie, cizího jazyka 

a poskytne možnost studovat formou cotutelle, přičemž již nyní je uzavřeno memorandum 

o budoucí spolupráci se sedmi partnerskými institucemi. 

Prof. Janura prezentoval také změnu Směrnice děkana 12/2011, na jejímž základě je možné 

vedle monografického pojetí dizertační práce připravit soubor výsledků vědecké a tvůrčí 

práce studenta, které byly zveřejněny ve vědeckých časopisech. Množství potřebných výstupů 

pro tento typ práce je stanoven příslušným předpisem. 

Diskuze: prof. Madarasová Gecková, prof. Janura, doc. Svozil, prof. Kampmiller, 

prof. Voženílek 

 

6.3 Informace k činnosti FTK UP v projektové oblasti 
Proděkanka pro projektové řízení a rozvoj Mgr. Zuzana Půžová představila přítomným 

přehled projektových aktivit, a to jak projektů v současnosti řešených, tak podaných 

a čekajících na přijetí. 

 

6.4 Informace ke změnám Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

na FTK UP 
Proděkan pro vědu a výzkum Mgr. František Chmelík, Ph.D. seznámil přítomné se změnami 

v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, které bylo nutné provést 

v návaznosti na novelizaci zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Diskuze se týkala výše 

poplatků stanovených za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, zveřejňování 

habilitačních prací v repozitáři UP a s tím související vyřešení autorských práv apod. 
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Diskuze: doc. Kohlíková, prof. Jirásek, doc. Svozil, prof. Madarasová Gecková, proděkan 

Chmelík 

 

6.5 Kvalita publikačních výstupů FTK v kontextu českých kinantropologických 

pracovišť 
Proděkan Chmelík prezentoval srovnání publikačních výstupů FTK a ostatních českých 

kinantropologických pracovišť. Zvolená strategie, která spočívala v publikování co nejvíce 

ve vysoce kvalitních a prestižních periodikách, se ukázala jako velmi přínosná, ač výsledky 

nebyly vidět okamžitě. V současné době se ale už ukazuje, že jít touto cestou bylo správné 

rozhodnutí, protože kvalitní výstupy narůstají a FTK se drží na čelných místech 

ve srovnávaných oborech. 

Z jednání odešel prof. Opavský a doc. Kudláček. 

Diskuze: prof. Madarasová Gecková, prof. Görner, doc. Svozil, prof. Frömel, doc. Kohlíková, 

prof. Voženílek 

 

Usnesení VR/16/1-7: Vědecká rada FTK UP v Olomouci přijala následující čtyři 

body jako zásadní doporučení pro další rozvoj kvalitní 

publikační činnosti na FTK UP: 

1) Na FTK je nutné i nadále usilovat o publikace 

v co nejprestižnějších oborových periodikách (zejména Q1 

a Q2). 

2) Na FTK je vhodné zvážit zavedení motivačního systému, 

který podpoří orientaci pracovníků fakulty na periodika 

v kategorii D1 a studentů DSP na periodika v kategorii Q1. 

3) Na FTK je nutné eliminovat publikování v predátorských 

periodikách a vydavatelstvích. 

4) Je zapotřebí chránit dobré jméno oboru kinantropologie. 

Na všech pracovištích v ČR je nutné eliminovat neetické 

praktiky související s vykazováním publikačních výstupů 

(v extrémních případech vedoucích ke kariérním postupům). 
(16, 0, 0) 

 

6.6 Informace o dokumentu Koncepce podpory sportu 2016–2025 
Doc. Bláha informoval přítomné o dokumentu Koncepce podpory sportu 2016–2025, kterou 

přijala Vláda ČR a který nastoluje např. priority zohledňované při tvorbě sportovních 

programů, v dotační politice nebo budování podmínek pro sport. Poukázal však zejména 

na absenci podpory vzdělávání učitelů tělesné výchovy a absenci přímé podpory výuky 

předmětu/oboru tělesná výchova na školách všech stupňů, a tím i chybějící dopad na všechny 

žáky včetně těch, kteří takovou podporu potřebují nejvíce. 

Doc. Svozil upřesnil, že v reakci na přijetí dokumentu vzniklo memorandum děkanů, 

především tělovýchovných fakult, které zamířilo mj. na příslušná ministerstva. Proběhlo také 

jednání s ministryní školství, tělovýchovy a sportu, Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., která 

tak byla informována o nedostatcích dokumentu z pohledu vysokoškolské sféry. 
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Souhrn jednotlivých usnesení: 

 

Usnesení VR/16/1-1: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 prodloužení akreditace studijního oboru 

Trenérství a management sportu pro navazující magisterské 

studium. (15, 3, 0) 

 

Usnesení VR/16/1-2: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 akreditaci studijního oboru Pedagogika 

volného času pro bakalářské studium v kombinované formě 

studia. (15, 1, 2) 

 

Usnesení VR/16/1-3: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schválila hlasováním per 

rollam dne 7. 4. 2016 prodloužení akreditace studijního 

programu Kinantropologie – doktorské studium. (16, 2, 0) 

 

Usnesení VR/16/1-4: Vědecká rada FTK UP v Olomouci schvaluje navržené členy 

komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském 

a magisterském studijním programu uvedené v příloze č. 1 

tohoto zápisu (18, 0, 0) 

 

Usnesení VR/16/1-5: Vědecká rada FTK UP v Olomouci projednala a bere 

na vědomí materiál Plán realizace strategického záměru pro rok 

2017. (18, 0, 0) 

 

Usnesení VR/16/1-6: Vědecká rada FTK UP v Olomouci projednala a bere 

na vědomí změny v Jednacím řádu VR FTK UP. (18, 0, 0) 

 

Usnesení VR/16/1-7: Vědecká rada FTK UP v Olomouci přijala následující čtyři 

body jako zásadní doporučení pro další rozvoj kvalitní 

publikační činnosti na FTK UP: 

1) Na FTK je nutné i nadále usilovat o publikace 

v co nejprestižnějších oborových periodikách (zejména Q1 

a Q2). 

2) Na FTK je vhodné zvážit zavedení motivačního systému, 

který podpoří orientaci pracovníků fakulty na periodika 

v kategorii D1 a studentů DSP na periodika v kategorii Q1. 

3) Na FTK je nutné eliminovat publikování v predátorských 

periodikách a vydavatelstvích. 

4) Je zapotřebí chránit dobré jméno oboru kinantropologie. 

Na všech pracovištích v ČR je nutné eliminovat neetické 

praktiky související s vykazováním publikačních výstupů 

(v extrémních případech vedoucích ke kariérním postupům). 
(16, 0, 0) 

 

 

 

 

 



 

 6 

Jednání vědecké rady bylo ukončeno v 13:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   děkan FTK UP 

 

 

 

 

V Olomouci dne 8. prosince 2016 

Zapsala: Mgr. Milada Truksová 


