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Fakulta tělesné kultury 

Hodnotící komise FTK UP 
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Zápis č. 1/2012 

 

ze zasedání Hodnotící komise FTK UP konaného dne 16. ledna 2012 ve 13.00 hod. 

v místnosti NA 409 FTK UP. 

 

Přítomni:  prof. PhDr. M. Janura, Dr., prof. PhDr. I. Jirásek, Ph.D., prof. PhDr. K. Frömel, 

DrSc., prof. PhDr. H. Válková, CSc., prof. MUDr. J. Opavský, CSc., doc. 

RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 

 

 

Program jednání: 

1) Žádost o dodatečné přijetí projektu studenta Mgr. Skoupila 

2) Diskuze/inovace formuláře posudku projektů 

3) Návrh oponentů projektů 

4) Různé 

 

 

Add 1) Student Mgr. Jan Skoupil zdůvodnil zpoždění podání projektu předsedovi HK (v 

systému je projekt označen jako „rozpracovaný“, nikoliv „podaný“), který tlumočil toto 

zdůvodnění ostatním členům HK. Proběhla diskuze, na základě hlasování nebude tento 

projekt dodatečně přiřazen k ostatním projektům.  

Dále proběhla diskuze k dalším 2 projektům, které jsou v systému vedené jako 

„rozpracované“ projekty (konkrétně se týká Mgr. Neumannové a Mgr. Krejčíkové). U Mgr. 

Neumannové není doplněn celý projekt (dle názvu projektu předpokládáme „sloučení“ 

s projektem Mgr. Zatloukala), Mgr. Krejčíková má doplněný celý projekt. 

 

Add 2) Proběhla diskuze k formuláři posudku projektu – předseda HK zaslal s předstihem 

členům HK návrhy 2 odlišných formulářů (z Prahy a Brna). HK však jednohlasně přijala 

hodnotící formulář FTK, který je doplněn o prostor pro možné zdůvodnění snížení bodů 

(všichni členové HK dostali e-mailem). 

 

Add 3) Dle prioritních témat projektů byli určeni garanti, kteří navrhnou a telefonicky 

předjednají, oponenty projektů (2 oponenti na každý projekt). Byla stanovena výše honoráře 

za oponentský posudek – 1.000,- Kč/posudek, termín pro zaslání vypracovaných posudků je 

do 5. 2. 2012. 

Garanti jednotlivých prioritních témat: 

a) Pohybová aktivita v environmentálním kontextu – garant prof. Frömel 

b) Biomechanické aspekty pohybové aktivity – garant prof. Janura 

c) Pohyb člověk v zdraví a nemoci – garant prof. Opavský 



d) Motorika, tělesná zátěž a výkonnost – garant doc. Psotta 

e) Fenomény těla a pohybu ve filosofickém, socio-kulturním a pedagogickém diskurzu – 

garant prof. Jirásek 

I. Tezzelová zajistí DPP a os. dotazníky oponentů, zašle hodnotící formulář pro posudky a 

texty projektů dle prioritních témat. 

 

Add 4) Různé: 

- Prověřit vyhlášku rektora o vyhlášení soutěže – na vyhlášce je „3. ročník studentské 

grantové soutěže na UP“, ale zároveň je uvedeno, že „řešitel studentského projektu je 

student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo 

akademický pracovník UP“. Změna – vypustiti slovo „studentské“ by musela být na 

univerzitní úrovni. 

- Zvážit možnost otevřít víceleté projekty. 

- Upřesnit návaznost na jiné projekty. 

- Do budoucna akceptovat i jiné hodnocení studentů IGA/proluku mezi hodnocením (př. 

v r. 2009 – hodnocení B, v r. 2010 – neřešil projekt, v r. 2011 – může podat nový 

projekt). 

 

 

Jednání grantové komise bylo ukončeno ve 14.45 hod.  

Příští jednání proběhne 6. 2. 2012 ve 14:00 hod. (místnost NC 519). 

 

 

 

V Olomouci dne 16. Ledna 2012 

 

Zapsala: I. Tezzelová 


