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Zápis z jednání kolegia garantů studijních oborů Fakulty tělesné kultury 

UP v Olomouci 

č. 1 ze dne 6. 2. 2013 
Přítomni: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., RNDr. Svatopluk Horák, prof. RNDr. Miroslav 

Janura, Dr., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., 

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

  

Omluveni:  prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav 

Opavský, CSc., doc. Ing. Jaromír Novák, CSc., doc. PhDr. Rudolf Psotta, Ph.D., 

prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 

 

 

Program: 

1. Aktuální informace. 

2. Vyjádření k žádosti doc. PhDr. Běly Hátlové, CSc. o zahájení řízení ke jmenování profesorem 

na FTK UP v Olomouci. 

3. Projednání materiálů k uvažovanému podání žádosti o zahájení habilitačního řízení PhDr. Dany 

Štěrbové, Ph.D. na FTK UP v Olomouci. 

4. Různé. 

 

 

1) Aktuální informace 

Děkan informoval o zasedání akreditační komise, která se vyjadřovala k hodnotící zprávě účelové 

pracovní skupiny AK. Celkově vyzněla zpráva velmi pozitivně. Doporučení AK byla shrnuta 

do 5 bodů, (1) ujasnění vztahu DS pracích vzhledem ke kinantropologii, (2) vyjasnění zaměření 

na zážitkovou pedagogiku, (3) velké disproporce v počtu doktorandů na jednoho školitele, (4) 

konkretizace požadavků na publikační výstupy v DS, (5) společná konference DS v rámci všech 

oborových fakult.  

Proběhla diskuse v kolegiu.  

 

 

2) Vyjádření k žádosti doc. PhDr. Běly Hátlové, CSc. o zahájení řízení ke jmenování profesorem 

na FTK UP v Olomouci 

Děkan FTK UP  shrnul písemné vyjádření nepřítomných členů kolegia.  

Proběhla diskuse k předloženým materiálům. 

 

Závěr:  

 Kolegium doporučuje děkanovi fakulty informovat uchazečku o stavu věcí. Uchazečka by se 

měla vyjádřit do 7. 3. 2013, zda odstupuje od započatého řízení nebo v něm chce pokračovat.  

 

 

3) Projednání materiálů k uvažovanému podání žádosti o zahájení habilitačního řízení 

PhDr. Dany Štěrbové, Ph.D. na FTK UP v Olomouci 

Děkan uvedl stav žádosti PhDr. Dany Štěrbové, Ph.D. o zahájení habilitačního řízení.  

Proběhla diskuse k předloženým materiálům. 

 

Závěr:  

 Kolegium doporučilo zahájit habilitační řízení s tím, že je třeba jasně vymezit zaměření 

publikačních výstupů vzhledem ke kinantropologii. Stejně tak je potřebné ve vlastní habilitační 

práci více provázat téma práce s kinantropologií. Do obhajoby práce je vhodné, aby uváděné 

publikační výstupy „in press“ byly již minimálně přijaty k uveřejnění.  
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4) Různé 

 Termín VR FTK. V zahájeném habilitačním řízení Donalda Robersona, Ph.D. nejsou hotové 

posudky. Předpokládaný termín VR je možný nejdříve koncem března. 

 Proděkan Horák požádal garanty oborů, aby se více podíleli na SZZ a přijímacím řízení; dále 

doporučil zvážit a navrhnout postup u případů, kdy student studuje na FTK UP dva obory. 

 

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

  děkan FTK UP 

 

V Olomouci dne 14. 2. 2013 


