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Zápis z jednání kolegia děkana Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci 

č. 7 dne 5. 9. 2011 

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. PhDr. Ivo 

Jirásek, Ph.D., Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.; doc. Mgr. Martin 

Kudláček, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, PaedDr. Zbyněk 

Janečka, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., 

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. Michal Šafář, Ph.D, Ing. Pavel Král – tajemník FTK UP 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání – děkan Svozil 

 Evaluace letního semestru – zatím výsledky nedodány na jednotlivá pracoviště. 

Evaluace na další období by měla probíhat plošně a od začátku akademického 

roku, tak aby zahrnovala např. i kombinovaného studia. Úkol trvá. 

 Výzkumná témata kateder – i po urgencích prod. Jiráska nedodala kat. 

rekreologie a aplikovaných pohybových aktivit. Proděkan rezignuje, bude 

informovat o výstupech ve V a V, které jsou zatím nedostačující. 

 

2. Akreditace studijních oborů na FTK UP Olomouc stav a perspektivy – proděkan 

Horák 

 Do 31. 7. 2019 byla udělena akreditace pro studijní obory v bakalářském 

i navazujícím studiu TV, TVS, ATV, APA. 

 Přerušeno bylo projednávání Bc. studijního oboru MST (Projednávání ţádosti 

je přerušeno. AK poţaduje vyjasnit osobu garanta, který bude pečovat o kvalitu 

a rozvoj studijního oboru a rovněţ vyjasnit personální zabezpečení 

manaţersko-ekonomických předmětů).  

 Přerušeno bylo projednávání Bc. i navazujícího studijního oboru Rekreologie 

(Projednávání ţádosti je přerušeno. AK poţaduje vyjasnit personální 

zabezpečení manaţersko-ekonomických předmětů).  

 Neschválena byla ţádost o udělení akreditace pro NMgr. studijní obor MST 

Zdůvodnění: Personální zabezpečení manaţerských předmětů je nedostatečné 

(předměty mají zajišťovat vyučující, kteří nepublikují v oboru managementu). 

Garant studijního oboru nepublikuje v oblasti Managementu sportu 

a trenérství).  

 Proděkan informoval o dalším postupu vedení fakulty (zaslání doplněných 

materiálů na MŠMT).  

 Připravuje se akreditace oboru fyzioterapie ve studijním programu specializace 

ve zdravotnictví. Prof. Opavský informoval o kladném vyjádření ministerstva 

zdravotnictví, které bude postoupeno akreditační komisi MŠMT. 

Závěry: 

 Fakulta bude pokračovat ve snaze o udělení pozastavených akreditací 

studijních oborů a podle vyjádření AK k  ţádosti znovu podá akreditační 

materiály pro NMgr. studijní obor MST (moţné přejmenovaní). 

 Garanti studijních oborů provedou analýzu mnoţství předmětů ve svých 

oborech a navrhnou moţné varianty řešení problémů ve studijních plánech 

(velké mnoţství předmětů s malým kreditovým ohodnocením, velké mnoţství 

zkoušek…). 

 Studijní obor TVS nemá dosud výstup ve SZZ ve specializacích. Je nutné tento 

stav dotáhnout do konce, tak aby absolvování specializace mělo svůj výstup i 

v praxi. 

 

3. Začátek a organizace akademického roku, změny zkušebního řádu, změny ve 

studijních plánech – proděkan Horák 
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 8. 9. 2011 – pracovní zasedání akademické obce – informace k novému 

akademickému roku, informace k novému studijnímu a zkušebnímu řádu. 

 Proběhla diskuse k posudkům na bakalářské a diplomové práce, k tomu zda má 

být u obhajob přítomen vedoucí práce, oponent. Závěr: nemusí být přítomen 

ani jeden z nich, ale měla by to být profesní i morální „povinnost“. Prof. 

Frömel apeloval na kvalitní zpracování posudků a formální stránku 

bakalářských a diplomových prací. 

  

4. Motivační systém na FTK UP stav tvorby – proděkan Kudláček  

 Byla jmenována pracovní komise pro sestavení koncepce tvorby osobních 

příplatků ve sloţení doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. – koordinátor, Mgr. 

Radek Hanuš, Ph.D., Ing. Vladimír Hobza, Ph.D., Ing. Halina Kotíková, Ph.D. 

V listopadu by měla tato komise předloţit návrh koncepce tvorby osobních 

příplatků k diskusi a připomínkám. Konečná verze by měla vstoupit v platnost 

od 1. 1. 2012.  

 Případné návrhy a podněty posílat prod. Kudláčkovi. 

5. Různé, informace, termíny… 

 Konference ISSSS (WOS) – informace – proděkan Jirásek. Konference 

proběhne ve dnech 21. 9. – 24. 9., bliţší informace na adrese 

http://www.issss2011.upol.cz/. 

 Imatrikulace studentů 1. ročníků – prezenční studium 19. 9. od 10:00; 

kombinované studium 30. 9. od 13:00 ve Slovanském domě. 

 Akademická obec – slavnostní zahájení akademického roku 19. 9. 2011 13:00 

– 14:00 NA 401. 

 Nově přijaté projekty ESF – řešitelé dr. Janečka (ochrana obyvatelstva) a Mgr. 

Hanelová (výuka cizích jazyků, informace budou přiloţeny k zápisu). Dr. 

Janečka připravuje písemný materiál. 

 Informace k VaV – proděkan Jirásek: budou se dopracovávat kritéria IGS, 

budou blíţe specifikována do konce září. 

 Informace k zasíťování areálu „Prádelny“ termín realizace září – říjen 2011 

 Informace k oslavám 20. výročí FTK UP – proděkan Hanuš, proděkan Prukner. 

16. a 17. září proběhne setkání zaměstnanců na Pastvinách, 1. 11. od 18. hodin 

bude slavnostní večer v arcibiskupském paláci. Všechny akce spojené 

s oslavami ke 20. výročí zaloţení fakulty nejsou hrazeny z rozpočtu FTK UP.   

 Placené formy programů v rámci CŢV – proděkan Prukner. Do těchto forem 

studia je přihlášeno 11 studentů (MVČ, PVČ, MST). Tito studenti budou 

začleněni do běţných výukových skupin. 

 Proděkan Prukner předloţil k připomínkování návrh na storno poplatky kurzů. 

 Předseda AS FTK UP Šlachta poţádal o návrhy kandidátů na delegáta do 

sněmu RVŠ pro období 2012 – 2014 a také do předsednictva RVŠ  (funkční 

období současných členů končí 31. 12. 2011, za naši fakultu je v současnosti 

v RVŠ doc. Přidalová). AS UP bude také volit delegáta a jeho náhradníka do 

Studentské komory RVŠ. Návrhy z řad akademických pracovníků i studentů 

zasílejte předsedovi AS FTK UP do 30. 9. 2011.  

 Předběţně navrţený termín konání dalšího kolegia děkana: 5. 10. 2011 cca ve 

14:30 hodin. Termín bude včas upřesněn. 

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

sekretariát děkana FTK UP  děkan FTK UP Olomouc 

 

V Olomouci dne 8. 9. 2011 


