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Z Á P I S 

z porady vedoucích kateder a center dne 9. 5. 2014 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

PROGRAM: 1) Sdělení děkanky 

 2) Informace proděkanů 

 3) Informace tajemníka 

 4) Informace koordinátora pro komunikaci 

 5) Různé  

 6) Diskuse 

 

1. SDĚLENÍ DĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 

1.1. Paní děkanka informovala o úmrtí PhDr. Jaroslava Cihláře, výrazného představitele 
české cyklistiky, dlouholetého pedagoga a vedoucího katedry sportů v přírodě na UK 
FTVS. Dr. Cihlář zemřel 2. května 2014 ve věku 90 let. Přítomní uctili jeho památku 
minutou ticha. 

1.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu – kancelář poslanecké sněmovny. Bude předloženo 
AS k projednání a schválení. 

1.3. RUK provedl kontrolu nemovitého majetku a informoval tajemníka, že fakulta užívá 
nemovitosti, které nám dosud nebyly opatřením rektora svěřeny do správy. RUK chce 
tento nedostatek vyřešit převedením výše uvedených nemovitostí do správy fakulty. 
V souladu s univerzitními předpisy nás RUK vyzval, aby věc projednal fakultní AS. 
Jedná se o pozemky pod chatkami ve Stráži nad Nežárkou a pozemky v okolí horské 
chaty Na Muldě, které UK získala v minulosti od Pozemkového fondu ČR. Ing. Fořter 
předloží tuto záležitost včetně seznamu nemovitostí k projednání AS UK FTVS dne 
13. 5. 2014. 

1.4. Nájmy nebytových prostor (dr. Hottmarová a dr. Pánek) – Ing. Fořter projedná 
s nástupkyní dr. Fiamové s dr. Hottmarovou novou nájemní smlouvu na pětileté období. 
S dr. Pánkem bude sepsána obdobná smlouva také na 5 let. U obou smluv dochází 
k výraznému navýšení nájemného. Smlouvy dále podléhají schválení AS UK FTVS 
(budou předloženy na jednání dne 13. 5. 2014), poté budou odeslány na RUK, kde je po 
schválení AS UK bude podepisovat kvestor. 

1.5. Dr. Salavcová (z MŠMT – Oddělení předškolního, základního a základního 
uměleckého vzdělávání) požádala o nominaci odborníka pro program Pestalozzi, Modul 
A, Tělesná výchova a sport pro demokracii a lidská práva, který se zúčastní jednání 
21. – 24. 10. 2014 ve Štrasburku. Navržena byla dr. Parry Martínková. 

1.6. Hodnocení studentů doktorských studií – doc. Jelen zaslal návrh 1. LF UK. Pro zápis 
hodnocení studentů lékařské fakulty do SIS se musí požádat studijní oddělení 1. LF UK 
o přístup do SIS. Po zapsání hodnocení studentovi, bude přístup do SIS ukončen. Také 
je možné podat žádost přes studijní oddělení studenta a studijní oddělení zajistí zapsání 
potřebného hodnocení. UK plánuje přes prázdniny kompletní přestavbu a rozšíření SIS, 
kde bude část věnována doktorskému studiu. 
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1.7. Windows XP – Ing. Dovalil byl požádán o upgrade Windows na děkanátu, u proděkanů 
a zaměstnanců, kteří pracují s citlivými daty. Termín splnění: 9. 5. 2014. 

1.8. Vynětí hodnocení zaměstnance za PRVOUK z osobního příplatku  – předseda 
ZO VOS UK FTVS doc. Kohoutek na žádost děkanky UK FTVS projednal s ZO VOS 
vynětí ohodnocení zaměstnance za PRVOUK z osobního příplatku. K 30. 4. 2014 bylo 
vydáno vyjádření zástupců ZO VOS, že vynětí hodnocení za PRVOUK z osobního 
příplatku není v rozporu se mzdovým předpisem. Na tomto základě paní Daňková 
připraví k 1. 6. 2014 nové platové výměry. Hodnocení zaměstnanců za PRVOUK bude 
dále vypláceno formou odměn a jejich rozdělení bude v gesci garantů jednotlivých 
programů. 

1.9. Výběrová řízení – bylo zahájeno výběrové řízení na tajemníka a 6. 5. 2014 byl 
v Lidových novinách uveřejněn inzerát. Také v současnosti probíhá výběrové řízení na 
obsazení místa pedagogického pracovníka na katedře plavání. 

1.10. Sumář vyplácených stipendií na UK FTVS za určitý měsíc – proděkanka Vindušková 
předložila nový formulář Sumář vyplácených stipendií, který přepracoval Mgr. Ploc. 
Nyní je pro každý měsíc zřejmé rozložení podle druhu stipendií a zároveň je uveden 
přehled dosud vyplacených stipendií za daný rok. Formulář bude podepisovat 
proděkanka Vindušková a paní děkanka a bude sloužit ekonomickému oddělení pro 
potvrzení příkazu k úhradě. 

1.11. Dlouhodobé záměry – paní děkanka se omluvila, že dosud nejsou vydány v tištěné 
formě. Je to z důvodu tvorby hlavičkového papíru, který bude vyhovovat předpisům 
RUK. 

1.12. Projednání stanovisek ke změně statutu (centrum pro otázky ŽP), změna grantového 
řádu a řádu pro hodnocení výuky studentů UK. K projednání dostal tyto dokumenty 
také AS UK FTVS. Termín pro dodání připomínek paní děkance je 16. 5. 2014. 

1.13. Smlouva s USK v Troji – nyní je dokončen návrh smlouvy a Ing. Fořter zajistí její 
podepsání se zástupci USK. 

1.14. Rektorský sportovní den je vyhlášen na 14. 5. 2014. Výuka je zrušena na celé UK a 
studenti se mohou zúčastnit pořádaných sportovních soutěží, které zajišťují katedry 
tělesné výchovy většiny fakult UK. V areálu UK FTVS se bude možné od 9:30 hod. 
zúčastnit soutěží v atletických disciplínách. V loděnici v Troji bude probíhat od 9:00 
hod. lezení na umělou stěnu a od 11:30 hod. rafting. Sportovní aktivity zdravotně 
postižených studentů budou probíhat od 13:00 hod. u loděnice Regata v Podolí. 
 
 

2. INFORMACE PRODĚKANŮ 
 

2.1 Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, DS 
a rigorózní řízení 

 
2.1.1. Obhajoba výzkumného záměru  – finální obhajoba - uzávěrka proběhne dne 

16. 5. 2014. 
2.1.2. Habilita ční a jmenovací řízení – s účinností od 5. 5. 2014 vyšlo Opatření rektora 

17/2014, kterým se mění Opatření rektora 9/2014, kde došlo k určitému zjemnění 
formulací v OR, a jsou např. vypuštěny slova povinné atd. Za UK FTVS byly proti 
původnímu OR vzneseny námitky zejména ohledně scientometrie – kritické je 
množství citací ve WOS zejména u Biomechaniky. Nyní se čeká na bližší vyjádření 
prorektora Gerlocha nebo Royta. 

2.1.3. Smluvní výzkum – na RUK byly podány do 30. 4. 2014 informace o smluvních 
výzkumech od roku 2011 – 2014. Při shromáždění dat jsme však postrádali údaje o 
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expertních činnostech, které probíhali na katedře PPD a i na dalších pracovištích. Prof. 
Bunc upozornil, že příspěvek na badatelskou činnost v roce 2015 bude tvořen z 30 % 
výsledky smluvního výzkumu. 

2.1.4. Doktorské studium – prorektor Royt a dr. Kůželová připravili Manuál pro doktorské 
studium na UK. Jsou zde uvedeny definice a všechny informace týkající se DS. Za UK 
FTVS byly zaslány připomínky na základě poznámek členů oborové rady a za vědecké 
oddělení. V brzké době by mělo dojít vydání aktualizované verze. 

2.1.5. VaVpI  – finance byly UK FTVS přiděleny, ale realizace projektu bude náročná, 
protože dochází k určitým změnám financování. Původně byl plánován jednorázový 
celkový nákup zařízení, ale díky změně způsobu financování bude nutné rozdělit 
nákupy na více částí, které nejprve musí financovat fakulta a teprve později (cca do 60 
dnů) budou zafinancovány z tohoto programu. Také musely být přepracovány některé 
podklady k projektu. 

2.1.6. Habilitace dr. Přívětivého – proběhne dne 15. 5. 2014 na Univerzitě obrany v Brně. 
Habilitace probíhá podle kritérií UO a dr. Přívětivý jednoznačně jejich kritéria splňuje. 

 
2.2 PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. – proděkanka pro studijní záležitosti 
 
2.2.1. Náhradní talentové zkoušky se budou konat v termínu 10. – 11. 5. 2014. Po 

proběhnutí zkoušek budou známy konečné počty podaných přihlášek, počty uchazečů, 
kteří se dostavili a počty uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro postup do další části 
přijímacího řízení. Všechny tyto údaje jsou sledovány, abychom znali vývoj všech 
počtů a mohli na něj reagovat, neboť se očekávají slabší populační ročníky. 

2.2.2. Na UK FTVS bylo doručeno několik žádostí studentů se specifickými potřebami o 
prominutí neúspěšné části talentové zkoušky (zkoušky z gymnastiky). Na základě 
jednání doc. Hoškovou a doc. Novotnou bylo rozhodnuto, že uchazeči budou obesláni, 
že neuspěli a budou vyrozuměni, že mají možnost se odvolat. Veškeré námitky budou 
řešeny v odvolacím řízení, neboť v průběhu zkoušky není možné do přijímací zkoušky 
zasahovat.  Pro následující akademický rok budou bedlivě zkoumány podmínky 
přijímacího řízení pro osoby se specifickými potřebami a katedry definují tyto 
podmínky exaktněji. Termín pro zaslání podrobných podmínek přijímacího řízení pro 
obor Aplikovaná TV je do 31. 5. 2014. 

2.2.3. Vzhledem k vyučování oboru Aplikovaná TV od příštího ak. roku, kde bude 
zastoupeno více studentů se specifickými potřebami, požádala dr. Vindušková, aby 
každá katedra do 30. 6. 2014 určila osobu zodpovědnou za realizaci jejich studia. Ti 
budou komunikovat s  kontaktní osobou, která bude vystupovat za fakultu a bude 
komunikovat s Informačním, poradenským a sociálním centrem (IPSC). Od ak. roku 
2014/2015 bude jmenována kontaktní osobou za UK FTVS paní dr. A. Levitová.    Dr. 
Hruša bude nadále kontaktní osobou pro sportovní aktivity studentů se specifickými 
potřebami na UK. 

2.2.4. Vedoucí kateder obdrželi rozpisy komisí na písemné přijímací zkoušky a byli 
požádáni o doplnění osob a zaslání Mgr. Zeithammerové do 13. 5. 2014. Povinná 
schůzka všech členů komisí se uskuteční dne 20. 5. 2014 ve 13:00 v posluchárně P6. 
Budou zdůrazněny novinky procesu této části přijímacího řízení. 

2.2.5. Akreditace – materiály pro akreditaci Fyzioterapie, které zpracovala doc. Pavlů, byly 
přeposlány předsedovi AS UK FTVS s žádostí o projednání. Předkládat materiály AS 
bude doc. Pavlů. Dr. Vindušková zdůraznila, že pan rektor nebude přijímat nové 
akreditace, které nebudou mít paralelní podobu výuky v cizím jazyce. Z tohoto důvodu 
jsou potřeba doplnit studijní opory v angličtině pro akreditaci oboru Výchova ke 
zdraví. 
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2.2.6. Diplomové a bakalářské práce – v současné době probíhají obhajoby diplomových a 
bakalářských prací. Proděkanka Vindušková upozornila na Opatření děkana 3/13 - 
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, kde jsou 
uvedeny úkoly a odpovědnosti pro fakultního koordinátora, pro vedoucí práce, průběh 
obhajoby a kontrola po zveřejnění práce. Z tohoto OD 3/13 dr. Vindušková zdůraznila 
povinnost doručit jeden výtisk do knihovny po finalizaci bakalářské a diplomové 
práce. Minulý týden byl knihovnou rozeslán seznam prací, které nejsou přítomny v 
knihovně v tištěné podobě. Některé chybějící práce jsou již z roku 2011 a je nyní bude 
potřeba doplnit a u nových prací důsledně vyžadovat předávání knihovně. 

2.2.7. Dne 6. 5. 2014 proběhla pracovní schůzka proděkanů na UK PedF ohledně zkušeností 
a práce se SIS a návrhy na jeho optimalizaci. Na naší fakultě pracuje komise SIS ve 
složení: Mgr. Hojka, Mgr. Ploc a pan Krasilov – průběžně během akademického roku 
předávejte podněty této pracovní skupině. 

 
 

2.3 PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. – proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj 
 
2.3.1. Veškeré nové podněty a aktuality týkající se webových stránek fakulty zasílejte na 

emailovou adresu pecinova@ftvs.cuni.cz. Bc. Pecinová a Bc. Branišová převzali 
agendu po Mgr. Dvořákovi. 

2.3.2. Dne 19. 5. 2014 od 13 hodin v posluchárně P5 proběhne workshop nazvaný 
"Požadavky pracovního trhu na absolventy UK FTVS", který pořádá občanské 
sdružení Meet 2 Grow. Hosty workshopu bude I. Watson, která je manažerkou pro 
ČR celosvětové sítě fitness klubů Pure a V. Schejbal, manažer ze Sport - Invest Group. 
Více informací naleznete na webových stránkách. 

2.3.3. Dětské léto – nyní již přihlášeno 378 dětí (stav ke dni 1. 5. 2014) a maximální počet 
bude 420 dětí. V současné době Bc. Branišová řeší nejlepší variantu stravování pro 
děti. 

2.3.4. Propagační film o FTVS – vedení FTVS zvažuje jeho vytvoření. Proběhla schůzka s 
panem Dvořáčkem z firmy Cittadella ohledně nabídky vytvoření krátkého 
propagačního filmu o FTVS. Vzniklý film by byl cílen na případné zájemce a 
uchazeče o studium a mohl by být umístěn na webových stránkách fakulty, na 
Youtube nebo prezentován na různých veletrzích. Rozpočet filmu je cca 100 tis. a je 
automaticky vytvořen v české i anglické verzi. Je potřeba zvážit tuto možnost 
propagace, protože řada univerzit se tímto způsobem prezentuje a v budoucnosti hrozí 
úbytek uchazečů v důsledku slabších populačních ročníků. Také je potřeba zaměřit se 
na získávání zahraničních studentů. Předpokladem pro větší možnost výuky 
zahraničních studentů je široká nabídka předmětů, které se budou vyučovat v 
angličtině. 

2.3.5. Horská chata Na Muldě – vzhledem k plánované rekonstrukci horské chaty a 
nevydaného stanoviska ze strany MŠMT, zda bude na rekonstrukci kuchyně 
poskytnuta dotace, není chata Na Muldě obsazována a pro letošní rok se očekává 
ztráta vyšší oproti roku 2013. Dle informací Ing. Fořtera by mělo být rozhodnutí 
vydáno během léta 2014 a bezprostředně poté proběhnou rekonstrukční práce. 

2.3.6. Návštěva ministra školství PhDr. Marcela Chládka, MBA se uskuteční dne 3. 6. 
2014 v 9.00 hod. Schůzky se zúčastní také pan rektor Zima. Návštěva bude trvat 
přibližně 90 minut. Cílem návštěvy je otázka výstavby kampusu a sportovišť a s tím 
související příprava memoranda a dále pak spolupráce v oblasti sportu se zacílením do 
základních škol. Nyní se připravuje podrobný program. Nejdříve proběhne schůzka v 
úzkém okruhu s paní děkankou a panem rektorem, poté proběhne prezentace našich 
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sportovišť, prohlídka některé laboratoře a celá schůzka bude pravděpodobně 
zakončena návštěvou akademického senátu UK FTVS. Definitivní program návštěvy 
bude uveřejněn, jakmile bude potvrzen ze strany RUK a MŠMT. Podklad pro tiskovou 
zprávu vytvoří dr. Musálek.  

 

2.4 PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy a 
zahraniční záležitosti 
 

2.4.1. Dr. Parry Martínková poděkovala všem zaměstnancům, kteří se v nedávné době starali 
o zahraniční hosty. Jmenovitě to byli: doc. Perič, dr. Musálek, dr. Vařeková, dr. 
Daďová, dr. Levitová, dr. Čechovská, Mgr. Jurák a Mgr. Fričová. Vyzvala k oznámení 
případných dalších zahraničních návštěv a sdělení informace: kdo přijel, kdy a o jakou 
se jednalo akci. Dále vyzvala k motivaci kolegů, aby přijímali zahraniční hosty. Pro 
zaměstnance, kteří nevyjíždějí do zahraničí, mohou přijíždějící hosté znamenat 
příležitost pro získání nových kontaktů ke spolupráci. 

2.4.2. Dr. Parry Martínková poděkovala studentům ze Studentského klubu UK a 
Studentského klubu UK FTVS za organizaci Erasmus Prague Games, které proběhly 
na UK FTVS 3. 5. 2014. 

2.4.3. V současné době zahraniční oddělení provádí revizi předmětů v anglickém jazyce 
v rámci nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty v programu Erasmus+ 
pro akademický rok 2014/15. Vyučující v programu Erasmus mohou být osloveni 
ohledně optimalizace předmětů. 

2.4.4. Fond mobility – finanční příspěvek byl schválen pro všechny zahraniční pobyty 
studentů a všechna přijetí zahraničních hostů, nebyl schválen pro zahraniční pobyty 
zaměstnanců. 

2.4.5. Podzimní termín pro odevzdání žádostí do Fondu mobility  je 6. 10. 2014. 
Vzhledem k dřívějšímu termínu je vhodné začít připravovat žádosti již nyní. 

2.4.6. Hostující profesoři na UK - rektor UK usiluje o výrazné zvýšení počtu hostujících 
profesorů na UK. Návrh na hostujícího profesora projednává VR UK FTVS a pak je 
zaslán k projednání Kolegiem rektora. Je třeba vybírat významné zahraniční 
akademiky, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty, nejlépe 
z významných univerzit. Doba působení hostujícího profesora je časově omezená. 
Jedná se zvláště o akademiky, se kterými se již spolupracuje nebo začíná 
spolupracovat, kteří mohou mít přínos ve výuce, společné publikační činnosti nebo 
projektech, nejedná se nutně o sjednání pracovního poměru. Návrhy předkládejte dr. 
Parry Martínkové, uveďte jméno a příjmení, univerzitu a garanta návrhu. 

2.4.7. Dne 11. 5. 2014 se v rámci Volkswagen Maratonského víkendu 2014 uskuteční 
Univerzitní maraton – Běh o pohár rektora UK. Naše fakulta zde bude zastoupena 
dvěma štafetovými týmy – UK FTVS a UK FTVS International Team. Začátek je v 9 
hod. na Staroměstském náměstí. Za organizaci dr. Parry Martínková poděkovala dr. 
Jebavému a studentům popřála úspěšný závod. 

 
 

3. INFORMACE TAJEMNÍKA FAKULTY – Ing. Tomáš Fo řter 
 

3.1. Plánované rekonstrukce prostor na UK FTVS - na KD 5.  5. 2014 bylo rozhodnuto, 
že bude dokončena rekonstrukce kancelářských prostor ve 2. patře budovy C (LSM, 
KSH) a letos nebude realizována rekonstrukce bloku E. Provozní oddělení již zahájilo 
první kroky ke zpracování projektové dokumentace. Současně budou pokračovat práce 
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na přípravě stavební části projektu VaVpI, kde jsou zapojené zejména laboratoře. 
Tajemník požádal zainteresovaná pracoviště o spolupráci s provozním oddělením, aby 
bylo možné rychle zpracovat projektovou dokumentaci a začít příslušné práce. 

3.2. Institucionální plán UK pro rok 2014 (bývalé rozvojové projekty) - v minulém roce 
byla na fakultě na pokyn z RUK provedena vnitřní soutěž nahrazující zrušené projekty 
FRVŠ. Bylo vybráno 7 projektů. UK stále ještě nemá z MŠMT rozhodnutí o přidělení 
prostředků, nicméně i přesto již obdržela část těchto prostředků (které dále distribuovala 
na jednotlivé fakulty). Potvrzení prostředků z MŠMT se očekává v nejbližší době, proto 
s jednotlivými řešiteli projektů bude zahájeno jednání o realizaci jejich projektů a 
případné úpravě základních podmínek.  

3.3. Rozpočet pracovišť - dne 13. 5. 2014 bude AS UK FTVS projednávat rozpočet fakulty 
na rok 2014 a v případě, že bude schválen, obdrží jednotlivá pracoviště rozhodnutí o 
výši přidělených finančních prostředků pro rok 2014. 

3.4. Zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance - celá záležitost je poměrně 
komplikovaná a stále se jedná s UK, za jakých podmínek bude možné mobilní tarify 
zaměstnancům poskytnout. 
 
 

4. Mgr. Martin Musálek, Ph.D. – koordinátor pro komuni kaci a PR 
 

4.1 Dr. Musálek informoval o přípravě aktuálního čísla časopisu HIC Salta newsletter. 
Původně bylo plánováno téma o studentské konferenci v kontextu výzkumné a 
badatelské činnosti na UK FTVS, avšak po dokončení schůzek paní děkanky s 
představiteli jednotlivých kateder bylo rozhodnuto zařadit dvě témata s vyšší prioritou a 
to téma „Rozhovor s paní děkankou“ a téma „Stipendijní fond“. 
 
 

5. RŮZNÉ 
 

5.1 Paní děkanka informovala o svolání Akademické obce na 27. 5. 2014 od 13:00 
(posluchárna P1). Budou shrnuty problémy a náměty z jednotlivých pracovišť a jejich 
možná řešení. Dále by každý proděkan seznámil s problematikou na svém úseku 
působení na UK FTVS a pak by proběhla diskuze. 

5.2 Paní děkanka upřesnila informaci od pana rektora ohledně nových akreditací, že musí 
být bilingvní. Nemusí se nutně jednat o anglickou verzi, ale je možné volit i němčinu, 
ruštinu aj. 

5.3 Paní děkanka upozornila na dohody o provedení práce, kde paré, které zůstává ve 
mzdovém oddělení UK FTVS, musí obsahovat originální podpisy, nikoli kopie. 

5.4 Paní děkanka informovala o rozhodnutí o vypracování externího posudku interních 
systémů UK FTVS. Žádost o vypracování posudku bude předložena AS UK FTVS dne 
13. 5. 2014. Posudek by zpracovala Podnikohospodářská fakulta VŠE. Na základě 
smluvní dohody by byly zpracovány posudkové práce: analýza finančních toků fakulty, 
analýza fakultních středisek, analýza současného organizačního řádu fakulty, procesní 
audit, personální audit a posudek systému hodnocení výkonu. Výstupem z těchto studií 
budou návrhy: optimalizace interních finančních toků, návrh na efektivní strukturu 
finančních středisek, návrh nastavení výkonového hodnocení, návrh na optimalizaci 
procesních změn, návrh procesní implementace jednotlivých výstupů. Navrhovaná cena 
za vypracování posudku je 150 tis. Kč. 

5.5 Ing. Fořter upozornil, že 2. 6. 2014 nebude z důvodu probíhajících přijímacích zkoušek 
v provozu menza a tudíž mají zaměstnanci nárok na stravenky. 
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5.6 Doc. Novotná informovala o Přehlídce tvůrčí činnosti studentů. Přehlídka pohybových 
skladeb 2. ročníků Bc. studia a 1. ročníků NMgr. studia se bude konat dne 22. 5. 2014. 

5.7 Paní děkanka informovala o snaze UK centralizovat právní služby a některá výběrová 
řízení a informovala o vyjádření fakult k otázce centralizace výuky cizích jazyků a 
tělesné výchovy. Většina fakult upřednostnila ponechat výuku jazyků na katedrách 
jednotlivých fakult, avšak v otázce výuky TV usilují spíše o centralizaci a vytvoření 
centra pro výuku TV. 
 

6. DISKUSE 
 
6.1 Proběhla diskuze ohledně termínů odevzdávání diplomových a bakalářských prací a 

ukončení studijních povinností studentů (dr. Nováková, doc. Čáslavová, doc. Jelen, dr. 
Vindušková, doc. Kohlíková, prof. Bunc, prof. Waic).  V minulém období byl termín 
pro odevzdání prací a ukončení studijních povinností sjednocen, ale zejména v jarním 
termínu je velmi problematické dodržet termín pro posudky prací, který letos byl pouze 
jeden den. Vzniklou situací se bude zabývat proděkanka Vindušková. Případné úpravy 
by byly vydány Opatřením děkanky. 

6.2 Doc. Jelen se dotázal na pravidla ohledně stipendií a na stipendijní fond. Proděkanka 
Vindušková odpověděla, že formulář pro podání žádosti o stipendia je zpracován a Mgr. 
Ploc zajistí jeho zveřejnění na webových stránkách. Žádost podává student na 
příslušném formuláři, ve kterém jsou také instrukce k vyplnění. Všechny žádosti budou 
směřované Mgr. Plocovi, kde je bude podepisovat proděkanka Vindušková a veškerá 
agenda ohledně stipendií bude u něj shromažďována. Celkové čerpání z fondu stipendií 
bude sledováno čtvrtletně. 

6.3 Proběhla diskuze, která se týkala náročnosti talentových zkoušek a především upřesnění 
podmínek pro studenty se specifickými potřebami. 

 
 
V Praze dne 14. května 2014 
Zapsala: Machková 
Schválil: děkanka UK FTVS Praha 
 


