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ZÁPIS 
z 5. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 3. 2. 2015 

 
 

Přítomni: (bez titulů) Kohlíková, Bunc, Vindušková, Parry Martínková, Petr, Heller, 
Musálek 

Omluveni: (bez titulů) Zelenka 
Hosté: (bez titulů) Skrbek 
 
 
Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 6. 1. 2015: zápis byl schválen bez připomínek. 
 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 
1.1. Změna termínu Mgr. promocí ‒ na žádost rektora byl změněn termín z 2. 7. 2015 na 

1. 7. 2015. Studenti jsou informováni emailem a změna v harmonogramu je také 
oznámena na webových stránkách fakulty. 

1.2. Spolupráce s Obcí sokolskou ‒ smlouva je připravena k podepsání. 
1.3. V současné době se řeší otázka působnosti NZZ – tělovýchovné lékařství, které 

garantuje doc. Vilikus.  
1.4. Žádost o zaslání údajů do centrální evidence stížností a poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. ‒ připravuje se celková zpráva za rok 2014. Za jednotlivé 
úseky dodají informace příslušní proděkani. Informace o žádostech a stížnostech bude 
také součástí výroční zprávy UK FTVS. 

1.5. Opatření děkanky (OD) ‒ bylo vydáno opatření děkanky č. 2, kterým byl vydán 
seznam nových příkazců a správců fakultních středisek a zrušeni k 26. 1. 2015 
předchozí příkazci a správci. OD č. 3 ohledně Sportovních lékařských prohlídek je 
účinné od 2. 2. 2015. Od 1. 2. 2015 je účinné OD č. 4 k zahraničním pracovním cestám. 
Žádost o povolení cesty a další přílohy OD je možné stáhnout na intranetu v sekci 
formulářů. 

1.6. Opatření rektora č. 1/2015 – Jednotný vizuální styl UK ‒ podle nového opatření 
rektora bude vypracováno OD k vizuálnímu stylu UK FTVS, kde bude definováno 
použití znaku FTVS a UK, vzhled vizitek, hlavičkového papíru atd. Nyní čekáme na 
přepracování fakultního znaku od RUK. 

1.7. Oponenti v komisích pro obhajobu disertační práce ‒ prorektor prof. Royt vznesl 
dotaz k praxi fakult, zda oponenti mají mít či již mají hlasovací právo v dané komisi a 
zda je toto ošetřeno vnitřním předpisem či opatřením fakulty, protože je zvažována 
možnost, aby byla vnitřním předpisem stanovena povinnost jmenovat oponenty do 
každé komise pro obhajobu disertační práce i v rámci novelizaci VŠ zákona. Na UK 
FTVS není žádným předpisem nyní stanoveno. Dopracování do OD zajistí prof. Bunc. 

1.8. Spisový řád UK FTVS ‒ do konce března 2015 bude připraveno OD určující Spisový 
řád fakulty. 

1.9. Přerozdělování finančních prostředků na rok 2016 ‒ rektor zažádal o 
připomínkování a návrhy. Jedná se zejména o přerozdělení příspěvku na vzdělávací a 
badatelskou činnost. KD diskutovalo o dalších možnostech vedlejších příspěvků, 
možnosti navýšení KEN, zohledňování RUV a rozepisování odpisů u stavební činnosti 
a mezifakultního vyrovnání výuky studentů UK. 
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1.10. Etická komise ‒ bude připraven nový předpis ohledně etické komise, který bude platný 
od nového ak. roku – zajistí doc. Parry Martínková. Nyní již je potřeba vyjádření etické 
komise také k většině publikací (i mimo UK). 

1.11. Plán dovolených ‒ vedoucí kateder připraví předběžný plán dovolených do konce 
února 2015, který předají paní Daňkové. 

1.12. Centrum sportovních aktivit zdrav. postižených studentů na UK ‒ se zástupci 
IP SC bude projednáno začlenění do struktury fakulty a do OŘ.  

1.13. Děkanský den ‒ bude vyhlášen na 12. 3. 2015. 
 
 

2. VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
2.1. OP VaVpI – v rámci programu probíhají stavební úpravy na fakultě (BEZ, úprava 

u doc. Hellera, úprava v bloku E). Byla odevzdána druhá monitorovací zpráva. Nyní 
běží 30 denní lhůta předběžného vyvěšení ve Věstníku veřejných zakázek. Poté 
proběhne klasické výběrové řízení. 

2.2. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) ‒ finance měly být kráceny z důvodu 
přerozdělení části na financování programu START. Přerozdělení financí na podporu 
programu START nebylo AS UK schváleno. SVV bude kryt z 95 % loňské skutečnosti. 
Za fakultu jsou podány dva projekty, jeden povede doc. Zahálka, druhý doc. Suchý. 

2.3. OBD ‒ uzávěrka vkládání záznamů o publikační činnosti do OBD je do 28. 2. 2015. 
KD diskutovalo o vkládání nesprávných záznamů a bylo dohodnuto uspořádat seminář 
k problematice hodnocení kvality publikačních výstupů před ukončením vkládání těchto 
údajů do OBD. Seminář proběhne 12. 2. 2015 od 14:00 hod a vystoupí zde PhDr. 
Vladimír Musil ze 3. LF UK. 

2.4. Kontrahovaný výzkum ‒ bude podle Rady vlády pro vědu a výzkum ovlivňovat výši 
finančních příspěvků. V příspěvku na rok 2015 bude tvořit 5 % a postupně se bude 
zvyšovat až na 30 % příspěvku na badatelskou činnost. Je potřeba pečlivě revidovat na 
katedrách vše, co je možné na základě objednávky do kontrahovaného výzkumu zařadit. 

2.5. Reakreditace habilititačního a profesorského řízení oboru Kinantropologie ‒ 
materiály byly předány na RUK, bylo potvrzeno, že jsou obsahově i formálně 
v pořádku. Dále budou postoupeny na KR. Na VR UK bude návrh projednán 
pravděpodobně v březnu 2015. Publikační kritéria, která musí splňovat uchazeči o 
habilitaci nebo profesuru nechá prof. Bunc potvrdit od prorektora Gerlocha a budou 
vyvěšeny na webových stránkách UK FTVS. 

2.6. Studentská vědecká konference 17. ‒ 18. 3. 2015 ‒ zatím podáno 53 přihlášek.  
2.7. Habilita ční řízení a profesorské jmenování ‒ prof. Bunc informoval o probíhajících 

habilitačních řízeních dr. Kirchnera, dr. Šifty a dr. Bednáře a o profesorském 
jmenovacím řízení doc. Maříka. 

 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
 
3.1. Veletrh Gaudeamus Praha proběhl ve dnech 27. - 28. 1. 201. Prezentace UK FTVS 

byla součástí stánku UK v Praze a naši fakultu zde prezentovali studenti: Michal 
Stohanzl, Dominika Zábranská a Martin Wágner. Na univerzitní Youtube byla z 
veletrhu nahrána reportáž http://youtu.be/FZkCuz0bkvU. 

3.2. Hodnocení výuky studenty: Anketa ‒ sběr dat probíhal v období 18. 11. 2014 ‒ 
11. 1.2015. Celkem se zapojilo 180 studentů, kteří provedli celkem 1644 hodnocení a 
124 komentářů. Každý učitel se může podívat na číselné hodnocení svých předmětů 
včetně komentářů. V roli katedra/tajemník jsou přístupné výsledky za celou katedru. 
Výsledky bodového hodnocení bude zveřejněno na webových stránkách fakulty. KD 
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navrhlo více apelovat na studenty, aby hodnotili učitele a vyjadřovali také pozitivní 
hodnocení. 

3.3. Zápis předmětů do rozvrhu letního semestru probíhá podle studijního plánu od 
čtvrtka 29. 1. 3015. Ukončení 1. kola zápisu je 4. 2. 2015 ve 23:00 hodin. KD 
projednávalo problematiku povinně volitelných a volitelných předmětů při nízkém 
počtu zapsaných studentů. Po prvním kole zápisu vedoucí kateder oznámí p. Krasilovi 
uzavření volitelných předmětů, do kterých se přihlásilo méně než 8 studentů. A u 
povinně volitelných profilujících předmětů pro prezenční formu studia budou předměty 
s méně než 8 studenty vyučovány konzultačně jako u KS. KD diskutovalo o financování 
a výuce specializací a jejich zařazení v rámci hlavní činnosti a CŽV. Byla otevřena také 
otázka, zda některé specializace z důvodu nízké obsazenosti nezajišťovat jednou za více 
let. 

3.4. Dne 4. 2. 2015 proběhne na Filosofické fakultě UK seminář k webové aplikaci Anketa, 
kterého se zúčastní Mgr. Ploc. 

3.5. Na žádost prorektorky Králíčková byly poskytnuty kontakty na dva zahraniční studenty, 
kteří by mohli vystoupit v klipu o UK. 

 
 
4. ZAHRANI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VN ĚJŠÍ VZTAHY – doc. PhDr. Irena Parry 

Martínková, Ph.D.  
 
4.1. Zahraniční pracovní cesty ‒ podle opatření děkanky č. 4/2015 schvaluje zahraniční 

pracovní cesty od 1. 2. 2015 vedoucí katedry nebo vedoucí pracoviště. 

Na poradě vedení dne 13. 1. 2015 byla schválena zahraniční cesta: 

− PaedDr. M. Tůma, Ph.D., 2. – 4. 2. 2015, National Couches Course Belarus, Minsk, 
Bělorusko, Handball Federation of Belarus, hrazeno EHF  
 

   Na poradě vedení dne 27. 1. 2015 byla schválena zahraniční cesta: 

− Ing. et Mgr. M. Fiala, Ph.D., 2. – 14. 2. 2015, Zimní světová univerziáda, vedoucí – 
pedagogický doprovod studentů, Granada, Španělsko, hrazeno MŠMT  

 
4.2. Fond mobility – termín odevzdání žádostí je do 20. 3. 2015. 
4.3. Setkání proděkanů pro vnější vztahy proběhlo dne 15. 1. 2015. Prorektoru Kovářovi 

byl zaslán plán akcí na rok 2015. 
4.4. Ples UK proběhne dne 14. 3. 2015. 
4.5. Týdenní blog děkanů ‒ do blogu na iForu budou přispívat děkani fakult. 
4.6. Setkání fakultních správců sociálních sítí ‒ proběhne 9. 2. 2015 a zúčastní se Bc. 

Pecinová. 
4.7. Kreditová mobilita ‒ dne 22. 1. 2015 proběhla na RUK schůzka. Jedná se o podobný 

systém jako jsou mobility studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+, ale je 
zaměřen na univerzity mimo Evropu. Žádost se bude podávat za celou univerzitu a 
každá fakulta může podat cca 5 žádostí – předpokládaný začátek projektu je od 1. 
června 2015, doba trvání 24 měsíců. Je možné využít jen u pracovišť, kde již probíhá 
delší spolupráce. Základní informace byly zaslány vedoucím kateder a center. 

4.8. Setkání výkonných redaktorů odborných periodik UK na téma DOI (tj. jednoznačný 
digitální identifikátor jednotlivých článků odborných periodik) proběhlo dne 29. 1. 
2015. Budeme žádat o přidělení DOI k článkům časopisu Acta Universitatis Carolinae – 
Kinanthropologica. 

4.9. Dokončuje se optimalizace předmětů pro program Erasmus. 
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4.10. Organizace konference European Association for Sociology of Sport ‒ KD 
souhlasilo s návrhem doc. Slepičkové na uspořádání konference v roce 2017. 

4.11. Strategické univerzity ‒ byly identifikovány 2 univerzity na základě již probíhající a 
plánované spolupráce a postavení v prestižních světových žebříčcích univerzit: 
Edinburská univerzita a Vídeňská univerzita. 

4.12. Delegace z Maďarska – dne 21. 1. 2015 navštívil fakultu dr. Balogh, dr. Molnár, dr. 
Gyori a p. Domokos z University of Szeged. Jednalo se o budoucí spolupráci. 

4.13. Návštěva kazašského rektora Kazakh Academy of Sport and Tourism prof. 
Zakiryanova ‒ proběhla dne 29. 1. 2015. O schůzce bude informován rektor a budou 
mu předány dary. Spolupráce bude zahájena uzavřením dohody v rámci programu 
Erasmus+. 

 
 
5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
 
5.1. Zpráva IP UK  ‒ Ing. Bělonožníkovi z RUK byla 30. 1. 2015 odevzdána souhrnná 

zpráva za všechny dílčí projekty IP UK, které probíhaly v roce 2014. 
5.2. Publikace – v celoročním sběru vědecké a publikační činnosti jakožto podkladu pro 

odměny vyplacené za měsíc prosinec byly vykázány výstupy, které neodpovídají 
skutečnému zařazení dle podmínek RIV mj. i v souvislosti s jevem „hijacked journals“. 
Akademičtí pracovníci, kterým byla odměna vyplacena, budou v nejbližší době vyzváni 
k navrácení.  

5.3. Soubor podkladů přednášek pro trenérskou licenci B je připraven a nyní se tiskne. 
Poděkování všem, kteří se na materiálu podíleli a zejména Doc. Peričovi, který celý 
materiál kompletoval.  

5.4. Trenérská škola - licence A ‒ všechny svazy obdržely dumpingovou nabídku od 
brněnské FSpS, která obsahuje výrazně méně hodin než 500 hodin výuky v rámci 
trenérské školy UK FTVS (a tím bude i pravděpodobně výrazně levnější). V rámci 
každoroční nabídky rozesílané svazům byla proto přidána informace ohledně požadavků 
na trenérské licence dle standardů EU formulovaná doc. Dovalilem. Připravujeme i 
další kroky.  

5.5. Probíhá další série školení k e-learningu, tentokrát k aplikaci Moodle s MUDr. 
Feberovou. 

5.6. Intenzivně probíhají práce na nových webových stránkách. Testovací provoz 
očekáváme do 14 dnů. 

 
 
6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. ‒ omluven, 

zastupoval Ing. Milan Skrbek 
 
6.1. Hospodářský výsledek UK FTVS za rok 2014 ‒ je znám zatím předběžný zisk. 

Pravděpodobně se bude pohybovat okolo 140 – 150 tis. Kč. 
6.2. Audit hospodaření a účetnictví UK FTVS proběhne na RUK dne 9. 2. 2015. 
6.3. OP VaVpI  ‒ do konce února by měly být hotové veškeré stavební úpravy. 
6.4. Rekonstrukce v Nosticově hale ‒ projektová dokumentace k opravě střechy je 

připravena a nyní je rekonstrukce projednávána na stavebním úřadě. Problematický je 
také stav oplocení daného objektu, proto se zvažuje kompletní rekonstrukce včetně 
příjezdové brány. Rekonstrukce by byla hrazena z FRM. 

6.5. Rekonstrukce bloku F ‒ v roce 2015 by měla být zhotovena projektová dokumentace a 
vybrán ve výběrovém řízení zhotovitel rekonstrukce. Přibližně v polovině roku 2016 by 
byla zahájena samotná rekonstrukce. 
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7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR ‒ PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 
 
7.1. Z ÚJOP byla fakultě nabídnuta možnost prezentace UK FTVS na zahraničních 

veletrzích. Pro tyto účely připraví do 10. 2. 2015 prof. Bunc ve spolupráci s doc. Parry 
Martínkovou powerpointovou prezentaci s informacemi o UK FTVS. 

7.2. Mgr. Hájek požádal o zaslání návrhů popularizačních a reprezentačních časopisů fakult, 
které budou uveřejňovány v nabídce UK. Za UK FTVS bude zaslán časopis TVSM. 

 
 
V Praze dne 4. února 2015 
Zapsala: Bc. Machková 
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. ‒ děkanka UK FTVS 


