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ZÁPIS 
z 6. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 3. 3. 2015 

 
 

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

Omluveni: (bez titulů) 
Hosté: (bez titulů) 
 
 
Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 3. 2. 2015: zápis byl schválen bez připomínek. 
 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 
1.1. Schůzka se zástupci města Karlovy Vary  ‒ dne 2. 3. 2015 proběhla schůzka se 

zástupci města Karlovy Vary, kde byl navržen projekt vytvoření detašovaného 
pracoviště UK FTVS zaměřeného na balneologii a rehabilitaci. Pro další jednání je 
třeba připravit podrobně návrh spolupráce s tím, že lze uvažovat o eventuálním podání 
návrhu nové akreditace v dalších letech (otázka nového VŠ zákona). 

1.2. RUV – termín vkládání návrhů do registru je do 15. 3. 2015. 
1.3. Spolupráce s Obcí sokolskou ‒ dne 26. 2. 2015 byla podepsána smlouva o spolupráci a 

její znění bude vyvěšeno na webových stránkách. 
1.4. Informace do centrální evidence žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. a centrální evidence stížností ‒ na RUK byly odevzdány informace a 
kopie žádostí a stížností, které byly v roce 2014 doručeny na UK FTVS. Souhrnná 
informace o žádostech a stížnostech bude také součástí výroční zprávy UK FTVS. 

1.5. Děkanský den je vyhlášen na 12. 3. 2015. 
1.6. Pro další jednání ohledně řešení ukončení pracovního poměru s doc. PhDr. Vladimírem 

Süssem bude od paní děkanky zplnomocněn PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 
 
 

2. VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
2.1. Reakreditace habilititačního a profesorského řízení oboru Kinantropologie ‒ dne 

9. 2. 2015 byla schválena Kolegiem rektora a byla postoupena ke schválení Vědeckou 
radou UK na zasedání 26. 3. 2015. 

2.2. Reakreditace habilititačního oboru Biomechaniky – na zasedání VR UK FTVS dne 
11. 2. 2015 byla schválena změna reakreditace, ze které bylo vyjmuto profesorské 
řízení. 

2.3. GAČR – uzávěrka přihlášek je v letošním roce 31. 3. 2015 do 12 hod. Finanční část 
návrhů je potřeba dodat k překontrolování na vědecké oddělení do 23. 3. 2015. Zatím je 
přihlášeno 5 projektů. 

2.4. GAUK  – probíhá vyhodnocování projektů oborovými radami. V biomedicínské sekci 
bude mít UK FTVS podpořeny pravděpodobně 2 projekty a ve společenskovědní 3. 
Celkový počet bude známý do konce příštího týdne. 

2.5. OP VaVpI – minulý týden proběhla schůzka s kvestorkou UK. Jsme první fakulta, 
která kompletně ukončila stavební úpravy. V současnosti dobíhá 30 denní informační 
lhůta vyvěšení ve Věstníku veřejných zakázek a po vypršení této doby budou zahájena 
vlastní výběrová řízení. 
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2.6. OBD ‒ vkládání záznamů o publikační činnosti do OBD bylo ukončeno 28. 2. 2015. 
Několik záznamů v českém jazyce bylo přeřazeno z oblasti biomedicíny do 
společenských věd. Prof. Bunc upozornil, že prorektor Konvalinka zpracoval návrh 
hodnocení vědecké práce na UK. V současné době považuje RIV systém za jediný 
systém, který je relativně nezávislý na vnějším vstupu. V letech 2015 a 2016 bude 
uplatňován stejným způsobem jako dosud. 

2.7. Zpřesňování oblastí vzdělávání pro MŠMT  – náměstku ministra školství pro vysoké 
školy a vědeckou činnost prof. Veberovi byla odeslána specifikace oblasti vzdělávání č. 
27: Tělesná výchova a sport; kinantropologie. Naše připomínky bude spolu s dalšími 
MŠMT zapracovávat do konečné charakteristiky. 

2.8. Horizont 2020 pro oblast medicíny – prorektorka Králíčková, která je delegovaná za 
ČR do pracovní skupiny Rady Evropy pro Horizont 2020 pro oblast medicíny, požádala 
o připomínkování návrhu, kde jsou specifikovány programy, které budou vyhlašovány v 
letech 2016 a 2017. Náš návrh byl zaslán na vědecké oddělení UK. UK FTVS se 
předběžně přihlásila ke spolupráci na sedmi programech, které by mohly být na fakultě 
úspěšně řešeny, např. problematika seniorů. Děkanka navrhla požádat kolegium rektora 
o doplnění pracovní skupiny prorektorky Králíčkové o zástupce naší fakulty. 

2.9. Studentská vědecká konference proběhne dne 17. 3. 2015. Přihlášeni jsou také Poláci 
a Slováci. Konference je finančně zajišťována jedním z projektů SVV. Fakulta již 
obdržela rozpis financí programu SVV na rok 2015. Z konference bude vydán 
elektronický sborník a současně předpokládáme zveřejnění nejlepší práce ve třetím 
čísle České kinantropologie. 

2.10. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) ‒ finance pro SVV byly nakonec jen mírně 
kráceny oproti skutečnosti z roku 2014, cca na 98%. 

 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
 
3.1. Poplatky spojené se studiem na rok 2015/2016 – je připraven návrh nového opatření 

děkanky. Všechny částky byly opraveny podle dopisu z RUK, který informoval 
o změnách ve vyměřování poplatků. Byl zvýšen poplatek za elektronickou přihlášku na 
530,- Kč a byla upravena splatnost za jeden samostatný kreditní předmět v DS, který 
bude splatný do měsíce od zahájení studia. OD bude předloženo AS UK FTVS dne 10. 
3. 2015. Pro další období se připravuje žádost o změnu poplatků za studium v cizím 
jazyce pro pregraduální i doktorské studium. Na základě statistiky počtu hodin 
v jednotlivých oborech bude určena odpovídající výše poplatku, o kterou budeme 
usilovat od akademického roku 2016/2017. 

3.2. Harmonogram akademického roku 2015/2016 – na základě Opatření rektora 10/2015 
bylo připraveno Opatření děkanky s harmonogramem akademického roku 2015/2016. 
Z důvodu možného ukončení tištěných indexů byla formulace o kontrole indexů 
změněna na kontrolu splněných studijních povinností a dále je zde navrženo, aby druhá 
část zkouškového období v září byla ukončena dne 20. 9. 2016. Toto opatření bude 
předloženo AS UK FTVS v dubnu 2015. 

3.3. Hodnocení výuky a vzdělávací činnosti ‒ je připravena zpráva o průběhu hodnocení 
výuky studenty v ak. roce 2014/2015. Dne 5. 3. 2015 proběhne schůzka se zástupcem 
studentské komory AS UK FTVS s panem Bc. Novotným, na které bude seznámen 
s touto zprávou a poté bude zpráva zaslána na RUK. Z RUK požádali o nominaci 
zástupce z UK FTVS do pracovní skupiny rektorátu, která se bude zabývat hodnocením 
výuky a hodnocením vzdělávací činnosti. Zástupcem za fakultu byl navržen dr. K. 
Kovář. 

3.4. Akreditace – proběhlo několik schůzek pracovní skupiny pro akreditace a jsou 
zpracovány návrhy studijních plánů na všechny 4 připravované obory. Nyní garanti 
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oborů připravují tabulky A a B a byli vyzváni učitelé ke zpracování tabulek G a D. 
Materiály by měly být zkompletovány a předloženy na dubnovém AS UK FTVS a na 
dubnové VR UK FTVS. 

3.5. Přihlášky do ak. roku 2015/2016 – bylo podáno 3 980 elektronických přihlášek, avšak 
k některým nemusí být doslána papírová verze přihlášky a někteří uchazeči nesplňují 
podmínky pro navazující magisterské studium. Zatím je evidováno v podatelně 1 796 
přihlášek. Dne 9. 3. 2015 budou známy přesné počty podaných přihlášek. Podle počtů 
přihlášených bude organizována schůzka pro uchazeče se specifickými potřebami, kde 
budou určeny podmínky talentových zkoušek. Dále proběhne schůzka k organizaci 
talentových zkoušek pravděpodobně 12. – 13. 3. 2015. 

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

Martínková, Ph.D. 
 

4.1. Fond mobility – termín odevzdání žádostí je do 20. 3. 2015.  
4.2. Kreditová mobilita  ‒ za UK FTVS byly na RUK předány 3 žádosti. 
4.3. Byla dokončena optimalizace předmětů pro program Erasmus+ pro obor TVS, který 

bude probíhat v akademickém roce 2015/2016. 
4.4. Delegace z Polska – v období 15. – 18. 3. 2015 navštíví UK FTVS rektor Akademie 

tělesné výchovy v Katovicích prof. Adam Zajac s dalšími kolegy. Zúčastní se také 
studentské vědecké konference a jejího slavnostního zakončení. 

4.5. Schůzka výkonné redakce časopisu TVSM – 24. 2. 2015 proběhla schůzka výkonné 
redakce časopisu, která uvažuje o zavedení recenzního řízení článků (jedná se 
především o zformalizování současných postupů). 
 

 
5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
 
5.1. Ochranná známka na logo fakulty – UK FTVS má nyní u Úřadu průmyslového 

vlastnictví zaregistrovánu ochrannou známku na logo fakulty. Na použití znaku fakulty 
budou připravena pravidla, která budou vydána v opatření děkanky. V současné době se 
také připravuje jednotný vzor pro tvorbu prezentací v trenérské škole, který 
pravděpodobně uplatníme i v rámci prezentací v hlavní činnosti. 

5.2. Pracovní skupiny – na UK FTVS budou ustanoveny pracovní skupiny: 
• Pracovní skupina pro procesy interního hodnocení výkonu zaměstnanců 
• Pracovní skupina pro moderní formy výuky a e-learning 
• Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání 
• Pracovní skupina pro rozvoj infrastruktury 
• Pracovní skupina pro koncepci studia a přípravu akreditací 

Pracovní skupiny budou zřízeny opatřením děkanky v souladu se zákonem o VŠ a 
statutem UK a UK FTVS. Součástí opatření jsou i přílohy s popsanými cíli a úkoly 
každé pracovní skupiny. 

5.3. Nové webové stránky UK FTVS – začalo doplňování obsahu jednotlivých 
katedrálních stránek a knihovny. Veškerou administraci webových stránek, a to i na 
katedrálních úrovních, budou zajišťovat pouze Mgr. M. Pecinová a Bc. J. Jindrová a 
budou zodpovědné za jednotnou strukturu a vzhled stránek. Za obsahovou část budou 
zodpovídat jednotliví vedoucí kateder, vedoucí Studijního oddělení, vedoucí knihovny a 
odborní pracovníci sekretariátu proděkanů pro vědu a pro zahraniční vztahy. Tyto 
zodpovědnosti budou určeny opatřením děkanky. 

5.4. Fotografie pedagogů a studijních referentek pro webové stránky – zvažuje se 
možnost vytvoření profesionálních fotografií pro účely prezentace pedagogů a 
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studijních referentek na webu UK FTVS. V současné době je poptáván fotograf a řeší se 
způsob realizace. 

5.5. Sportovní dětské léto – od 1. 3. 2015 je na webových stránkách zveřejněna nabídka 
pro 4. ročník Sportovního dětského léta a opět proběhne 7 turnusů během letních 
prázdnin. Cena je oproti loňskému roku mírně navýšena, avšak pro zaměstnance 
UK FTVS zůstává zvýhodněna. 

 
 
6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 
 
6.1. Pronájem prostor v loděnici Troja – dva měsíce probíhalo jednání k vyřešení 

pohledávek, které má vůči UK FTVS firma Troja Catering jako nájemce prostor 
v loděnici Troja, avšak vedení společnosti nepřistoupilo na navrhované řešení v podobě 
notářsky ověřené dohody a splátek dluhu. V současné době firma předává prostory a 
končí. Vzniklé pohledávky budou vymáhány soudní cestou. 

6.2. Provozní a správní režie – je připraveno opatření děkanky určující režie na UK FTVS 
pro rok 2015. Oproti loňskému roku došlo k navýšení provozní režie na 20% a ke 
snížení správní režie na 6%. Návrh bude projednán na AS UK FTVS dne 10. 3. 2015. 

6.3. Rozdělení prostředků pro PRVOUK  – byl projednán rozpočet pro rok 2015. 
Rozdělení mezi jednotlivé řešitele zůstane zachován jako v roce 2014, stejně tak jako 
celkové prostředky na odměny a mzdy.  

6.4. Dohoda s Muzeem dělnického hnutí – je připravena dohoda, kterou bude ukončena 
smlouva o poskytování služeb Muzeu v areálu UK FTVS. V případě podpisu připravené 
dohody Muzeum dělnického hnutí vyklidí objekt do 31. 10. 2016. 

6.5. Výběrové řízení na rekonstrukci vnitrobloku – do výběrového řízení se přihlásilo 11 
zájemců. Na základě posouzení nabídek stavebním inženýrem, jsou nyní jednotlivé 
společnosti oslovovány, aby podaly případné odůvodnění chyb v nabídkách. Již dvě 
firmy potvrdily, že nejsou schopny za nabídnutou cenu zrealizovat zamýšlenou 
rekonstrukci. 

6.6. Studie pro výstavbu kampusu – byl zpracován právní posudek na správný postup při 
projektování realizace kampusu. O stanovisko finálního postupu byl požádán právní 
odbor na RUK.  

6.7. OP VaVpI  ‒ při jednání na MŠMT bylo zjištěno, že pokud budou uspořeny finance za 
určitou část projektu, bude možné využít tuto částku na úhradu vyšších nákladů v jiných 
oblastech. Případné úspory by mohly být použity k dořešení menších stavebních úprav 
souvisejících s programem OP VaVpI. Dále bude zpracován návrh ohodnocení osob, 
které na projektu spolupracují nad rámec pracovního úvazku.  

6.8. Evidence hospodářské a nehospodářské činnosti – podle nařízení EU bude nutné 
rozdělovat veškerou činnost na UK FTVS na hospodářskou a nehospodářskou, což bude 
určovat příkazce střediska. Způsob rozdělení je stanoven v opatření tajemníka. 
Informace bude podána na VKC dne 6. 3. 2015. 

6.9. Rekonstrukce střechy v Nosticově hale ‒ je zpracována projektová dokumentace na 
opravu střechy a její realizace bude ve výši 2,5 mil Kč hrazena z FRM.V současnosti se 
připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 

6.10. Storno poplatky u kurzů – v loňském roce bylo vydáno opatření děkanky č. 8/2014 
týkající se storno poplatků u kurzů CŽV, avšak nejsou podobným způsobem dořešeny 
stornopoplatky pro jiné kurzy. KD diskutovalo k otázkám stornopoplatků u U3V a 
způsobu určení výše stornopoplatku. Jsou zvažovány úpravy a rozšíření opatření 
děkanky k této problematice. 
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7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR ‒ PhDr. Martin Musálek, Ph.D. 
 
7.1. Týdenní blog děkanů ‒ v současné době se tvoří na RUK pod vedením Mgr. Petry 

Köpplové manuál a harmonogram vkládání příspěvků do blogu na iForu, kam budou 
přispívat děkani fakult. 

7.2. Záštita UK FTVS nad akcí Barvám neutečeš – společnost BP Action požádala UK 
FTVS o záštitu nad 2. ročníkem akce: Barvám neutečeš. Jedná se o zábavný běh pro 
všechny věkové kategorie na 5 km, který popularizuje zdravý životní styl. UK FTVS by 
poskytla možnost oslovení studentů pro spolupráci při pořádání akce a dále by byla 
umožněna propagace běhu na vyhrazených místech fakulty. Na druhou stranu 
společnost BP Action nabízí možnost prezentace UK FTVS na místě běhu, startovné 
zdarma a reklamní plochy. Kolegium děkanky se záštitou souhlasilo za předpokladu, že 
poptávání studentů si pořadatelé akce zajistí svými prostředky. 

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


