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ZÁPIS 
z 8. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 5. 5. 2015 

 
 

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

Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 7. 4. 2015: zápis byl schválen bez připomínek. 
1. INFORMACE D ĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
1.1. Zasedání VKC UK FTVS - proběhne v pátek 15. 5. 2015 v 8,30 hodin ve velké 

zasedací místnosti (H119).  
1.2. Smlouva se závodní lékařkou MUDr. Formánkovou o poskytování zdravotní péče - 

tajemník informoval, že tato jí bude dále prodloužena. 
1.3. Zástup Aleny Daňkové (personální oddělení) - děkanka informovala členy kolegia 

děkanky, že při nepřítomnosti pí Daňkové jí budou zastupovat Jana Procházková a Iveta 
Pernerová (mzdové účetní). 

1.4. Jednání s Ing. Danou Basařovou - děkanka podala informace o uskutečněném 
jednání, které proběhlo dne 27. 4. 2015 od 10:30 hodin za přítomnosti děkanky, 
proděkanky Parry Martínkové, advokátky Mgr. Kristiny Moskalové, předsedy ZO VOS 
UK FTVS doc. Kohoutkem a členem ZO VOS UK FTVS dr. Velenským. Z tohoto 
jednání byl Mgr. Moskalovou vyhotovený zápis. 

1.5. Seminář absolventů Univerzity Karlovy  v Praze - se bude konat 19. 5. 2015 v zelené 
posluchárně, od 10:00 do 16:00 hodin. Tento seminář organizuje UK v Praze (prof. 
PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku). Přihlášky je třeba 
odevzdat do 14. 5. 2015 na RUK. 

1.6. 12. kolo grantové soutěže UK - bylo uzavřeno hodnocení nových projektů i projektů, 
jejichž řešitelé zahájili řešení v roce 2014 a 2013 a žádali o pokračování. 

1.7. Výroční zpráva UK FTVS - jednotliví proděkani i tajemník dodávají podklady pro 
výroční zprávu za své úseky. Zkompletováním celé výroční zprávy (do konce května 
2015) bude pověřen Ing. Otmar Souček. Odpovědná: proděkanka Parry Martínková. 

1.8. Evaluační komise UK FTVS - děkanka informovala o složení evaluační komise: 
předseda: proděkan Petr, členové: proděkan. Bunc, dr. Hojka, dr. Levitová, doc. 
Šorfová, Mgr. Šíma, dr. Tůma a Ing. Zelenka. Tato komise bude uvedena v Karolínce. 
Jmenovací dekrety budou předsedovi i jednotlivým členům doručeny v nejbližším 
možném termínu. Závěr: Kolegium děkanky schválilo složení Evaluační komise ve 
výše uvedeném složení. 

1.9. Refundace vyplacených odměn - z RUK jsme obdrželi dopis se sdělením, že UK 
FTVS byl po předložení žádosti a v souladu s Opatřením rektora č. 19/2014 navýšen 
příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou 
nebo další tvůrčí činnosti v objemu 87.000,-- Kč.  Tato suma je odměnou za včasné 
ukončení DS. 

1.10. Organizátoři sportovních akcí, při kterých se objeví jméno fakulty, by měli po skončení 
akce informovat UK FTVS o dosažených výsledcích. 

1.11. Návrh opatření děkanky k uzavírání smluv - probíhají poslední úpravy.  
1.12. Přihláška ochranné známky - dne 16. 4. 2015 byl doručen dopis z Úřadu 

průmyslového vlastnictví, že přihláška má několik nedostatků. Proděkan Petr na tento 
dopis odpověděl dne 4. 5. 2015 a uvedl požadované informace. 

1.13. Cena Josefa Hlávky 2015 - RUK požádal UK FTVS o navržení jednoho kandidáta na 
udělení této ceny. Termín odeslání návrhu do 31. 5. 2015 na RUK. Proděkanka 
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Vindušková informovala, že obdržela jeden návrh od pana prof. Rychteckého na 
studenta Mgr. Jakuba Holického.  

1.14. Ceny MŠMT 2015 - RUK požádal UK FTVS o zaslání návrhů na udělení této ceny. 
Tato cena se uděluje ve třech kategoriích (bakalářské programy, magisterské programy 
a doktorské programy). V každé kategorii lze udělit cenu třem studentům. Za každou 
kategorii je potřeba podat jeden návrh. Termín: do 20. 5. 2015. Do současné doby nebyl 
dodán žádný návrh na udělení této ceny. 

1.15. 60 míst na Hlávkově koleji pro studenty doktorských studijních programů UK v 
Praze - žádný ze studentů neprojevil o ubytování zájem. Termín odevzdání na RUK 
byl: 4. 5. 2015.  

1.16. Byl přijat návrh na udělení medaile UK FTVS panu prof. Rudolfu Kovářovi, za 
dosavadní práci jako recenzent AUC - Kinanthropologica (recenzoval pokaždé 
najednou celé číslo časopisu). 

1.17. Organizační řád - děkanka informovala, že návrh organizačního řádu je již připravený. 
AS UK FTVS v úterý 12. 5. 2015 bude informován o stavu řešení OŘ.  

1.18. Setkání akademické obce - úterý 9. 6. 2015 v 13,00 hodin. Děkanka požádala 
předsedu AS UK FTVS doc. Hellera o posunutí začátku jednání AS UK FTVS (14:30 
hodin). 

1.19. Pracovní skupiny pro oblasti vzdělávání MŠMT  - děkanka informovala, že do 
pracovní skupiny 27 (Tělesná výchova, Kinantropologie) byl nomimován ČKR prof. 
Bunc. 

1.20. Rektorský den – proběhne 13. 5. 2015. 
1.21. Kritéria pro habilita ční a profesorské řízení pro obor Kinantropologie a obor 

Biomechanika - děkanka jednala s doc. Jelenem o těchto kritériích.  
 

 

2. VĚDA A VÝZKUM - prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
2.1. PRVOUK  - navýšení rozpočtu pro koordinátora projektu P38 neznamená navýšení 

celkového příspěvku PRVOUKu a musí být řešeno z přidělených financí. 
2.2. Přihlášky do doktorského studia - k 4. 5. 2015 jsme obdrželi 59 elektronických 

přihlášek, z toho 50 do studijního programu Kinantropologie a zbývajících 9 do 
studijního oboru Biomechanika. 

2.3. VaVpI - první otevírání obálek proběhlo v pondělí 20. 4. 2015. Byly jmenovány tři 
komise dle technické specifikace a příslušnosti zakázek. Z 19 vypsaných zakázek 
nepřišla nabídka na 5. Na ostatní zakázky přišla vždy jen jedna nabídka. Ve středu 22. 
4. 2015 proběhla schůzka se zástupci administrátora výběrového řízení k dalším 
postupu. Probíhá řízení ohledně zakázek, které nebyly poptávané. Tyto zakázky budou 
zrušeny. Další postup u těchto zakázek: dvě možnosti: 1) VŘBU (výběrové řízení bez 
uveřejnění) - možnost přímého kontaktování potencionálního dodavatele, 2) VŘMR 
(veřejná zakázka malého rozsahu) - nevýhoda: nutno oslovit tři firmy. O stanovisko, 
která z uvedených variant je průchozí, byl požádán ŘO - MŠMT ČR. Další kolo 
otevírání obálek proběhne 11. 5. 2015. 

2.4. Pravidla doktorského studia - tento materiál byl předložen na jednání AS UK FTVS 
dne 14. 4. 2015. Byly vzneseny připomínky studijní komise AS. Proděkan text upravil a 
poslal týž den předsedovi Studijní komise AS dr. Hojkovi k dalšímu projednání. 
Vzhledem k významu materiálu je nezbytné, aby Pravidla doktorského studia vstoupila 
v platnost ještě před červnovými přijímacími zkouškami DS. 

2.5. „Vlajkové lodi“.  Byly zpracovány 3 „vlajkové lodi“: Biomedicina - prof. Bunc, 
Společenskovědní - prof. Slepička a Biomechanika - doc. Jelen. Materiály byly 
odeslány na RUK, fakulta byla dobře hodnocena za způsob zpracování. Překlad do 
anglické verze zajistila proděkanka Parry Martínková. 

2.6. Juniorská univerzita - prof. Bunc zaslal na RUK prorektorce Králíčkové (odpověď 
zaslána e-mailem v pátek 24. 4. 2015) návrh dvou témat, která by bylo možné využít v 
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připravovaném projektu Juniorské univerzity: 1) Pohyb jako prostředek zábavy a 
kultivace člověka, 2) Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění. 

2.7. Reakreditace habilitačního řízení Biomechanika - projednána na VR UK dne 30. 4. 
2015. Byla schválena všemi hlasy. 

 
 

3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
3.1. Výuková kapacita jednotlivých kateder na UK FTVS - proděkanka Vindušková 

obdržela materiály z jednotlivých kateder a zpracovává obdržené podklady. Výstupem 
bude výkaz výukové kapacity katedry za akademický rok 2014/2015. K tomuto 
materiálu by měla zaujmout stanovisko Evaluační komise. 

3.2. Doplnění schválené akreditace studijního oboru Management sportovního 
cestovního ruchu ve studijním programu TVS - tento návrh byl projednáván na 
zasedání VR UK FTVS dne 22. 4. 2015. VR ustanovila pracovní skupinu (prof. Bunc, 
prof. Slepička), která zkompletuje schválený návrh akreditace - předkladatelé 
proděkanka Vindušková, doc. Štědroň. Závěr VR: Konečný materiál se zapracovanými 
připomínkami bude předložen výše zmíněné pracovní skupině ke kontrole (do konce 
května 2015). Zodpovídá: proděkanka Vindušková, doc. Štědroň. 

3.3. Harmonogram akademického roku 2015/2016 - proděkanka Vindušková 
informovala, že bylo schváleno Opatření děkanky č. 9/2015 - Harmonogram 
akademického roku 2015/2016. 

3.4. Obhajoby bakalářských a diplomových prací - v současné době probíhají. 
3.5. Termíny státních bakalářských i magisterských zkoušek - jsou již vypsány. 
3.6. Pravidla pro organizaci studia - jedná se o vnitřní předpis UK FTVS. Odkazují na 

Opatření děkanky č. 9/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016. 
Proděkanka Vindušková informovala o obsahu těchto pravidel. Zmínila se např. o čl. 4 - 
Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia, čl. 5 - Minimální 
počty kreditů, čl. 6 - Individuální studijní plán, čl. 7 - Formy studia, přestupy, čl. 13 - 
Skládání části státních závěrečných zkoušek. Závěr: Pravidla pro organizaci studia byla 
dnes (5. 5. 2015) projednána a schválena Kolegiem děkanky. Pravidla pro organizaci 
studia budou předložena 12. 5. 2015 na jednání AS UK FTVS a poté 26. 6. 2015 na 
jednání AS UK v Praze. 

3.7. Schůzka tajemníků SIS - proběhla 21. 4. 2015 v odpoledních hodinách. Na schůzce 
byla probírána témata týkající se tvorby rozvrhu, výukových kapacit kateder atd. 

3.8. Seminář k hodnocení kvality výuky - proděkanka Vindušková informovala Kolegium 
děkanky, že se tohoto semináře zúčastnila s dr. Kovářem. Na semináři jsme obdrželi 
materiály, ke kterým se máme do 17. 5. 2015 vyjádřit. 

3.9. Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ - proběhne v termínu 21. - 22. 5. 2015 v 
Telči. Závěr: Kolegium děkanky na svém dnešním zasedání schválilo účastníky tohoto 
semináře - proděkanku Vinduškovou a dr. Kováře. 

3.10. Návrhy akreditací studijních oborů - 1) Trenér se sportovní specializací (bakalářský 
studijní obor, garant doc. Suchý, 2) Kondiční trenér (bakalářský studijní obor, garant 
doc. Perič. Proděkanka Vindušková informovala, že obdržela dopis od doc. Dovalila, s 
tím, že navrhuje změnu garantů v těchto připravovaných studijních oborech. O těchto 
změnách se bude jednat. 

3.11. Proděkanka Vindušková informovala, že pořádala Mgr. Ammera o předložení smluv s 
jednotlivými sportovními svazy. 

3.12. Návrhy akreditací studijních oborů - 1) bakalářské studijní obory: a) Výchova ke 
zdraví a tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, b) Výchova v přírodě a tělesná 
výchova se zaměřením na vzdělávání. 2) magisterské studijní obory: a) Učitelství pro 
SŠ Výchova ke zdraví a tělesná výchova, b) Učitelství pro SŠ Výchova v přírodě a 
tělesná výchova. Návrhy akreditací jsou připravovány. Proděkanka Vindušková 
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informovala členy Kolegia děkanky, že materiály budou předány ke kompletaci Mgr. 
Puchmertlové. 

3.13. Zasedání akreditační komise MŠMT - zasedání akreditační komise proběhlo ve dnech 
13. - 15. 4. 2015. Zápis ze zasedání je umístěn na webových stránkách MŠMT. 
Reakreditace studijních oborů Fyzioterapie Bc. a NMgr. v programu Specializace ve 
zdravotnictví byla schválena. Akreditační komise požaduje předložit kontrolní zprávu o 
personálním zabezpečení studijního oboru v dubnu 2017 (garant studijního oboru 
vyučuje neúměrně vysoký počet předmětů). Akreditační komise doporučuje snížit počet 
přijímaných studentů tak, aby odpovídal možnostem personálního zabezpečení 
studijního oboru. 

3.14. Schůzka vedoucích studijních oddělení - na RUK, čtvrtek 7. 5. 2015. 
 
 

4. ZAHRANI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VN ĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry 
Martínková, Ph.D., omluvena, informace přečetla PaedDr. Jitka Vindušková, 
CSc. 

4.1. Zahraniční návštěva - prof. P. Lau z Hong Kong Baptist University navštíví UK FTVS 
v termínu 9. - 12. 5. 2015. Garant: Doc. Parry Martínková. KD schvaluje přijetí 
zahraničního hosta. 

4.2. Zahraniční návštěva - prof. R. Naul z Universität in Münster, navštíví UK FTVS v 
rámci konference, 12. - 17. 9. 2015. Garant: Prof. Fialová. KD schvaluje přijetí 
zahraničního hosta a jeho bezplatné ubytování v garsonce. 

4.3. Univerzitní maraton  - Běh o pohár rektora UK - 3. 5. 2015. Tohoto závodu se 
zúčastnily dvě štafety z UK FTVS. Štafeta s názvem UK FTVS Praha v tomto závodě 
zvítězila v čase 2:36:08. Složení štafety: Jan Škoda, Jakub Janoušek, Jakub Čvanda a 
Vlastimil Šroubek. Druhá štafeta byla složena ze studentů Erasmu+. Název štafety byl 
UK ERASMUS. Skončili celkově na čtvrtém místě v čase 3:07:08. Tři členové z této 
štafety studují na UK FTVS (Jorge Alvaréz - Španělsko, Miguel Sanchéz Valls - 
Španělsko a Jan Zaletel - Slovinsko) a jeden člen je z Filozofické fakulty (Alba Marín 
Sánchéz - Španělsko). Blahopřejeme! 

4.4. Erasmus Mundus Joint Master Degree - MA in Sports Ethics and Integrity - návrh 
akreditace byl projednán KR UK v Praze dne 13. 4. 2015 bez připomínek a nyní se 
připravuje k odevzdání akreditační komisi MŠMT. 

 
 

5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
5.1. Znak UK FTVS  - bude předložen na zasedání AS UK FTVS dne 12. 5. 2015. 
5.2. Heřman Volf, Prezentace UK FTVS - Hotel Pyramida, 6. 5. 2015, účastnící za UK 

FTVS: dr. Levitová. Další akce průběžně zveřejňovány na webu fakulty.  
5.3. Ochranná známka - proděkan Petr informoval členy Kolegia děkanky, že již 

odpověděl na dopis z Úřadu průmyslového vlastnictví ohledně zaslaných nedostatků, 
které byly uvedeny v přihlášce. 

5.4. Opatření děkanky č. 6/2015 - odborné pracovní skupiny. Proděkan informoval, že 
toto opatření již bylo schváleno a nabylo platnosti a účinnosti dnem 23. 4. 2015. 

5.5. Slavnostní ukončení programů Univerzity třetího věku - 4. 6. 2015 od 13:00 hodin 
ve velké aule Karolína. Proděkan Petr informoval, že seznam účasti zástupců UK FTVS 
(děkanky, garantky U3V - dr. Prajerové, 7 učitelů v taláru, pedela, absolventa, který 
přednese děkovný projev a referentky, která zajišťuje administrativu U3V) byl odeslán 
na odbor pro studium a záležitosti studentů RUK. 

5.6. Rada celoživotního vzdělávání - 6. 5. 2015. 
5.7. Seminář s názvem Podnikový výzkum - proděkan Petr informoval, že se dne 22. 4. 

2015 zúčastnil tohoto semináře. 
5.8. Trenérká škola B - dlouhodobá nespokojenost s výukou některých předmětů (přílišná 

obecnost, požadavek na osobnosti ve sportu jako přednášející). Na základě ročního 
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vyhodnocení průběhu trenérské školy bude třeba upravit jak obsah jednotlivých 
předmětů, tak eventuálně navrhnout další vyučujících z řad vrcholového sportu. 

 
 

6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 
6.1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 - její definitivní forma bude projednána 

AS UK FTVS, dála předána na UK a bude i součástí Výroční zprávy UK FTVS. 
6.2. Návrh rozpočtu na rok 2015 - byl zaslán k projednání AS UK FTVS (12. 5. 2015). 

Celkový hospodářský výsledek je plánovaný jako vyrovnaný. Mzdové limity kateder 
vycházejí z metodiky, která byla projednána a doporučena AS UK FTVS (14. 4. 2015). 
Od 1. 7. 2015 budou limity pro jednotlivé katedry upraveny podle závěrů Evaluační 
komise. Katedry dostaly navýšení finančních prostředků na neinvestice. V návrhu 
rozpočtu jsou dva investiční záměry, které jsou částečně problematické a finančně 
náročné - 1) Nová čistička odpadních vod ve Stráži nad Nežárkou - již nevyhovuje 
hygienickým předpisům, 2) Výměna střešní krytiny v Nosticově tělocvičně.  

6.3. Sportcentrum - tajemník informoval, že bude končit nájemní smlouva. Bude probíhat 
jednání ohledně prodloužení nájemní smlouvy.  

6.4. Kadeřnictví na UK FTVS - byla ukončena nájemní smlouva. Novým nájemcem 
prostoru je společnost Cesta za snem. 

6.5. Smlouvy pro zprostředkovatele zahraničních studentů (samoplátců) - smlouvy 
budou jednotně upraveny, provize za jednoho studenta bude 10 %, a to pouze pro první 
rok studia. Je k dispozici úředně ověřený anglický překlad.  

 
 

7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musá lek, Ph.D. 
7.1. Týdenní blog děkanů Dr. Musálek informoval, že k zamýšlenému Blogu děkanů, který 

by měl vzniknout v rámci univerzitní agendy iFora, je pro děkanky a děkany stále na 
RUK zpracováván manuál.  

7.2. Začátkem dubna 2015 byly ve sdělovacích prostředcích a televizi uveřejněny výsledky 
rozsáhlého celorepublikového šetření fyzické zdatnosti dětí ze základních škol v ČR, 
kterého se účastnil v roli odborného garanta také doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. z 
katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu UK FTVS. Vyjádření k 
výsledkům i dalším návazným aktivitám v rámci tohoto projektu bylo po autorizaci 
textu uveřejněno v univerzitním časopise iForum. 

7.3. Monitoring tisku za všechny fakulty UK. Dr. Musálek informoval, že z Tiskového 
centra dostává pravidelně informace o zprávách uveřejněných v tisku, rozhlase i 
televizi. Spolupracuje s Mgr. Pecinovou, které předává zajímavé zprávy týkající se 
zejména UK FTVS k uveřejnění na webových stránkách UK FTVS v rubrice Aktuality i 
dle sdílení na sociální síti Facebook.  

7.4. Newsletter - Dr. Musálek po odmlce zpráv v Newsletteru sdělil, že současná podoba 
Newsletteru je těžkopádná, což bere na sebe. V rámci diskuse Dr. Musálek hovořil, jak 
jsou koncepce informačních kanálů tohoto druhu realizované na jiných univerzitách, a 
to i v zahraničí. Hlavní náplní by stále bylo sdělovat závažné informace bezprostředně 
spjaté s FTVS ovšem v kratší formě. K tomu byl vznesen návrh na pozměnění podoby, 
jelikož chybí dynamičnost ve sdělování důležitých informací směrem k zaměstnancům 
FTVS. 

7.5. Nový konverzační kurz angličtiny pro zaměstnance UK - „English in the News“. 
Tento kurz otevírá Kabinet jazykové přípravy FSV UK. Kurz je zaměřen na 
porozumění mluvenému i psanému jazyku a témata aktuálních zpráv zahraničních i 
českých médií.  

 
 
V Praze dne 5. května 2015 
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková 
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS 


