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ZÁPIS 
z 9. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 6. 2015 

 
 

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

Omluveni (bez titulů): Musálek  
Hosté (bez titulů):    
 
 

Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 5. 5. 2015: zápis byl schválen bez připomínek. 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
1.1. Startovací byty - termín pro podání žádostí o přidělení startovacích bytů na UK v Praze 

byl stanoven na 30. 9. 2015 do 14,00 hodin.  Tiskopisy jsou k dispozici na sekretariátu 
děkanky. 

1.2. Evaluační komise UK FTVS - na žádost doc Jansa (vedoucí katedry pedagogiky, 
psychologie a didaktiky TV a sportu) byla komise doplněna o jednoho člena  
- PhDr. Libora Flemra, Ph.D. z katedry  PPD. 

1.3. Upozornění doc. Zahálky na průběh obhajob bakalářských a diplomových prací 
dne 5. 5. 2015 na pracovišti Laboratoř sportovní motoriky (LSM)  - informace podá 
proděkanka Vindušková. 

1.4. Stížnost dr. Šifty na průběh obhajob diplomových prací dne 6. 5. 2015 - informace 
podá proděkanka Vindušková. 

1.5. PhDr. Petr Šifta, PhD. - děkanka informovala, že rektor UK v Praze Námitce proti 
postupu při habilitačním řízení Dr. Šifty nevyhověl. Toto rozhodnutí je konečné. 
Habilitační řízení proběhne na VR 10. 6. 2015, pokud habilitant písemně neodstoupí od 
habilitačního řízení. 

1.6. Registr uměleckých výstupů - termín do 5. 6. 2015. z UK FTVS nebyl podán žádný 
návrh. 

1.7. Prohlášení rektora UK v Praze týkající se prezidentského odmítnutí jmenování tří 
docentů profesorem - děkanka informovala přítomné členy kolegia děkanky o tomto 
prohlášení rektora UK v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. týkající se 
prezidentského odmítnutí jmenování tří docentů profesorem - doc. PhDr. Jiří Fajta, 
Ph.D., doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc., doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Kolegium děkanky 
podpořilo vyjádření pana rektora Zimy. Rektor v tomto prohlášení informoval  
o osobním setkání s panem prezidentem Milošem Zemanem, bohužel s negativním 
výsledkem.  

1.8. Žádost doc. Pavlů o proplacení výdajů spojených s průběhem státních závěrečných 
zkoušek pro cizince samoplátce (obor Fyzioterapie). Kolegium děkanky se shodlo na 
tom, že výdaje spojené s průběhem SZZk budou hrazeny z rozpočtu kateder, u SZZK 
cizinců samoplátců budou hrazeny z rozpočtu proděkanky pro vnější vztahy  
a zahraniční záležitosti v rozsahu jako v minulých dvou letech (cca 2.000,-- Kč ročně). 

1.9. Žádost o doplnění vyjádření a doložení skutečností u zahraničního studenta, 
kterému bylo přerušeno studium - Zamzami Foad. Žádost z RUK vyřídí proděkanka 
Vindušková. 

1.10. Cena rektora UK v Praze - návrhy na Cenu rektora se musí zaslat na RUK nejpozději 
do 31. 10. 2015. Pro letošní rok lze navrhovat absolventy (jeden návrh pro absolventa 
bakalářského a jeden návrh pro absolventa magisterského studijního programu) 
z akademického roku 2014/2015. 

1.11. Mimořádná cena rektora - návrhy podat nejpozději do 31. 10. 2015. Tato cena bude 
udělována studentům - mimořádným sportovcům, či studentům, kteří dosáhli vynikající 
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úspěchy v oblasti vědy, výzkumu, umění, projevili mimořádnou občanskou statečnost  
a zvlášť záslužnou osobní angažovanost. 

1.12. Předkládací zpráva k návrhu Změny Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy 
v Praze - Poplatky spojené se studiem. Děkanka informovala o této předkládací 
zprávě. Lhůta pro předložení stanovisek a připomínek k těmto návrhům je nutné zaslat 
v písemné i elektronické podobě do 12. 6. 2015 do 12,00 hodin na RUK v Praze. 

1.13. Bolzánova cena - návrhy podat do 30. 9. 2015. 
1.14. Opatření děkanky týkající se čerpání dovolené v roce 2015. Děkanka informovala, 

že toto opatření bylo schválené Vysokoškolským odborovým svazem (VOS).   
1.15. Plány dovolených děkanky, jednotlivých proděkanů a tajemníka - budou přílohou 

zápisu ze zasedání VKC dne 5. 6. 2015. 
1.16. Zápis kolejní rády a kolejní komise. Závěry komise: Studenti v mnoha případech 

nedodržují kolejní řád - např. rušení nočního klidu, problémy s úklidem, apod. 
1.17. Opatření děkanky k jednotnému postupu pro zahraniční pracovní cesty. Platnost 

původního opatření děkanky týkající se zahraničních pracovních cest pod číslem 4/2015 
se ruší ke dni 3. 6. 2015, kdy vejde v platnost nové OD č. 11/2015. 

1.18. Fakultní znak UK FTVS  - proběhne setkání s PhDr. Kaplanem (legislativní komise 
AS UK FTVS). Na tomto setkání se vytyčí další postup týkající se tohoto Znaku jako 
přílohy Statutu UK FTVS. 

1.19. Výroční zpráva za rok 20104 UK FTVS - děkanka informovala, že jednotlivé části 
výroční zprávy jsou postupně zasílány proděkance Parry Martínkové k závěrečné 
kompletaci. 

1.20. Organizační řád - děkanka informovala, že zapracovala podané připomínky 
jednotlivých vedoucích kateder a center a takto upravený materiál bude předán AS UK 
FTVS k projednání, eventuálně schválení. 

1.21. Zasedání KD - se uskuteční v úterý 1. 9. 2015 a zasedání VKC se uskuteční v pátek  
5. 9. 2015. 

 
 

2. VĚDA A VÝZKUM - prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
2.1. Elektronizace doktorského studia - se rozeběhla. Kompletní elektronizace musí být 

hotová do konce tohoto roku. 
2.2. VaVpI -  dokončuje se otevírání nabídek a rozbíhá se jejich hodnocení. Aktualizace 

tabulek stavebních úprav provedených v rámci projektu je v prodlení. Veškeré výstupy, 
které by byly spojeny s VaVpI, musí odcházet z fakulty s logem VaVpI. Byla 
zpracována třetí monitorovací zpráva, která byla přijata. 

2.3. Přijímací zkoušky k doktorskému studiu - proběhnou ve dnech 3. a 4. 6. 2015, budou 
3 komise složené z učitelů, kteří nepřijímají v letošním roce žádného doktoranda. 

2.4. Pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby dizertačních prací jsou sestaveny stálé 
komise, které mají mít tři stálé členy a jednoho náhradníka. Jedna komise  
- biomedicínská, tři komise - společenskovědní. 

2.5. V posledních třech letech ze 715 absolventů UK FTVS bylo přijato do doktorského 
studia 122, což je 17 %, toto číslo je ve srovnání s univerzitním průměrem vysoké, ten 
se pohybuje v rozmezí 10-15 %. Kvalita studentů DS, které je nejvyšší a nejkvalitnější 
formou studia, není dobrá. Závěr: Je třeba vyhodnotit podmínky pro přijímání nových 
studentů do doktorského studia a navrhnout případné úpravy 

2.6. Zadávání do OBD - červnové vkládání se již rozeběhlo. 
2.7. Kritéria pro habilita ční a profesorská řízení - musí vycházet z Opatření rektora  

č. 9/2014 a současně musí respektovat specifiku fakulty. Předložené úpravy se týkají 
doporučených kritérií publikační činnosti. 

2.8. Komise MŠMT ČR č. 27 Kinantropologie a sport průběžně zpracovává podklady 
elektronickou formou. Připravuje se setkání pro jejich finalizaci. 



Zápis z 9. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 6. 2015 

Strana 3/5 

2.9. Byl zpracován Jednací řád Oborové rady Kinantropologie, který bude projednán na 
zasedání OR 4. 6. 2015.  

 
 

3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
3.1. Akreditace studijního oboru Management sportovního cestovního ruchu ve 

studijním programu TVS - proběhla pracovní schůzka s doc. Čáslavovou, Mgr. Rudou 
a doc. Štědroněm. Všechny připomínky byly zapracovány. Přepracovaný materiál bude 
předložen prof. Buncovi a prof. Slepičkovi po přijímacích zkouškách v příštím týdnu. 
Termín konečné verze: konec června 2015. Zodpovídá: proděkanka Vindušková  
a předkladatelé. 

3.2. Další připravované akreditace - probíhá důslednější kontrola připravovaných 
akreditací. Předklady akreditací s největší pravděpodobností v září 2015. Zodpovídá: 
proděkanka Vindušková, předkladatelé jednotlivých akreditací. 

3.3. Pravidla pro organizaci studia - odeslány na Akademický senát UK v Praze, tajemnici 
AS UK v Praze a předsedovi legislativní komise UK v Praze. 

3.4. Písemná část přijímacích zkoušek - v tomto týdnu probíhá řádný termín písemných 
přijímacích zkoušek. 

3.5. Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ - proběhl v termínu 21. - 22. 5. 2015  
v Telči (proděkanka Vindušková, dr. Kovář). Dr. Kovář se zúčastní jednání obou 
pracovních skupin UK Praha, která se postupně uskuteční ve středu 17. 6. 2015 od 
10:30 hodin v císařském sále Karolina. 

3.6. Úbytek studentů prvního ročníku - je mezi 6 % až 46 % studentů. Nejvyšší úbytek je 
u kombinovaného studia TVS - v akademickém roce 2013/2014 z 64 zapsaných 
studentů studia zanechalo 30 studentů. Sledujeme různé statistiky: počty uchazečů, 
přijatých studentů, počty zapsaných studentů, počty studentů, kteří zanechávají studia  
v průběhu prvního roku a počty studentů, kteří studium dokončí. Toto nám slouží jako 
podklady pro volbu počtu studentů přijímaných do 1. ročníků jednotlivých studijních 
oborů. 

3.7. „Rukov ěť studenta“ -  zvažujeme, aby nově přijatí studenti při zápisu podepsali, že se 
seznámili s touto „Rukovětí“ (povinnosti a práva studentů). Přijatí studenti, by byli 
informování hromadným mailem v dvou-týdenním předstihu před zápisem, kde 
„Rukověť“ prostudovat a co je u zápisu přesně čeká. 

3.8. Akreditace Fyzioterapie. Dne 1. 6. jsme od pí. Klabalové obdrželi rozhodnutí MŠMT 
o akreditacích, spolu s průvodním dopisem pana prorektora. Rozhodnutí MŠMT 
potvrzuje prodloužení platnosti akreditace Fyzioterapie do 1. listopadu 2021  
(Bc. i NMgr. v češtině i angličtině). Současně nám Akreditační komise uložila předložit 
kontrolní zprávu k dubnu 2017 o personálním zabezpečení a počtu přijímaných 
studentů. 

3.9. Stížnost PhDr. Petra Šifty na průběh obhajob diplomových prací dne 6. 5. 2015 na 
katedře Fyzioterapie. Proděkanka Vindušková informovala, že obdržela odpověď od 
doc. Pavlů a doc. Šorfové, které se vyjádřily k námitkám dr. Šifty. Vzhledem k obsahu 
odpovědí a dokumentaci dostupné ze SIS doporučuje proděkanka Vinduškova 
považovat stížnost dr. Šifty za irrelevantní. K tomuto stanovisku předá na sekretariát  
pí. děkance podklady, aby pí děkanka mohla odpovědět dr. Šiftovi na jeho stížnost. 

3.10. Požadavek doc. Zahálky na vypracování doplňujících revizních posudků  
k některým pracím, které podle jeho názoru nesplňují nároky kladené na 
absolventa FTVS UK. Rád by tímto krokem objektivizoval situaci. Vlastně požádal  
o zhodnocení všech obhajovaných prací v LSM pro zpětnou vazbu směrem ke komisím, 
oponentům a vedoucím prací. Proděkanka Vindušková informovala, že zatím přečetla 
bakalářské práce (6), posudky oponentů, posudky vedoucích prací a záznamy o průběhu 
obhajob. Po revizi 11 diplomových prací bude se závěry seznámeno vedení,  
doc. Zahálka a pracoviště LSM. Termín: do 1. září 2015. 
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3.11. Porada proděkanů pro záležitosti studia - proběhne dne 18. 6. 2015 na RUK v Praze 
od 10,00 hodin. Program: Prorektor pro koncepci studia prof. PhDr. Stanislav 
Štech, CSc. - 1) Aktuální úkoly agendy koncepce studia, 2) Novela zákona o vysokých 
školách, hodnocení kvality vzdělávací činnosti a akreditační proces. Prorektorka pro 
studijní záležitosti doc. MUDr. Milena Králí čková, Ph.D. - 1) Aktuální stav příprav 
přezkumných řízení ve věci přijetí ke studiu, 2) Chystané opatření rektora doplňující již 
stávající úlevy na poplatcích za delší studium, 3) Novinky v oblasti podpory 
uskutečňování cizojazyčných studijních programů a oborů, 4) Stručný souhrn Rady 
celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2015/2016. 

  
 

4. ZAHRANI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VN ĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry 
Martínková, Ph.D.  

4.1. Fond mobility - jarní termín 2015 - 4 studenti, kteří žádali o finanční podporu, tuto 
podporu obdrželi. 

4.2. Fond mobility - podzimní termín pro podání žádosti - 8. 10. 2015. 
4.3. Akreditace Erasmus Mundus Joint Master Degree - MA in Sports Ethics and 

Integrity -  byl projednán KR bez připomínek. Akreditace byla předána akreditační 
komisi MŠMT. 

4.4. Projekty v rámci programu Erasmus+ - byly odevzdány žádosti o finanční podporu 
pro 4 projekty, UK FTVS je ve všech v roli spoluřešitele. Garanti: doc. Parry 
Martínková, doc. Perič, dr. Báláš, dr. Tůma. 

4.5. Mezifakultní dohoda s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova - je 
připravena k podpisu. Dohoda bude podepsána na UK FTVS na podzim 2015, za 
přítomnosti zahraničního partnera. 

4.6. Porada proděkanů pro zahraniční styky a vedoucích pracovníků zahraničních 
oddělení fakult - proběhne dne 3. 6. 2015 od 13:30 hodin na RUK. 

4.7. Zasedání Ediční komise - proběhne v pátek 5. 6. 2015 od 11:00 hodin v malé zasedací 
místnosti UK FTVS. 

4.8. Gdaňsk - konference v rámci projektu podpořeném Visegrádským fondem: „State, 
Role and Prospects of Gymnastics in V4 Countries“. Zúčastní se: proděkanka Parry 
Martínková a zástupci z katedry gymnastiky a katedry základů kinantropologie a 
humanitních věd, termín: 18. - 20. 6. 2015. 

4.9. 1. ročník integrované boccii pro zaměstnance UK FTVS - proběhne v termínu  
23. 6. 2015. Tento turnaj organizuje pan František Serbus ve spolupráci s katedrou 
tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství. 

 
 

5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
5.1. Výsledky magistrátních grantů - bylo podáno 63 grantů z UK v Praze, jen dva přijaté 

k financování. Jeden z nich za UK FTVS - rekonstrukce střechy v loděnici Troja, cena 
grantu: 500.000,-- Kč. 

5.2. Evaluační komise - první zasedání proběhne dnes (2. 6. 2015) od 13,00 hodin.  
5.3. Trenérská škola - proděkan Petr vznesl dotaz, zda by bylo akceptovatelné, aby na 

hlavním schodišti na UK FTVS byly umístěny otevírací nástěnky, kam by se 
umísťovaly informace o trenérské škole, fotografie. Závěr: Kolegium děkanky 
s umístěním nástěnek souhlasilo. 

5.4. Webové stránky – prosba o afilaci akademických pracovníků k fakultě na Research 
Gate.  

5.5. Sporťáček ve Zlíně - tato akce proběhla o víkendu, UK FTVS se zúčastnila, z této akce 
budou pořízeny fotografie. Informace z této akce budou umístěny na webových 
stránkách. 

5.6. Studie Absolventi - proděkan Petr tuto studii odeslal děkance i všem proděkanům, 
tajemníkovi. Připomínky, názory zaslat proděkanovi Petrovi do pátku 5. 6. 2015. 
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6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 
6.1. Přestavba vnitrobloku na UK FTVS. Bude vydáno opatření děkanky týkající se 

bezpečnostních předpisů, kterých je potřeba se v době rekonstrukce vnitrobloku držet. 
Byl osloven bezpečnostní technik UK FTVS, který sepíše bezpečnostní předpisy. 
V současné době je vše v řešení. Do začátku stavby bude k dispozici opatření děkanky. 
Harmonogram prací by měl být dodán cca do konce týdne. 

6.2. Opatření děkanky o podezřelých zásilkách - vychází z krizového bezpečnostního 
plánu UK v Praze, opatření děkanky bude vydáno tento týden. 

6.3. Všichni vedoucí pracoviště byli vyzváni, že je možné podepsat finanční limity 
pracovišť do 30. 6. 2015 v kanceláři sekretariátu tajemníka. 

6.4. Výsledky auditu VaVpI - fakulta obdržela výsledky vnitřního auditu projektu VaVpI 
s pozitivním hodnocením. 

6.5. Informa ční politika IT  – máme k dispozici revizi zajištění IT na UK FTVS, která 
probíhala od konce minulého roku. Vedoucí centra informatiky navrhne následně 
dlouhodobou strategii rozvoje ICT. 

6.6. Nová telefonní ústředna - finalizují jednání o optimalizaci systému telefonní ústředny. 
O výsledcích bude tajemník informovat vedení UK FTVS. 

 
 

7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musá lek, Ph.D., 
omluven, informace přečetla proděkanka doc. Parry Martínková 

7.1. Týdenní blog děkanů - předpokládaný termín spuštění je 7. 7. 2015, fakulty budou 
předem informovány o pořadí, v jakém budou přispívat. 

7.2. Významní sportovci UK - UK FTVS má dodat informace pro časopis iForum - číslo 
zaměřené na významné sportovce na UK. Budou osloveny katedry, které o vybraných 
sportovcích mají informace.  

7.3. Newsletter - dr. Musálek po rozhovoru s Ing. Dovalilem navrhuje, aby časopis 
vycházel podle aktuální potřeby, na podněty vedení, v kratší formě než dříve,  
v elektronické podobě. Poznámka děkanky: doporučuje i vydání v tištěné podobě jako 
na některých jiných fakultách, např. 2-3x do roka, ve kterém by se shrnulo, co se událo 
a co bude připravováno. Termín: od 1. 10. 2015. 

 
 

8. Doc. MUDr. Heller 
8.1. Předsedové AS fakult UK se zúčastnili jednání s JM rektorem k dlouhodobému záměru 

UK na období 2016-2020. UK se bude profilovat jako mezinárodně respektované 
vědecké centrum, primárně orientované na základní výzkum, propojující výzkum  
a vzdělávání. V materiálu je zařazen i bod, týkající se rozšíření podmínek pro sportovní 
aktivity studentů na UK. 

 
 
V Praze dne 2. června 2015 
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková 
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS 


