
Praha 2017



za rok 2016

 Praha 2017

UNIVERZITA
KARLOVA





OBSAH
1. Úvodní slovo děkanky .............................................................................................4
2. Organizace ..............................................................................................................7

2.1 Orgány fakulty ..........................................................................................................7
2.2 Pedagogicko-vědecký úsek .......................................................................................11

3. Studium ..................................................................................................................12
3.1 Akreditované studijní programy s obory ..................................................................12
3.2 Přijímací řízení  .........................................................................................................14
3.3 Akreditace ................................................................................................................14
3.4 Absolventi fakulty v roce 2016 .................................................................................16
3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2016 .........................................18

4. Věda a výzkum ........................................................................................................19
4.1 Současný stav vědecko-výzkumné činnosti ..............................................................19
4.2 Doktorské studium ...................................................................................................22
4.3 Rigorózní studium ....................................................................................................23
4.4 Habilitační a jmenovací řízení ...................................................................................24
4.5 Čestný doktorát honoris causa .................................................................................24
4.6 Konference ...............................................................................................................24
4.7 Organizační oblast ....................................................................................................24
4.8 Popularizační činnost ...............................................................................................24

5. Zahraniční záležitosti ...............................................................................................25
5.1 Erasmus+ KA1 – mobilita studentů a akademických pracovníků ..............................25
5.2 Kreditová mobilita ....................................................................................................26
5.3 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody) .....................................26
5.4 Fond mobility UK ......................................................................................................27
5.5 Norské fondy ............................................................................................................27
5.6 Krátkodobé studijní pobyty a letní školy ..................................................................27
5.7 Společné studijní programy (joint degrees) .............................................................28
5.8 Strategická partnerství .............................................................................................28
5.9 Mezinárodní projekty ...............................................................................................29
5.10 Mezinárodní konference ........................................................................................32

6. Vnější vztahy ...........................................................................................................33
6.1 Výběr akcí v roce 2016 .............................................................................................33
6.2 Úspěchy studentů UK FTVS ......................................................................................38

7. Rozvoj .....................................................................................................................41
7.1 Investice do infrastruktury .......................................................................................41
7.2 Propagační video UK FTVS ........................................................................................42
7.3 Celoživotní vzdělávání ..............................................................................................42

8. Ediční činnost ..........................................................................................................44
9. Hospodaření ...........................................................................................................46
10. Akademický senát .................................................................................................47
11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                                                   

k informacím za rok 2016 ......................................................................................48
12. Závěr ............................................................................................................................49



ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

4

1. Úvodní slovo děkanky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a vážení členové akademické obce, dovolte nám 
předložit Výroční zprávu UK FTVS za rok 2016.

V loňském roce jsme bilancovali polovinu našeho funkčního období s tím, jaké máme plány 
pro rok 2016. Zaměřili jsme se na jednotlivé úseky studijní, výzkumné, CŽV a další oblasti včetně 
hospodaření fakulty tak, jak se je naše fakulta na základě Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 
zavázala plnit. Jen připomínám, že za klíčové principy pokládá Univerzita Karlova svobodu bádání                   
i vzdělávací činnosti, stejně jako svoji integritu, autonomii a nezávislost, s důrazem na etické principy 
vědecké a pedagogické práce i řízení a záruku akademických svobod.

I v tomto roce byl zájem o studium na naší fakultě jedním z nejvyšších na univerzitě, ale k poklesu 
počtu nově přijatých studentů došlo z důvodu, že ne všichni přijatí se také zapsali do prvního 
ročníku. Nadále je nejvyšší zájem o studium fyzioterapie, sportovního managementu, ale i tělesné 
výchovy a sportu. Přetrvává menší zájem, často až nezájem o studium tzv. v kombinaci, tj. studium 
oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, jako je například geografie, matematika                           
a podobně, a to i přes jinak velmi dobrou spolupráci s příslušnými fakultami (Přírodovědecká fakulta, 
Matematicko-fyzikální fakulta a další).

V oblasti pregraduálního i doktorského studia došlo k mírnému zvýšení počtu zájemců o studium 
v anglickém jazyce a zároveň k poklesu zapsaných studentů ke studiu. Po předcházejících negativních 
zkušenostech jsme zpřísnili podmínky pro opakované podání přihlášek neúspěšných studentů a začali 
jsme požadovat certifikát o znalosti anglického jazyka. Nepodařilo se však významněji navýšit počty 
studentů samoplátců. Jedná se hlavně o zahraniční samoplátce oboru TVS a doktorské studium, 
kde se dosavadní způsoby získávání těchto studentů ukázaly jako nedostatečně účinné. Na základě 
této zkušenosti byl pro další období zásadně inovován způsob šíření informací pro uchazeče o toto 
studium. Přistoupili jsme také ke snížení ceny za studium s ohledem na současné trendy.

Tak jako každý rok jsme i v roce 2016 uskutečnili hodnocení výuky studenty. Od počátečních 
hodnocení, která byla zaměřena na vybrané předměty a byla realizována písemně, jsme postupně 
dospěli k využívání modulu anketa v SIS. Původní hodnocení realizované jednou za akademický 
rok, většinou časově vzdálené od realizované výuky, jsme změnili na hodnocení bezprostředně po 
ukončení výuky. Na formulaci otázek se podílejí jak studenti, tak učitelé. Vedoucí pracovišť se zabývají 
poznámkami studentů k jednotlivým předmětům a jsou případně přijímána organizační opatření.

I nadále pokračuje diskuze o změnách v organizaci doktorského studia, především s ohledem na 
otázku, proč dochází v tak vysokému procentu k nedokončení doktorského studia obhájením práce, 
což je spojováno i s otázkou kvality školitelů.

Za důležité považujeme především udržení optimálního poměru počtu pedagogů a studentů tak, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita výuky. Situace je o to složitější, že v důsledku poklesu finančních 
dotací z Univerzity Karlovy pro rok 2016 došlo z organizačního rozhodnutí ke snížení počtu pracovních 
míst a snížení počtu úvazků. Díky tomu byly udrženy stávající mzdy a rozpočet byl připraven tak, 
aby v rámci fakulty byly nastaveny nové zaručené úrovně mzdy u jednotlivých mzdových tříd od                            
1. 1. 2017.
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Pro představu o zapojení akademických pracovníků naší fakulty do pedagogické, vědecké i další 
činnosti v rámci fakulty byl využit vnitřní systém hodnocení těchto činností pro zhodnocení roku 
2015. Přestože nemůžeme hovořit o dokonalém zmapování situace na fakultě, naznačily získané 
informace mnohé rezervy.

V roce 2016 bylo ukončeno řešení univerzitních programů PRVOUK (P15, P38 a P39) a byly zahájeny 
přípravy univerzitních programů PROGRES (Q17, Q19 a Q41), které navazují na předchozí PRVOUK. 
V rámci OP VaVpI pak bylo v roce 2015 a 2016 fakultou pořízeno technické a přístrojové vybavení 
za více než 70 milionů Kč. Jeho využití by se však mělo odrazit především ve zlepšení výzkumných 
výstupů včetně RIV bodů, kde má fakulta dlouhodobé nedostatky. Získané vybavení, které je na vysoké 
technické i vývojové úrovni, umožní zapojit se v podstatě všem pracovištím fakulty do již probíhajících 
výzkumných programů, ale i při přípravě dalších projektů jak v rámci Univerzity Karlovy, tak MŠMT 
a dalších institucí. Samozřejmostí byla spolupráce na velmi dobré profesionální úrovni s některými 
fakultami UK, ČVUT a dalšími vysokými školami. 

Pokračovalo se v realizaci projektů v oblasti vnějších vztahů (sportovní svazy, střední školy, 
školy univerzitního typu), v řešení mezinárodních projektů, v přípravě nového studijního oboru                                         
v rámci programu ERASMUS MUNDUS a v realizaci studentských i akademických výměn v programu 
ERASMUS+ a dalších výměnných akcí. 

Tradičně se dařilo programům celoživotního vzdělávání. Opět se rozšířila nabídka nových kurzů 
pro studenty i posluchače z řad veřejnosti. K nejnavštěvovanějším dlouhodobě patří licencované 
trenérské kurzy realizované ve spolupráci se sportovními svazy.

V tradičním únorovém termínu se uskutečnil fakultní ples, kterého se zúčastnil i jeho magnificence 
pan rektor. Bohatý doprovodný program byl podpořen rekordní účastí téměř 900 osob. 

Fakulta pokračovala ve stabilizaci svého hospodaření a přijímání dalších úsporných opatření, 
vedoucích k pokračujícímu zefektivnění provozu fakulty tak, aby bylo dosaženo dalších úspor v hlavní 
činnosti. Zároveň se daří každoročně navyšovat příjmy z doplňkové činnosti, z kterých je možné 
financovat rozvojové aktivity fakulty. Fakulta činila další kroky k budoucímu využití objektů, které má 
ve své správě jak v Praze, tak v rámci sportovních aktivit i mimo Prahu. 

Stále však narážíme na problémy spojené se zajištěním kvalitního sportovního zázemí. I přes naši 
veškerou snahu při přípravě výstavby sportovního kampusu nejsme schopni bez výrazné podpory 
dohnat deficit z minulých let, ve kterých prakticky nedošlo k žádným procesním krokům.

Z důvodu demoličního výměru budovy K, kde je kromě jiného i naše jediná tělocvična, jsme nuceni 
zabezpečit výuku některých sportů částečným přebudováním kongresového sálu tak, aby tato výuka 
mohla probíhat kontinuálně i v dalších letech. Cílem však stále zůstává vybudování sportovního 
kampusu.

Významná byla pro nás i nadále spolupráce s vedením UK – rektorem prof. MUDr. Tomášem 
Zimou, DrSc., MBA, všemi prorektorkami a prorektory UK a v ekonomické oblasti s kvestorkou UK 
Ing. Miroslavou Oliveriusovou.
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Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům akademické i neakademické obce za spolupráci, 
rady i pomoc při zabezpečování chodu fakulty, což nebylo vždy lehké.

Do dalšího období mi dovolte popřát nám všem hodně sil, vzájemný respekt a dobrou komunikaci 
s akademickým senátem, vědeckou radou, odborovými organizacemi a dalšími součástmi fakulty.

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

děkanka fakulty
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2. Organizace
2.1 Orgány fakulty
2.1.1 Vedení fakulty

DĚKANKA

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

PRODĚKAN PRO VĚDECKOU A VÝZKUMNOU ČINNOST, DS A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

PRODĚKANKA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

PRODĚKAN PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
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TAJEMNÍK

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

2.1.2 Akademický senát

PŘEDSEDA

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Mgr. Jana Ižovská 
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TAJEMNÍK AS

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PhDr. Dvorský Jaroslav, Ph.D.

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

MUDr. Michaela Malá

doc. PhDr. Viléma Novotná

Mgr. Šárka Panská

PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

STUDENTSKÁ KOMORA

Mgr. Jana Anděrová

Mgr. Tomáš Brtník

Mgr. David Bujnovský

Mgr. Jana Ižovská

Bc. Dan Omcirk

Mgr. Markéta Pecinová

Mgr. Dan Thiel
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2.1.3 Vědecká rada

PŘEDSEDKYNĚ

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. – UK FTVS

ČLENOVÉ

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – UK FTVS

doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. – UK FTVS

PhDr. Martin Doktor – ČOV

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – ÚTVS ČVUT Praha

prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. – UK FTVS

prof. MUDr. Dušan Hamar, Ph.D. – FTVŠ UK Bratislava

doc. MUDr. Jan Heller, CSc. – UK FTVS

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. – UK FTVS

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – 2. LF UK Praha

prof. Ing. František Maršík, DrSc. – AV ČR

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. – PedF MU Brno

doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. – AV ČR

doc. PhDr. Viléma Novotná – UK FTVS

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. – VŠE Praha

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. – FSpS MU Brno

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. – UK FTVS

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. – UK FTVS

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – IKEM Praha

prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. – UK FTVS

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. – UK FTVS

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – FTK UP Olomouc

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. – UK FTVS

prof. PhDr. Marek Waic, CSc. – UK FTVS

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. – UK FTVS
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2.2 Pedagogicko-vědecký úsek

Společenskovědní sekce Vedoucí

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV                    
a sportu

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Katedra managementu sportu doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

Katedra jazyků PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.

Psychosociální laboratoř prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Biomedicínská sekce Vedoucí

Katedra anatomie a biomechaniky doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Katedra fyziologie a biochemie Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Katedra fyzioterapie doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Biomedicínská laboratoř doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Sportovní sekce Vedoucí

Katedra atletiky PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Katedra gymnastiky doc. PhDr. Viléma Novotná

Katedra sportovních her Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Katedra sportů v přírodě PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. – od 13. 6. 2016

Katedra plaveckých sportů Mgr. Daniel Jurák

Katedra technických a úpolových sportů PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.

Katedra vojenské tělovýchovy doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Laboratoř sportovní motoriky doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
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3. Studium
3.1 Akreditované studijní programy s obory

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Kód SP Název SP Kód SO Název SO

Forma 
studia 
/doba 
studia

Jazyk
Udělení                    

akreditace 
AK

Konec

platnosti 
akreditace

Garant oboru

B5345 Specializace                      
ve zdravotnictví 5342R004 Fyzioterapie P / 3 ČJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr.                 
Dagmar Pavlů,         

CSc.

B7401 Tělesná výchova             
a sport 6208R026 Management tělesné 

výchovy a sportu P / 3 ČJ 29. 7. 2016 31. 8. 2020
doc. Ing.                           

Eva Čáslavová,                        
CSc.

B5345 Specializace                   
ve zdravotnictví 5345R026 Ortotik-protetik K / 3 ČJ 29. 7. 2016 31. 8. 2024

doc. MUDr.                       
Eva Kohlíková,                 

CSc.

B7401 Tělesná výchova                           
a sport 7401R005 Tělesná výchova               

a sport P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr.                   

Antonín Rychtecký, 
DrSc.

B5345 Specializations               
in Health Service 5342R004 Physiotherapy P / 3 AJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr.                                 
Dagmar Pavlů,                

CSc.

B7401 Physical Education 
and Sport 7401R005 Physical Education                               

and Sport P / 3 AJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr.             

Antonín Rychtecký, 
DrSc.

B7401 Tělesná výchova             
a sport 7401R019

Tělesná výchova                                      
a sport osob se spe-
cifickými potřebami

P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PhDr.                       

Pavel Strnad,              
CSc.

B7401 Tělesná výchova            
a sport 7401R043

Tělesná výchova               
a sport se zaměřením 

na vzdělávání
P / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019

prof. PaedDr.                        
Ludmila Fialová, 

Ph.D.

B7401 Tělesná výchova                     
a sport 7401R007 Vojenská                          

tělovýchova P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PaedDr.                    

Lubomír Přívětivý, 
CSc.

B7401 Tělesná výchova              
a sport 7401R022

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport 

osob se specifickými 
potřebami

P, K / 3 ČJ 17. 7. 2013 31. 8. 2019
doc. PhDr.                           

Blanka Hošková, 
CSc.

B7401 Tělesná výchova                  
a sport 7507R101

Ochrana obyvatelstva                                            
se zaměřením 
na vzdělávání                                

(dvouoborové)

P / 3 ČJ 14. 10. 
2013 31. 8. 2019

prof. PhDr.                           
Pavel Slepička,       

DrSc.    
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Kód SP Název SP Kód SO Název SO

Forma 
studia 
/doba 
studia

Jazyk
Udělení             

akreditace 
AK

Konec 
platnosti 

akreditace
Garant oboru

N5345 Specializace ve 
zdravotnictví 5342T004 Fyzioterapie P / 2 ČJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr.                     
Dagmar Pavlů,    

CSc.

N7401 Tělesná výchova             
a sport 6208T050 Management tělesné 

výchovy a sportu P / 2 ČJ 31. 8. 2016 31. 8. 2019
doc. Ing.                          

Eva Čáslavová,    
CSc.

N7401 Tělesná výchova               
a sport 7401T005 Tělesná výchova                      

a sport P, K / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr.                     

Antonín Rychtecký, 
DrSc.

N5345 Specializations                  
in Health Service 5342T004 Physiotherapy P / 2 AJ 11. 5.2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr.                        
Dagmar Pavlů,      

CSc.

N7401 Physical Education 
and Sport 7401T005 Physical Education 

and Sport P / 2 AJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr.                

Antonín Rychtecký, 
DrSc.

N7401 Tělesná výchova                
a sport 7504T265

Učitelství pro 
střední školy                           

– tělesná výchova
P / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019

prof. PaedDr.                     
Ludmila Fialová, 

Ph.D.

N7401 Tělesná výchova                
a sport 7401T007 Vojenská                                    

tělovýchova P, K / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PaedDr.                                 

Lubomír Přívětivý, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova   
a sport 7401T022

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport 

osob se specifickými 
potřebami

P, K / 2 ČJ 17. 7. 2013 31. 8. 2019
doc. PhDr.                               

Blanka Hošková, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova              
a sport 7504T318

Učitelství pro střed-
ní školy  – ochra-
na obyvatelstva                    
(dvouoborové)

P / 2 ČJ 14. 10. 2013 31. 8. 2019
prof. PhDr.                           

Pavel Slepička, 
DrSc.

N7401 Physical Education 
and Sport 7401T027 MA in Sports               

Ethics and Integrity P / 2 AJ 19. 10. 2015 1. 11. 2019
doc. PhDr.                 

Irena Slepičková, 
CSc.
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3.2 Přijímací řízení 

Realizace přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017 proběhla dle Podmínek přijímacího                     
řízení pro akademický rok 2016/2017, které byly schválené Akademickým senátem UK FTVS dne 
8. 9. 2015. Byly zpracovány Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018, které byly 
schválené Akademickým senátem UK FTVS dne 20. 9. 2016. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Studijní obory Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných

Bakalářské obory 2232 545 463

Nav. Mgr. obory 604 294 247

Celkem 2836 839 710

K přijímacímu řízení proběhly tyto propagační akce: 

•   Gaudeamus Praha a Brno,
•   Informační den UK,
•   Den otevřených dveří UK FTVS,
•   Veletrh pražských veřejných vysokých škol.

3.3 Akreditace

Koncem roku 2015 byly vypracovány a schváleny výhledy na rok 2016. V roce 2016 jsme podle 
schválených výhledů měli podat žádosti o rozšíření akreditace studijního programu TVS o tři vlastní 
učitelské dvouobory (Bc. i NMgr.) a dva profesní (neučitelské) bakalářské obory (kondiční specialista, 
trenérství se sportovní specializací). 

Pod časovým tlakem a v legislativní nejistotě bylo od tohoto plánu upuštěno. Bylo rozhodnuto, že 
podáme žádost o prodloužení akreditací ve zrychleném režimu našich čtyř nosných oborů ve studij-
ním programu Tělesná výchova a sport (TVS):

I.  Management TVS Bc., Management TVS NMgr., 
II.  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání Bc., Učitelství pro střední školy – Ochrana 

obyvatelstva NMgr., 
III.  TVS se zaměřením na vzdělávání Bc. (dvouoborové), Učitelství pro střední školy – Tělesná           

výchova NMgr. (dvouoborové),
IV.  TVS se zaměřením na vzdělávání se specializací (jednooborové) a Učitelství pro střední školy            

– Tělesná výchova a specializace (jednooborové). 

Po jednání Akademického senátu UK FTVS (5. 4. 2016) o tomto návrhu bylo rozhodnuto, že budeme 
žádat o prodloužení  akreditace ve zrychleném režimu pouze pro obor Management TVS (Bc. a Mgr.). 
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Dne 29. července 2016 MŠMT rozhodlo o prodloužení akreditace:

a)  bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Management 
tělesné výchovy a sportu (jednooborové) do 31. srpna 2020, v prezenční formě, se standardní 
dobou studia 3 roky,

b)  bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Ortotik-
-protetik do 31. srpna 2024, v kombinované formě, se standardní dobou studia 3 roky,

c)  doktorského studijního programu Kinantropologie do 31. srpna 2024 v prezenční a kombino-
vané formě, se standardní dobou studia 4 roky,

d)  doktorského studijního programu Kinanthropology do 31. srpna 2024, v anglickém jazyce,                  
v prezenční a kombinované formě, se standardní dobou studia 4 roky.

Dne 5. srpna 2016 MŠMT rozhodlo o prodloužení platnosti akreditace:

a) doktorského studijního programu Biomechanika do 1. listopadu 2020, v prezenční a kombino-
vané formě, se standardní dobou studia 4 roky,

b)  doktorského studijního programu Biomechanics do 1. listopadu 2020, v anglickém jazyce,                      
v prezenční a kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Dle novely vysokoškolského zákona byly všechny ostatní obory studijního programu Tělesná                   
výchova a sport prodlouženy do 1. 9. 2019.

V průběhu roku 2016 se jednalo o rozšíření akreditace o obor Management sportovního cestov-
ního ruchu. Žádost byla definitivně zamítnuta 16. 12. 2016, nicméně není dotčena možnost žádat 
znovu.

Po zbytek roku 2016 se realizovala intenzivní spolupráce s RUK, který připravuje žádost Národní-
mu akreditačnímu úřadu (NAÚ) o Institucionální akreditaci pro Univerzitu Karlovu. 

Začátkem listopadu jsme byli rektorátem vyzváni zaslat podkladové materiály k jednotlivým                  
oblastem vzdělávání. Na prosinec byly rozepsány tzv. kulaté stoly k jednotlivým oblastem vzdělává-
ní. Kulatých stolů k oblastem vzdělávání dne 5. 12. a 13. 12. 2016 se zúčastnili proděkani a garanti 
dotčených oborů.
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3.4 Absolventi fakulty v roce 2016
Níže uvedené počty zahrnují také zahraniční studenty, kteří studují v anglickém jazyce.

3.4.1 Bakalářské a navazující magisterské programy

ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ fORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 62 0
Vojenská tělovýchova 3 0
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 8 0
Management TVS 39 0
Tělesná výchova – český jazyk a literatura 1 0
Tělesná výchova – matematika 2 0
Tělesná výchova – geografie 8 0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Fyzioterapie 49 11
Bakalářů v prezenční formě celkem 172 11

ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ fORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Management TVS 54 0
Tělesná výchova a sport 37 0
Učitelství pro střední školy 
     – tělesná výchova – speciální pedagogika 0 0

Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova – český jazyk a literatura 0 0

Učitelství pro střední školy 
     – tělesná výchova – matematika 2 0

Učitelství pro střední školy
     – tělesná výchova – geografie 2 0

Vojenská tělovýchova 3 0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Fyzioterapie 43 2
Navazujících magistrů v prezenční formě 
celkem 141 2
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ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ fORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 9 0
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 0 0
Vojenská tělovýchova 0 0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Ortotik-protetik 11 0

Bakalářů v kombinované formě celkem 20 0

ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ fORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Aplikovaná tělesná výchova a sport 1 0
Tělesná výchova a sport 54 0
Navazujících magistrů v kombinované formě celkem 55 0
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3.4.2 Absolvovali s vyznamenáním

ABSOLVENTI S VYZNAMENÁNÍM

Příjmení a jméno Typ programu Forma studia Studijní obor

Kolářová Hana Bc. prezenční TVS

Vejvodová Iveta nav. Mgr. kombinovaná TVS

Kubartová Veronika Bc. prezenční FYZIO

Vyhnánek Štěpán Bc. prezenční FYZIO

Vysoudilová Veronika Bc. prezenční FYZIO

Beránková Klára nav. Mgr. prezenční FYZIO

Morávek Martin nav. Mgr. prezenční FYZIO

Palasová Ivana nav. Mgr. prezenční FYZIO

Savvopoulos Panagiotis Bc. prezenční FYZIO

Holánek Michal nav. Mgr. prezenční MNG

Roubíčková Anna nav. Mgr. prezenční MNG

Snopová Karolína nav. Mgr. prezenční MNG

Trnková Lucie nav. Mgr. prezenční MNG

Vaňková Kateřina nav. Mgr. prezenční MNG

Drobná Monika Bc. kombinované ORTOTIK

Jagerová Jana Bc. kombinované ORTOTIK

Koháčková Zuzana Bc. kombinované ORTOTIK

Kupková Monika nav. Mgr. prezenční TVS_NM

Kopřiva Jiří nav. Mgr. prezenční TVS_VT

3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2016
Fakulta evidovala k 31. 10. 2016 celkem 2 057 studentů (v roce 2015: 2 178 studentů).

V souladu se stipendijním řádem byla v roce 2016 přiznána studentům stipendia v celkové výši 
11 197 tis. Kč (v roce 2015 – 11 740 tis. Kč). Největší podíl byl přiznán studentům doktorského 
studia ve výši 7 332 tis. Kč (v roce 2015 – 7 730 tis. Kč), ze stipendijního fondu bylo použito 
celkem 1 875 tis. Kč (z toho 1 827 tis. Kč prospěchová stipendia, 48 tis. Kč účelová stipendia), 
za výzkumnou a vývojovou činnost byla vyplacena stipendia ve výši 1 444 tis. Kč a z grantů bylo 
vyplaceno 546 tis. Kč.
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4. Věda a výzkum
4.1 Současný stav vědecko-výzkumné činnosti

Činnosti k podpoře a zajištění výzkumných aktivit fakulty vycházely z dlouhodobé koncepce vědy 
na UK FTVS a lze je shrnout v následujících oblastech:

1. Byly rozpracovány priority vědecké práce fakulty a návrh hodnocení efektivity vědecké práce 
ve spolupráci s aktivitami rektorátu Univerzity Karlovy.

2. Byly podány 4 projekty GAČR, jeden byl úspěšný.
3. Rovněž byl podán jeden projekt do AZV, který bohužel nedostal potřebnou bodovou podporu.
4. Dále bylo podáno 28 projektů GAUK, úspěšných bylo pouze pět projektů. Dva v biomedicínské 

sekci a tři ve společenskovědní sekci.
5. Fakulta úspěšně vyřešila mezinárodní projekt WADA.
6. Fakulta pokračuje v řešení udržitelnosti OP VaVpI.
7. Probíhá průběžná rutinní spolupráce s odborem vědy a studijním odborem RUK i orgány GAUK, 

GAČR, TAČR a dalšími pracovišti RUK i fakult, MŠMT ČR, AV ČR aj. při realizaci vědní politiky               
na UK FTVS. Byla zpracována pravidla pro administrativní zajištění PRVOUK, SVV apod.

8. UK FTVS v roce 2016 ukončila 3 programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově                      
(PRVOUK). Byly podány a přijaty dva programy PROGRES (Q19 a Q41) a program Q17 ve spo-
lupráci s PedF UK.

9. Stručné anotace řešených projektů PROGRES jsou uvedeny v dalším textu. 

Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu – prof. R. Wildová
Pedagogická fakulta se hlásí k jednomu komplexně zaměřenému projektu PROGRES se zapojením 

spolupracujících fakult připravujících učitele a ředitele škol. Předpokládá spolupráci s neučitelskými 
fakultami, které odborně vstoupí do témat řešených Pedagogickou fakultou (např. teorie výtvarného 
uměním s FHS). Záměrem Pedagogické fakulty pak je také participace na projektech jiných fakult                  
v příslušných vědních oborech (Psychologie, Environmentalistika). 

Obsah a zaměření projektu navazuje na řešení projektu PRVOUK. Jeho řešení akcentovalo rozvoj 
vědních oborů Pedagogické fakulty (oborů a oborových didaktik, pedagogiky, pedagogické psycholo-
gie, speciální pedagogiky, filozofie a dalších oborů tzv. univerzitního základu), vše v kontextu vzdělá-
vání, školy a edukační reality. Vytvořené týmy reprezentující jednotlivé katedry fakulty a pracoviště 
dalších fakult participovaly na řešení úkolů podle cílů definovaných v projektu. Tato spolupráce se 
ukázala jako funkční a efektivní, proto bude využita v projektu PROGRES, ovšem s dalším kvalitativ-
ním posunem.

V projektu PROGRES nebudou již vědecké úkoly řešeny v rámci jednotlivých vědních oborů. Byla 
totiž stanovena základní nosná témata, k jejichž řešení se budou hlásit podle svého odborného za-
měření jednotliví pracovníci, pracovní skupiny Pedagogické fakulty nebo pracovníci z jiných fakult.  
V rámci stanovených oblastí budou řešeny aktuální úlohy, vyplývající z potřeb společnosti, primární-
ho, sekundárního i terciárního vzdělávání, vzdělávacích potřeb budoucích učitelů, ale i rozvojových 
možností vědních oborů. Každé rozvíjené téma tak bude mít složku oborovou, oborově didaktic-
kou, pedagogicko-psychologickou, speciálně pedagogickou i univerzální, filozofickou, s přihlédnutím                           
k manažerským kompetencím.
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Uvedenému zaměření projektu bude odpovídat rozvíjení konkrétních témat při logickém propo-
jování jednotlivých vědních oborů z okruhu výchovy a vzdělávání, s důrazem na integrující aspekt 
všech témat – na proměnu vzdělávacích institucí, aktérů vzdělávání i nároků na vzdělávání a s ak-
ceptací aktuálních vědeckých a společenských výzev.

• Teorie školy a učitelská profese (pedeutologie). Profese učitele a jeho profesní standard, ka-
riérní růst, další vzdělávání učitelů, ředitelů škol a ostatních odborných pracovníků ve školství 
(vychovatelů, speciálních pedagogů, psychologů aj.), včetně řízení školy. 

• Vzdělávání a gramotnost. Téma bude postaveno na komplexním pojetí gramotností – čtenář-
ské, matematické, digitální, informační, technické, přírodovědné až po gramotnost právní či 
uměleckou. Důraz bude kladen na rozvojové aspekty gramotností od úrovně pregramotností 
až po dosažení gramotnosti plně funkční. 

• Příprava učitele. Zkoumání bude zaměřeno na uplatňování nových metod a forem učitelské 
přípravy a inovativních modelů vzdělávání, na rozvoj oborových didaktik v úzkém sepětí s roz-
vojem těch oborů, z nichž jejich didaktiky vycházejí a pro něž jsou koncipovány, s reflexí umož-
ňující další posun v teorii oborových didaktik i metod a forem výuky. V tomto rámci půjde                  
o zkoumání jazykové, přírodovědné a technické, společenskovědní výuky a umělecké výchovy. 

• Žáci. Zkoumání se zaměří na dispoziční, osobnostní, psychosociální i sociokulturní aspekty 
žáků a jejich uplatnění ve výchově a vzdělávání, na žákovské představy, učební činnosti, vý-
ukové cíle. Objektem vědeckého zájmu dále budou specifické skupiny žáků, potenciality jejich 
rozvoje, rizika ve vzdělávání a rizikové jevy, které vzdělávání doprovázejí. Žákovské skupiny 
budou v rámci projektu sledovány od předškolního věku až do dospělosti – budou sledovány 
také specifické skupiny studentů vysokých škol (studenti se specifickými nároky, studenti se 
socioekonomickým znevýhodněním).

• Inkluze. Objekty vědeckého zájmu budou teorie inkluzívního vzdělávání, možnosti, strategie                
a jeho formy, podpůrné faktory inkluze, podpůrná opatření ve vzdělávání jedinců se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, úloha učitelů a pracovníků podpůrných poradenských služeb ve 
školství. 

Q19 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu II – prof. M. Waic
Cílem badatelského úsilí členů týmu navrhovaného projektu Společenskovědní aspekty zkoumání 

lidského pohybu II se stane rozvoj vědní oblasti Kinantropologie, ve které je zkoumáno působení 
sportu a pohybových aktivit v širším slova smyslu v globální postindustriální společnosti se zvláštním 
zřetelem k českému prostředí.

Již pracující badatelské kolektivy se budou koncentrovat na následující výzkumná témata:

Filozofie a historie sportu: pokračování zkoumání etických aspektů nebezpečných a adrenalinových 
sportů a outdoorových aktivit, s ohledem na fenomenologickou filozofii. Novou oblastí, na kterou bude 
koncentrována pozornost, je téma tělesnosti a ekologie ve vztahu k pohybovým aktivitám. Bádání v ob-
lasti historie sportu bude orientováno především na období po komunistickém převratu v únoru 1948.

Psychologie a sociologie sportu: psychosociální determinace pohybových aktivit, především otáz-
ky spojené s možnostmi pohybových aktivit při ovlivňování životního stylu jak jedince, tak celých 
populačních skupin; začlenění pohybu do životního stylu různých společenských vrstev a analýza 
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různých forem pohybových aktivit jako prostředku snižujícího rizika spojená s oslabováním „sociál-
ního kapitálu“ společnosti.

Pedagogika sportu: analýza zatížení při cílených pohybových aktivitách a její význam pro úroveň 
specifických dovedností v mladším školním věku, možnosti implicitního učení při cílených pohybo-
vých aktivitách, analýza zdatnosti dětské populace v České republice a předpokladů pro sportovní 
výkon u pohybově nadaných jedinců.

Ekonomie a management sportu: problematika ekonomických zdrojů sportovních organizací – 
finančních a lidských, které představují limity jejich efektivní činnosti, problematika marketingu 
sportu, v období od roku 2017 kompletování výsledků z výzkumu kvality sportovních služeb, výraz-
nější zaměření výzkumu na hodnocení osobnosti značek sportovních událostí a nově i sportovních 
klubů v souvislosti s tvorbou finančních zdrojů a sponzorování sportu.

Nově bude na UK FTVS vytvořena výzkumná skupina, jejíž členové se zaměří na úroveň pohybové 
a zdravotní gramotnosti žáků základních škol a studentů středních škol. Tato analýza se stane zá-
kladem pro evaluaci kurikula ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a zkvalitňování profesní přípravy 
pedagogů.

S odborníky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK budeme usilovat o propojení 
poznatků z našich výzkumů s obrazem sportu i jeho jednotlivých aspektů, který vytvářela média 
v minulosti a vytváří v současnosti. Dále budeme společně analyzovat, které faktory v současnosti 
ovlivňují přístupy žurnalistů ke sportu, a podobu, kterou sport následně v masových médiích získává. 
S katedrou sociologie UK FF hodláme spolupracovat především na zkoumání tzv. zdravého životního 
stylu, o kterém se běžně hovoří, ale zatím, a to ani v zahraničních výzkumech, nebyl tento pojem 
přesně vymezen – ani oblasti, které zahrnuje a způsoby jeho utváření a pozitivního ovlivňování,  
včetně vytváření podmínek pro jeho fungování.

Q41 Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu – doc. J. Heller
Navrhovaný projekt programu Progres „Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu“ navazuje 

na program PRVOUK P 38 a předpokládá se realizace programu v obdobné struktuře, jako byla v pro-
gramu PRVOUK. V navrhovaném projektu programu Progres je hlavním cílem studium biologických, 
resp. biomedicínských aspektů lidského pohybu s jejich morfologickými, funkčními a kinematickými 
charakteristikami, kdy je výzkum lidského pohybu chápán komplexně ze tří pohledů:

1. vnitřních biochemických, metabolických a funkčních pochodů, které se odehrávají v organis-
mu při pohybové zátěži či naopak pod vlivem hypokineze – oblast zátěžové fyziologie;

2. z hlediska mechanického, kinematického a strukturálního – oblast biomechaniky tělesné                  
zátěže;

3. z hlediska vlivu tělesné zátěže a pohybových činností na pohybovou soustavu člověka v onto-
genetickém kontextu – oblast kineziologie.

V návaznosti na strukturu programu PRVOUK P 38 předpokládáme hlavní výzkumná témata:

1. Genetické predispozice k pohybovým schopnostem; regulační endokrinní funkce, syndrom 
sarkopenie;
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2.  Adaptační a maladaptační změny organizmu navozené tělesnou zátěží a jejich indikátory;
3. Oblast energetické náročnosti a hodnocení efektivity intervenčních pohybových programů – 

morfologické a funkční předpoklady;
4. Problematika biomechanické reflexe tkání, orgánů, orgánových systémů člověka a artificiální 

podpory v hypokinetickém a hyperkinetickém zátěžovém režimu;
5. Problematika rozvoje kineziologie se základním zaměřením na výzkum v oblasti diagnostiky               

a možnosti terapeutického ovlivnění vybraných patologických stavů.

4.2 Doktorské studium
Doktorské studium považujeme za rozhodující hlavně z pohledu budoucích, ale i současných bada-

telských aktivit fakulty. Proto byla jeho podpoře a zkvalitnění věnována zvýšená pozornost.

V roce 2016 byla úspěšně prodloužena akreditace programu Kinantropologie do roku 2024                             
a Biomechanika do roku 2020.

1. Byla dokončena elektronizace doktorského studia v oborech Kinantropologie a Biomechanika.

2. Do doktorského studia bylo v roce 2016 podáno 38 přihlášek – Kinantropologie 28 a Biome-
chanika 10. Přijato bylo 24 studentů – Kinantropologie 14 a Biomechanika 10.

3. V roce 2016 bylo realizováno 18 státních doktorských zkoušek a 11 obhajob v rámci DS.

4. Na základě schválených principů kontroly DS byla realizována v průběhu roku dvakrát kontrola 
plnění ISP studentů DS.

5. V průběhu roku jsme se zaměřili na přípravu přijímacího řízení do DS v roce 2016/2017. 

6. Dne 15. března 2016 se na UK FTVS uskutečnila mezinárodní studentská konference SCIENTIA 
MOVENS za hojné účasti českých a zahraničních studentů.

Mezinárodní studentská vědecká konference 
SCIENTIA MOVENS

Celkem 48 aktivních účastníků konference pre-
zentovalo své práce v následujících sekcích: 

–    Sportovní trénink
–    Biomedicína
–    Společenské vědy
–    Výzkumné projekty

Příspěvky studentů byly vydány v recenzova-
ném sborníku, který obdrželi všichni účastníci při 
registraci. Vybrané příspěvky byly předány k recen-         
znímu řízení pro případné uveřejnění v časopisu 
Česká kinantropologie.

Prezentace účastníků byly v jednotlivých sekcích 
posuzovány tříčlennými komisemi z řad členů aka-
demické obce fakulty. Z každé sekce byly vybrány 
následující nejlepší příspěvky, které byly finančně 
oceněny formou mimořádných stipendií:
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Sportovní trénink

Aleš Vytlačil
Vztah fundamentálních pohybových dovedností a specializovaných herních dovedností u mladých 
hráčů fotbalu

Oldřich Šmerda
Rozdílnost v somatotypu hráčů ligy mladších žáků u dvou týmů z opačných pólů tabulky

Biomedicína

Eliška Maixnerová
Vliv zraku na stabilizaci stoje u skupiny seniorů, kteří absolvovali balanční terapii s využitím aktiv-
ních videoher (Nintendo Wii)

Společenské vědy

Jiří Kouřil
Příprava a trénink antických boxerů

Veronika Kramperová
Možnosti ovlivnění funkčního stavu pohybového systému seniorek pomocí aqua-aerobiku

Cena České kinantropologické společnosti

Martin Komarc, Ivana Harbichová
Možnosti adaptivního testování tělesného sebepojetí

Výzkumné projekty

Vladimír Michalička
Vliv kognitivní únavy na fyzickou výkonnost člověka

Tomáš Větrovský
Laboratory-based and free-living validation of physical activity monitoring using accelerometry in 
chronic heart failure patients: a comparison with healthy controls

Diplomy a ocenění byly předány děkankou UK FTVS doc. MUDr. Evou Kohlíkovou, CSc., v areálu 
fakulty ve Veleslavíně. Vítězové sekcí obdrželi také poukázku ve výši 1 000 Kč na nákup odborné                  
literatury u partnera konference společnosti Megabooks CZ, spol. s. r. o. (www.megabooks.cz), která 
distribuuje zahraniční literaturu.

Konference byla uspořádána za finanční podpory Specifického vysokoškolského výzkumu Univer-
zity Karlovy v Praze číslo 260235/2016.

4.3 Rigorózní studium
Rigorózní studium bylo otevřeno nejen pro pracovníky fakulty, ale v okruzích akreditovaných                         

UK FTVS bylo přístupné i pro mimofakultní pracovníky.

Bylo zaregistrováno 18 přihlášek k rigoróznímu řízení a úspěšně proběhlo 16 rigorózních zkoušek.
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4.4 Habilitační a jmenovací řízení
Podobně jako v rigorózním studiu umožňuje fakulta realizovat tato řízení v akreditovaných obo-

rech nejen členům akademické obce, ale i zájemcům z jiných fakult i fakult mimo UK či ze zahraničí, 
kteří splní podmínky řízení.

1. Proběhlo habilitační řízení a docentem byli jmenováni PhDr. M. Petr, Ph.D., Mgr. J. Baláš, Ph.D., 
a PhDr. M. Řasová, Ph.D.

2. Dvě neúspěšná habilitační řízení byla zastavena na žádost habilitantů – PhDr. R. Vobr, Ph.D.,              
a PhDr. F. Kolář, CSc.

3. Úspěšně bylo realizováno profesorské jmenovací řízení v oboru Biomechanika doc. MUDr.             
I. Maříka, CSc.

4. Zahájena byla dvě profesorská jmenovací řízení – doc. Ing. F. Zahálka, Ph.D., a doc. MUDr.                    
O. Švestková, Ph.D.

4.5 Čestný doktorát honoris causa
V roce 2016 byl schválen Vědeckou radou UK čestný doktorát Prof. Dr. R. Naula z Univerzity                      

v Münsteru. Podklady a veškeré náležitosti byly zpracovány v průběhu druhé poloviny roku 2016. 
Vlastní promoce byla realizována 31. 1. 2017.

4.6 Konference
Mezinárodní konference IMOSC 9th International Mountain and Outdoor Sports Conference

– 21. – 24. listopad 2016.

Národní konference Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV – 16. a 17. září 2016.

V roce 2016 fakulta získala pořadatelství mezinárodní konference ECSS 2019.

4.7 Organizační oblast
V roce 2016 jsme se rovněž zaměřili na dopracování a aplikaci schválených předpisů, které                  

vyplývají z novely zákona o VŠ a jsou nezbytné pro zajištění badatelských aktivit a DS na UK FTVS.

4.8 Popularizační činnost
1. Fakulta se prezentovala na Týdnu vědy pořádaném ve spolupráci s ČVUT Praha.
2. Rovněž se aktivně podílela na Týdnu vědy pořádaném ve spolupráci Univerzity Karlovy                               

a Akademie věd.
3. Podíleli jsme se také na realizaci Juniorské univerzity.
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5. Zahraniční záležitosti
V roce 2016 jsme postupovali podle dlouhodobého záměru fakulty. Zaměřili jsme se na roz-

voj mobility studentů i akademických pracovníků, zejména v oblasti meziuniverzitních a mezi-
fakultních dohod. Došlo ke zvýšení počtu mezifakultních a meziuniverzitních dohod umožňu-
jících intenzivnější mezinárodní spolupráci a s tím i zvýšení počtu přijíždějících a vyjíždějících 
akademických pracovníků v rámci těchto dohod, vzrostla také účast akademických pracovníků 
v mezinárodních projektech. Dále se podařilo získat podporu programu Erasmus Mundus 
pro nový společný obor (joint degree) na UK FTVS realizovaný ve spolupráci se zahraničními 
univerzitami. 

5.1 Erasmus+ KA1 – mobilita studentů a akademických pracovníků
V roce 2016 byl program Erasmus+ hlavní možností výměn v oblasti studentské mobility. UK FTVS 

má uzavřeno 95 dohod s evropskými partnery. 

5.1.1 Erasmus+ KA1 – mobilita studentů
Erasmus+ KA1 – studijní pobyty (study stays)

Přijíždějící studenti 

V rámci programu Erasmus+ přijížděli především studenti z Francie, Španělska a Polska, s rovno-
měrným rozložením studentů na zimní i letní semestr akademického roku 2016/2017.

Počet přijíždějících studentů v akademickém roce 2016/2017 ve vztahu k předchozím rokům: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Přijíždějící studenti 54 66 65 

 Výuka zahraničních studentů probíhá v angličtině. V případě praktických předmětů jsou zahra-
niční studenti integrováni do skupin se studenty vyučovanými v českém jazyce. Studentský klub                             
UK FTVS v roce 2016 připravil pro přijíždějící studenty různé aktivity, např. aktivity v rámci akce 
„Jump park“, taneční maraton a výlet do Divoké Šárky.

Vyjíždějící studenti 

Počet vyjíždějících studentů v akademickém roce 2016/2017 ve vztahu k předchozím rokům: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Vyjíždějící studenti 29 23 26

Výběrová řízení se zaměřují především na vhodné složení studijních plánů či propracovanost pro-
jektů, úroveň znalosti cizího jazyka, plnění studijních povinností. 

Studenti jsou o nabídkách pravidelně informováni – nabídky jsou inzerovány na webových strán-
kách a nástěnkách, případně jsou distribuovány prostřednictvím studijního oddělení. Na webových 
stránkách fakulty byly aktualizovány podrobné kroky, které je třeba splnit při administraci mobility, 
jako doplněk slouží informace zveřejněné na stránkách univerzity. Studenti také mají možnost kaž-
dodenních osobních konzultací či dotazu poslaného prostřednictvím e-mailu u referentek. Mohou 
též vyslovit požadavek a domluvit se na hromadné informační schůzce.
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Erasmus+ KA1 – praktické stáže (internships/traineeships)
Zahraniční oddělení se v roce 2016 více zaměřilo na rozvoj praktických stáží a pro možnost                          

vycestování bylo uzavřeno 10 dlouhodobých dohod se zahraničními partnery, zejména s univerzita-
mi. I přes tento nárůst se stále většina dohod uzavírá individuálně po předjednání daného pobytu                        
s partnerskou institucí. 

Počet studentů přijatých a vyslaných na praktické stáže v akademickém roce 2016/2017                                       
ve vztahu k předchozím rokům: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Přijíždějící studenti 1 2 0
Vyjíždějící studenti 3 3 16

Počet vyslaných studentů se v akademickém roce 2016/2017 ve vztahu k předchozím rokům                   
významně zvýšil. Přibližně polovinu výjezdů tvořili studenti doktorského studia. Studenti nejčastěji 
vyjeli do Portugalska, Španělska, Německa a na Slovensko.

5.1.2 Erasmus+ KA1 – mobilita akademických pracovníků
Mobilita akademických pracovníků v rámci Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 ve vztahu    

k předchozím rokům:

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Vyjíždějící 8 15 10
Přijíždějící 15 13 17

V akademickém roce 2016/2017 vyjeli akademičtí pracovníci UK FTVS na výukové pobyty či                    
školení nejčastěji do Německa a na Slovensko, dále pak do Polska, Belgie, Litvy, Estonska, Bulharska 
a Norska. Nejvíce hostů přijelo z Polska, dále UK FTVS navštívili hosté z Belgie, Maďarska, Slovenska 
a Litvy.

5.2 Kreditová mobilita
Kreditová mobilita je název podprogramu Erasmus+, který poskytuje podporu mobilit do/ze zemí, 

které se neúčastní programu Erasmus+ akce KA1.

UK FTVS v roce 2016 obdržela finanční podporu pro mobilitu akademických pracovníků do/ze 
dvou zemí:

• Ruská federace – podpořeny byly 2 mobility
• Izrael – podpořena byla 1 mobilita

5.3 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody)
Mobilita akademických pracovníků v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod se mírně 

zvýšila – došlo k zvýšení počtu mobilit i navštívených partnerských fakult a univerzit, zvláště v rámci 
mezifakultních dohod.
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Mobilita – meziuniverzitní a mezifakultní dohody

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Vyjíždějící studenti 2 1 3 
Přijíždějící studenti 4 5 9 

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Vyjíždějící akademičtí pracovníci 1 1 4
Přijíždějící akademičtí pracovníci 0 0 7

Aktivní spolupráce probíhá především:
• v rámci meziuniverzitních dohod: St. Francis Xavier University (Kanada), Universität Konstanz 

(Německo), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazílie);
• v rámci mezifakultních dohod: Fakuta Športu, Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko), 

Faculty of Health and Sports Science, Doshisha University (Japonsko), School of Kinesiology, 
University of Taipei (Tchaj-wan), Department of Theory and Didactics of Tourism and Socio-
-Cultural Services, Siberian State University of Physical Education and Sport (Ruská federace), 
Dominiek Savio Institute, Gits (Belgie).

V roce 2016 UK FTVS dále usilovala o rozšíření nabídky mezifakultních a meziuniverzitních dohod, 
aby bylo zajištěno formální zaštítění již existující mezinárodní spolupráce, případně aby byla formálně 
podpořena nová strategická spolupráce fakulty:

Mezifakultní dohody – nově uzavřené v roce 2016: 
• Faculty of Health and Sports Science, Doshisha University (Japonsko)
• Department of Theory and Didactics of Tourism and Socio-Cultural Services, Siberian State 

University of Physical Education and Sport (Ruská federace)

Meziuniverzitní dohody s účastí UK FTVS – nově uzavřené v roce 2016: 
• University of Oregon (USA)

5.4 fond mobility UK
V roce 2016 byly realizovány následující mobility za podpory Fondu mobility UK:
• studijní pobyty – 1
• vědecké a výzkumné pobyty studentů – 1
• vědecké a výzkumné pobyty akademických pracovníků – 1
• přijetí vědeckých pracovníků – 5

5.5 Norské fondy
V roce 2016 získali podporu Norských fondů na výzkumné pobyty na zahraničních univerzitách dva 

studenti UK FTVS a oba vycestovali na Norwegian School of Sport Sciences (Norsko).

5.6 Krátkodobé studijní pobyty a letní školy
V roce 2014 byla podepsána smlouva mezi UK FTVS a společností ISACZECH s r.o., jejímž cílem 

je zprostředkovávat zahraničním studentům samoplátcům krátkodobé studijní pobyty (semestrální                  
a půlsemestrální) a letní školy na UK FTVS v rámci programu s názvem SHO – Sports, Health and the 
Outdoors. UK FTVS ve spolupráci s ISACZECH s r.o. oslovila vybrané japonské fakulty s nabídkou spo-
lupráce s cílem rozšířit mezifakultní spolupráci a podpořit účast studentů na programu. V roce 2016 
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byla podepsána mezifakultní dohoda mezi UK FTVS a Faculty of Health and Sports Science, Doshisha 
Univesity. Na základě této iniciativy navštívili dne 9. září UK FTVS dva hosté z vedení partnerské fakulty. 
Po oficiálním přijetí hostů bylo zorganizováno setkání se zájemci o spolupráci z řad akademických pra-
covníků UK FTVS.

V září 2016 proběhl pilotní výukový projekt „SHO – Turistika Week“ ve Stráži nad Nežárkou, 
jehož cílem bylo zajištění propagačních materiálů (fotografií a videa) pro zefektivnění propagace 
programu SHO. 

5.7 Společné studijní programy (joint degrees)
V  roce 2016 obdržel nový společný obor MA in Sports Ethics and Integrity finanční podporu od 

Evropské komise z programu Erasmus Mundus. Mezi partnerské univerzity zajišťující tento program 
patří:

Koordinátor: Swansea University (Velká Británie)
Partneři: Charles University – UK FTVS (Česká republika)
   KU Leuven (Belgie)
   University of Pelopennese (Řecko)
   Johannes Gutenberg Universität Mainz (Německo)
   University Pompa Fabra, Barcelona (Španělsko)

Koncem roku 2016 probíhala jednání ohledně dolaďování smlouvy konsorcia, na základě které 
bude obor realizován, a započala příprava jednotlivých kroků k zahájení výuky tohoto nového oboru 
v akademickém roce 2017/2018.

5.8 Strategická partnerství
Pro strategická partnerství si Univerzita Karlova vybrala několik prestižních univerzit, se kterými 

již probíhá spolupráce, případně se o ni usiluje. Cílem těchto partnerství je zvyšování konkurence-
schopnosti univerzity, a to zejména ve vytváření joint, double a multiple-degree studijních progra-
mů, dvojího vedení dizertačních prací (cotutelle), vzájemného uznávání kreditů, působení hostují-
cích profesorů, posilování přítomnosti zahraničních studentů a organizování letních škol, odborných 
workshopů a společných vědecko-výzkumných projektů.

V roce 2016 UK FTVS obdržela finanční podporu dvou projektů na podporu spolupráce v rámci 
strategických partnerství s následujícími univerzitami:

• KU Leuven (Belgie)
• Universität Wien (Rakousko)

Tato podpora byla využita na mobility tří akademických pracovníků z výše uvedených univerzit 
na UK FTVS a dvou akademických pracovníků na tyto univerzity. Spolupráce s KU Leuven se týkala 
přípravy realizace společného oboru (joint degree) MA in Sports Ethics and Integrity a spolupráce                     
s Universität Wien byla zaměřena na přípravu společných výzkumných projektů.
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5.9 Mezinárodní projekty
V roce 2016 byly na UK FTVS řešeny čtyři mezinárodní projekty: 

Doping in the Czech adolescents: Prevalence, correlates and experiences – WADA                                                                      
(UK fTVS – hlavní řešitel)

Cílem výzkumného projektu „Doping českých ado-
lescentů: Rozšíření, souvislosti a zkušenosti” je získat 
systematická data týkající se skutečností souvisejících 
se zneužíváním dopingu u českých adolescentů, kteří 
se účastní jak soutěžního, tak rekreačního sportu s cí-
lem lépe porozumět rizikům souvisejícím s tímto vývo-
jovým obdobím. V roce 2015 proběhlo šetření na 60 
vybraných školách a dále také ve sportovních svazech s 
oddíly mládeže různé výkonnostní úrovně, kde se spor-
tující pravidelně účastní soutěží od místní až po mezi-
národní úroveň. V roce 2016 se výzkum zaměřoval na 
získávání nezbytných dat s využitím kvalitativního přístupu.

V kvantitativní části, která zahrnula 2581 respondentů, byly sledovány např. možné vztahy mezi 
užíváním dopingu, záměrem doping užívat a podváděním k motivační orientaci respondentů, 
kdy se vycházelo z motivační teorie cíle snažení. Na základě korelační analýzy se ukázalo, že 
motivační orientace souvisí s některými aspekty dopingu ve sportu dětí a mládeže, kdy orientace 
na úkol negativně ovlivňuje nejen užívání dopingu a záměr doping užívat, ale i tendence souhlasit                                                   
s podváděním ve sportu. Motivační zaměření na ego má naopak pozitivní vazbu na záměr užívat doping 
a rovněž tak na souhlas s podváděním ve sportu. Jako riziková se ukázala fyzická sebeprezentace jako 
zdroj sebedůvěry, kdy se projevil pozitivní vztah jak k užívání, tak záměru doping užívat i k souhlasu                                
s podváděním ve sportu. Tyto a další výsledky potvrdily, že jak motivační orientace sportujících, 
tak i vliv jejich blízkého sociálního prostředí mají výrazný vliv na to, zda jedinec doping užije, či 
nikoliv. Komercionalizace a profesionalizace sportu v současné době zasahují i tuto sociální skupinu, 
která těmto tlakům může podléhat a může tak být výrazně dopingem ohrožována. Proto je nezbytné 
věnovat pozornost antidopingové prevenci, zejména pokud mladým sportovcům chybějí přirozené 
korektivní mechanismy.

Organizace WADA ocenila výsledky výzkumu uve-
dené v závěrečné zprávě v roce 2016, dokumen-
tující nejen situaci rozšíření dopingu mezi mládeží                                     
v České republice, ale zejména podstatu dopingu       
z psychosociálního hlediska. Doporučila věnovat té-
matu nadále pozornost a soustředit se na koncipo-
vání a implementaci účinných preventivních opat-
ření s důrazem též na rekreační sportovce, kteří 
stojí mimo systém řízené sportovní přípravy. 
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Je zapotřebí též zmínit VIII. konferenci sociologie sportu, která se konala na Fakultě tělesné výcho-
vy a sportu v dubnu 2016 a věnovala se problematice dopingu u dětí a mládeže. Společně s prezen-
tací dílčích výsledků řešiteli výzkumu zaznělo celkem 16 sdělení analyzujících danou problematiku 
z hlediska teoretických přístupů, názorů a zkušeností 
odborníků ze sportovní praxe. Vzhledem k tomu, že 
tato tematika byla dosud do značné míry opomíjena, 
vzbudila konference značný zájem, zejména ze strany 
odborníků ze sportovní praxe, což se projevilo v kon-
cipování závěrů a doporučení pro práci se sportujícími 
dětmi a mládeží. Z konference byl vydán recenzova-
ný sborník, s anglickými abstrakty, který se dostal jak                   
k účastníkům konference, tak i k představitelům spor-
tovních organizací zajišťujících sport dětí a mládeže.

„BE-PASA“ – Body Ecology by Physical, Adapted & Sport Activity – International 
Scientific Coordination Network (GDRI), francie – projekt GDRI 836 CNRS (UK fTVS 
– spoluřešitel) 

V roce 2016 pokračovala spolupráce podporovaná francouzskou grantovou agenturou Centre                       
national de la recherche scientifique (CNRS) v rámci čtyřletého programu Groupement de Recherche 
International (GDRI). Projekt koordinuje Université Paris Descartes (Francie) a celkově se ho účastní 
tři francouzské a čtyři zahraniční instituce. Délka trvání projektu: 2015–2018.

V rámci projektu v roce 2016 začala příprava speciálního čísla časopisu Loisir et Société/Society 
and Leisure (WoS, Scopus) (2017, vol. 40, č. 1) zaměřeného na hlavní téma projektu – „The ecology 
of sport: from body ecology practice to emersed leisure“. 

V roce 2016 účastníci projektu uspořádali několik konferencí. Mezi ně patřila konference s ná-
zvem „Phenomenology – The Body and Ecology: Critique and Application“, která byla uspořádána na                
UK FTVS katedrou základů kinantropologie a humanitních věd ve dnech 23. – 24. května 2016. Řečníky 
byli především hosté z univerzit účastnících se projektu z České republiky, Francie a Velké Británie. 
Celkem bylo předneseno deset příspěvků, které rozvíjely různé aspekty tématu ekologie ve vztahu 
k tělesnosti, zejména z filozofického a etického hlediska. Na konci června 2016 koordinátor projek-
tu Université Paris Descartes uspořádal konferenci s názvem „Traces du corps“. Této konference se                
zúčastnili i akademičtí pracovníci UK FTVS.

Česko-bavorská spolupráce – projekt 8E15B013 (UK fTVS – spoluřešitel)
V roce 2016 proběhl první z výstupů projektu „Marketing sportu – kooperace Fakulty právně hos-

podářské Uni Bayreuth a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy“, který obdržel finanční 
podporu v rámci Společné výzvy k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných pro-
jektů s dobou řešení 2016–2017.

Konkrétně se jednalo o workshop zorganizovaný katedrou managementu sportu UK FTVS, která se 
konala ve dnech 29. – 31. srpna 2016. Jednání bylo zaměřeno na problematiku sportovního mana-      
gementu a marketingu. Zúčastnili se ho pracovníci katedry Managementu služeb Fakulty právních                    
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a hospodářských věd Univerzity v Bayreuthu pod vedením Prof. Dr. Herberta Woratscheka (vedoucího 
uvedené katedry). Za českou stranu se jednání zúčastnili pracovníci katedry managementu sportu                
a katedry základů kinantropologie a humanitních věd. Jazykem jednání byla angličtina.

Témata zahraničních autorů byla orientována na koncepci hodnoty ve sportu, na metodologické 
pojetí hodnocení kvality sportovních služeb, pojetí hodnoty ve sportu pro zákazníka a chování jako 
odezva na marketing ve sportovních službách, prezentaci nových perspektiv ve sportovním mar-
ketingu. Témata české strany byla zaměřena na vývoj oboru Sportovní management na Univerzitě 
Karlově, kvalitu služeb, historický vývoj služeb, služby v oblasti zdravého životního stylu a značku                       
ve sportu. V návaznosti na témata řešená na workshopu byly vydány odborné publikace.

Získané výsledky v jednotlivých tématech okruhu hodnocení kvality služeb jsou zpětně poskyto-
vány sportovním zařízením pro implementaci jejich marketingové činnosti v praxi. Manažeři těchto 
zařízení jsou často zainteresováni na získání výsledků i doporučení pro činnost svého konkrétního 
zařízení, které jim pak slouží k evaluaci řízení vztahu se svými zákazníky. Zároveň jsou výzkumné po-
znatky reflektovány ve vzdělávací činnosti v rámci magisterského studia oboru Managementu těles-
né výchovy a sportu a v doktorském studijním oboru Kinantropologie na UK FTVS. Obdobná situace 
je i na německé straně.

Equality, Mixity, Integration by Sports (EMIS) – an Erasmus+ not-for-profit European 
sportive event (UK fTVS – spoluřešitel)

Program Erasmus+ podporuje různé druhy projektů zaměřených na sport. Patří mezi ně                       
i neziskové evropské sportovní akce celoevropského významu. UK FTVS byla v letech 2015–2016 
spoluřešitelem tohoto typu projektu s názvem „Equality, Mixity, Integration by Sports“ (EMIS). 
Ve dnech 24. – 30. dubna 2016 se konala hlavní událost projektu ve městě Besançon, v regionu 
Franche-Comté ležícím na východě Francie – týden aktivit zaměřený na inkluzi různých skupin 
společnosti, zejména z hlediska pohlaví, věku a specifických potřeb. Projektového týdne se 
zúčastnila delegace UK FTVS složená z pěti akademických pracovníků a šestnácti vybraných stu-
dentů z různých oborů.

Na pořádající Université de Franche-Comté v Besançon se sešli účastníci z 11 evropských univer-
zit: University of Liege (Belgie), National Sports Academy (Bulharsko), Université de Franche-Comté 
(Francie), University of Athens (Řecko), Limerick Institute of Technology (Irsko), Ss Cyril and Metho-
dius University (Makedonie), Univerzita Karlova (ČR), University of Pitesti (Rumunsko), Manchester 
Metropolitan University (Velká Británie), Matej Bel University (Slovensko), University of Ljubljana 
(Slovinsko) a University of Vigo (Španělsko). 

Akce měla za cíl účastníky blíže seznámit s problematikou aplikovaných pohybových aktivit 
(APA) a informovat o různých způsobech začlenění znevýhodněných skupin do společnosti (osoby 
se specifickými potřebami, ženy, senioři, osoby se statusem azylanta/-ky atd.) prostřednictvím 
sportovních a volnočasových aktivit na Université de Franche-Comté a v rámci regionu Franche-
Comté. Program zahrnoval praktické aktivity (sportovní, volnočasové, společenské a kulturní), ale 
také řadu přednášek a diskusních skupin. Aby bylo možné lépe sdílet zkušenosti, názory a nápady 
studentů a akademiků z různých zemí Evropy, byli účastníci rozděleni po celou dobu do šesti skupin 
tak, aby každá skupina obsahovala účastníky ze všech participujících zemí. Mezi nejzajímavější aktivity 
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patřily sporty v přírodě (např. integrovaná turistika, 
cyklistika, biatlon, lezení, golf) a návštěvy sportovních 
center s praktickými lekcemi (např. atletika, zumba, 
fitness, plavání, jízda na koni). Součástí týdenního 
pobytu byla i konference se zajímavými tématy 
nejen ze sportu zdravotně postižených, ale také                                              
s problematikou genderové a věkové rovnosti.

V září 2016 vedoucí projektu navštívila UK FTVS                
s cílem získání zpětné vazby k aktivitám v rámci 
projektu a hledání způsobů další spolupráce mezi                        
UK FTVS a Université de Franche-Comté.

5.10 Mezinárodní konference
Kromě výše uvedených konferencí v rámci mezinárodních projektů UK FTVS pořádala i samostatné 

konference umožňující setkání odborníků z různých oborů rozvíjených na fakultě.

8th International Mountain and Outdoor Sports Conference (IMOSC) – listopad 2016
V termínu 23. – 26. listopadu 2016 uspořádala katedra sportů v přírodě UK FTVS 8. ročník mezi-

národní vědecké konference s názvem „International Mountain and Outdoor Sports Conference“. 

Konference se zaměřila na šest základních témat: 

1. Promoting well-being and outdoor activities
2. Integrating reflection, learning and outdoor activities
3. Cross-cultural approaches to outdoor activities
4. Environmental education through outdoor activities
5. Social and economic impact of outdoor activities
6. Research and performance in outdoor sports
Konference se zúčastnilo 36 hostů z 8 zemí – České republiky, Velké Británie, Německa, Estonska, 

Turecka, Švédska, Norska a Polska. Celkem bylo předneseno 19 příspěvků. Program konference byl 
doplněn návštěvou historického centra Prahy, přírodní rezervace Divoká Šárka a lanového parku                    
v prostorách fakulty. 
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6. Vnější vztahy
UK FTVS pravidelně organizuje různé akce pro akademické pracovníky a studenty fakulty a pro širší 

veřejnost, jak ve výkonnostním a rekreačním sportu, tak i v oblasti společenské. Kromě odborných 
seminářů, workshopů a konferencí byla fakulta pořadatelem a spolupořadatelem nejrůznějších akcí, 
z nichž mnohé mají již mnohaletou tradici. Dne 4. května 2016 se UK FTVS také podílela na organizaci 
sportovních utkání v rámci Rektorského dne.

6.1 Výběr akcí v roce 2016
Akademické mistrovství ČR v halové atletice 2016 – 11. leden 2016

Katedra atletiky UK FTVS ve spolupráci s ČAUS pořádala halové mistrovství ČR vysokoškoláků. Klá-
ní ve strahovské nafukovací hale se zúčastnil rekordní počet 36 vysokých škol a fakult z celé repub-
liky. Počet závodníků dosáhl 149, z toho 87 mužů a 62 žen. To je více soutěžících než v předchozích 
letech, což lze přičíst i posunutému termínu závodu na druhý lednový týden. 

Soutěžilo se v následujících disciplínách: 60 m překážek, skok daleký, vrh koulí, skok o tyči, trojskok, 
skok vysoký, běh na 400 m a na 800 m, štafety na 4 x 200 m. Celkovým vítězem v soutěži vysokých 
škol se stala ČVUT Praha se ziskem 124 bodů, pouhého půlbodu před UK FTVS (123,5 bodu). Třetí 
skončil se ziskem  93,5 bodu tým ZČU Plzeň. 

Ples UK fTVS 2016 – 16. únor 2016
Tradiční ples UK FTVS se konal již v polovině února 

v areálu Slovanského domu na Praze 1. V roce 2016 
navštívilo ples cca 700 návštěvníků, mezi nimiž byli 
především studenti, absolventi a učitelé UK FTVS. 
Ples byl doprovázen bohatým tanečním programem, 
který zajišťovali především studenti a absolventi UK 
FTVS. Na plese vystoupila Luas Dancing School se 
svojí taneční skladbou irských tanců se studentkou 
Alicí Vařechovou, dále pak absolvent Matouš Tuček 
předvedl BMX flatland exhibici. Jako každý rok ne-
chyběl Rock and Roll v podání Radky Hlaváčkové                    
s partnerem a třešničkou na dortu celého programu 
bylo vystoupení populárních Losers Cirque Compa-
ny se studenty Vítězslavem a Matyášem Rambovými            
a absolventem Jindřichem Panským. Celým večerem 
provázel PhDr. Martin Musálek, Ph.D., k tanci a poslechu hrála skupina Lucky Band. Od půlnoci do 
druhé hodiny ranní mixoval hudbu DJ N´zym.

20. ročník Juniorského maratonu – duben – květen 2016
Juniorský maraton je zcela jedinečným konceptem největších běžeckých závodů určených pro 

střední školy v České republice. Každoročně ho svou záštitou podporuje Zastoupení Evropské komise 
v ČR, ČAS, MŠMT a také všichni starostové měst a hejtmani krajů, ve kterých závody probíhají. Od 
roku 2011 patří mezi partnery Juniorského maratonu také UK FTVS.
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Juniorský maraton je běžecký závod desetičlenných družstev složených ze studentů středních škol. 
Trať klasického maratonu (42,195 km) je rozdělena na deset částí a studenti ji zdolávají formou šta-
fety. Jedné štafety se účastní deset závodnic/závodníků, v každém družstvu musí být minimálně tři 
dívky. Devět úseků je v délce 4000 m, poslední úsek měří zbývajících 6195 m. V roce 2016 probíhala 
nejprve tzv. školní kola, kterých se zúčastnilo celkem 13 200 studentů. Následovaly semifinálové 
běhy s účastí 2610 studentů v 261 týmech, což představuje nový rekord. Finále proběhlo 8. května 
2016 v rámci velkého Volkswagen Maratonu v Praze, který patří mezi nejvýznamnější maratony svě-
ta a může se pochlubit i udělením nejvyššího oceně-
ní mezinárodní atletické federace Gold Label IAAF. 

Katedra managementu sportu UK FTVS zajišťuje 
dobrovolníky pro organizaci všech semifinálových 
kol a pro finále. Na každý závod bylo delegováno při-
bližně 8 studentů z UK FTVS, přičemž většina pomá-
hala na 4 různých závodech.

Turnaj moudré sovy – 2. ročník integrované boccii pro zaměstnance UK fTVS                                
– 21. červen 2016

Dne 21. června 2016 se ve sportovní hale UK FTVS konal již druhý ročník Turnaje moudré sovy                    
v integrované boccie. Na organizaci turnaje spolupracovala katedra zdravotní tělesné výchovy a tě-
lovýchovného lékařství s paralympijským reprezentantem panem Františkem Serbusem.

Boccia je sport podobný francouzskému pétanque, který je určený (nejen) lidem s tělesným po-
stižením. Od roku 1984 je boccia paralympijským sportem s jasně danými pravidly a provozuje se 
na vrcholové úrovni ve více než 50 zemích světa. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené 
míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech, a snaží se je dostat co nejblíže                        
k bílému míčku, tzv. „Jacku“.

Protože jsme si v roce 2016 připomínali 700. výročí narození Karla IV., byl tento ročník soutěže věnován 
právě jemu na základě následující úvahy: Karel IV. byl díky svému lucemburskému původu, francouzské-
mu vzdělání i italským zkušenostem osobností s velkým evropským rozhledem a schopností otevírat, po-
souvat a překonávat hranice, což je základem každého sportu. Karel IV. miloval středověké turnaje a také 
se jich tajně aktivně účastnil. Při jednom z turnajů prodělal závažný úraz páteře s ochrnutím, které bylo 
naštěstí pouze dočasné. Následky poranění překonal a vrátil se k aktivní kariéře státníka. Podobně se, po 
vážném úrazu, do života vracejí i mnozí sportovci-vozíčkáři. Karla IV. v životě výrazně ovlivnila francouzská 
kultura – na francouzském královském dvoře získal vzdělání i první manželku Blanku z Valois, jeho teta 
Marie Lucemburská byla francouzská královna. Pétanque je ve Francii velmi oblíbený a je základem boccii.

Turnaj moudré sovy byl integrovaný, zúčastnit se 
tedy mohli nejen jedinci s postižením, ženy i muži.             
Zúčastnilo se ho deset sportovních dvojic, přičemž ně-
kteří vzhledem k dedikaci turnaje Karlovi IV., soutěžili v 
dobových či jiných kostýmech. Akci slavnostně zahájila 
paní děkanka doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., a mode-
roval sportovní redaktor České televize Jiří Hölzel.
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Letní dětský tábor UK fTVS – červenec – srpen 2016
V roce 2016 proběhl 4. ročník letního dětského 

tábora. Bylo v nabídce 6 turnusů, kterých se 
zúčastnilo celkem cca 360 dětí (60 dětí na každý 
turnus). V průběhu 5 dnů (turnus – pondělí až pátek) 
měly děti možnost seznámit se s celou řadou sportů 
(např. tenis, minigolf, fotbal, hod oštěpem) a také 
poznat krásu přírody v Divoké Šárce a Hvězdě. Děti 
byly rozděleny do skupinek podle věku a starají se o 
ně instruktoři z řad studentů UK FTVS.

Světový pohár ve vodním slalomu v Praze – Troji 2016 – 2 – 4. září 2016
Již po čtrnácté se v Praze – Troji od 2 do 4. září 2016 uskutečnil Světový pohár ICF ve vodním slalo-

mu. Technickým uspořádáním pověřil Český svaz kanoistů Univerzitní sportovní klub Praha, spolupo-
řadatelem akce se tradičně stala UK FTVS, a to především prostřednictvím pracovníků katedry sportů 
v přírodě, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i ukončení této velké sportovní události. 

Závod světového poháru byl jako vždy oficiálně za-
hájen ve slavnostních prostorách Magistrátu hl. m. 
Prahy na Mariánském náměstí. Slavnostního zahájení 
se zúčastnili náměstkyně primátorky prof. Ing. Eva Kis-
lingerová, CSc., prorektorka Univerzity Karlovy prof. 
PaedDr. Radka Wildová, CSc., předseda ICF Jean Mi-
chel Prono, předseda Českého svazu kanoistů Mgr. Jan 
Boháč a čestný předseda svazu prof. Jaroslav Pollert.

Vlastnímu závodu letošního světového poháru ve vodním slalomu v Praze předcházel už v pon-
dělí další ročník „Pádlojízdy“, vodácké akce pro širokou veřejnost. Milovníci pádlování mají každým 
rokem týden před světovým pohárem možnost vyplout z Troje po řece Vltavě a jet celých 7,7 km            
v doprovodu českých vodních slalomářů, současných trenérů a funkcionářů. Zhruba dvouhodinová 
jízda začíná tradičně v loděnici v Troji a končí společenským posezením s hudbou a osvěžením pro 
účastníky závodu na Kampě.

V úterý více než tisícovka nadšených přihlížejících fanoušků hlasitě povzbuzovala české i zahraniční 
reprezentanty ve vodním slalomu na náplavce u Raší-
nova nábřeží. V rámci třetího ročníku netradiční akce 
Prague Riverside Cross vodácká elita bojovala nejen 
mezi slalomovými brankami, ale přímo z vodní hladi-
ny mířila i na biatlonové terče laserovou zbraní. Divá-
kům se představilo mnoho reprezentantů oblíbeného 
vodácké sportu, mezi nimiž figurovala ta nejzvučnější 
jména mistrů světa či olympijských medailistů.

Fotografie: Jan Luxík
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Světový pohár 2016 se zapíše do dějin fantastickým úspěchem českých kajakářů. Do finálové desítky se 
kvalifikovali všichni čtyři. A po obrovské bitvě před zcela zaplněnými tribunami se domácím závodníkům 
podařilo něco nevídaného – obsadili první čtyři příčky. Vítězem Světového poháru se stal bronzový olym-
pionik z Ria Jiří Prskavec, který obhájil loňské prvenství, když druhého Ondřeje Tunku (studenta fyziote-
rapie UK FTVS) porazil o jednu setinu sekundy. Bronz získal Vavřinec Hradilek, který zaostal za Prskavcem 
o 17 setin sekundy, a čtvrtý skončil Vít Přindiš. Rozdíl mezi  prvním a čtvrtým kajakářem byl pouhých                          
69 setin sekundy.

Sportujeme v každém věku – 3. říjen 2016
Brzké říjnové odpoledne patřilo v Praze 6 aktivním seniorům nad 60 let. Do areálu UK FTVS jich 

přišlo celkem 287 s cílem zasoutěžit si při 4. ročníku akce „Sportujeme v každém věku“ v rámci                  
Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října.

Akci, kterou pořádá každoročně MČ Praha 6 ve spolupráci                                                      
s UK FTVS, přišli podpořit děkanka fakulty doc. MUDr. Eva Kohlíko-
vá, CSc., a radní pro sport a volný čas Roman Mejstřík. Zúčastnila se 
také olympijská vítězka a studentka UK FTVS Eva Samková a jako již 
tradičně také Imrich Bugár.

Senioři soutěžili v sedmi sportovních disciplínách a vždy tři 
nejlepší v každé z nich si odnesli pohár a diplom. Celé odpole-
dne zpříjemňovalo svým hudebním vystoupením duo Živý Juke-
box, dále pak i bohatý doprovodný program, během kterého si 
mohli účastníci vyzkoušet cvičení Tchai-ťi, jógu, zdravotní cvičení                      
a ukázky sebeobrany. Závěr programu obohatila tombola, ve 
které mohli všichni zaregistrovaní vyhrát hodnotné ceny. Nejvíc 
radosti udělaly koloběžky a nordig-walking hole.

27. ročník Běhu okolo Džbánu – 4. – 5. říjen 2016
Běh okolo Džbánu je běžeckým závodem v terénu. Na organizaci závodu se podílela katedra sportů           

v přírodě UK FTVS, společně se studenty denního studia na UK FTVS. Finančně byl závod podpořen      
z grantu Pražské tělovýchovné unie. V roce 2016 proběhl závod ve dvou dnech.

V úterý 4. října se konal závod kategorie dospělých: juniorské kategorie a ženy na trati 3700 m po 
písčitohlinitých cestách, kategorie mužů na trati 8100 m po asfaltových cestách Šáreckým údolím                           
a kolem vodní nádrže Džbán. V těchto kategoriích se zúčastnilo 30 závodníků. Závod byl zařazen do 
termínové listiny běhů mimo dráhu na rok 2016.

Ve středu 5. října 2016 proběhl závod kategorie 
mladšího a staršího žactva na trati 900 m a 1500 m 
nad Šáreckým údolím u koupaliště Džbán. V mlá-
dežnických kategoriích se zúčastnilo 225 dětí. Závod 
dětských kategorií byl současně Obvodním kolem 
Poháru pražských škol POPRASK, postupovým kolem 
obvodu Prahy 6 pro celopražské finále a následně   
celorepublikové finále.
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Pohár pražských škol – POPRASK – 7. říjen 2016
UK FTVS byla spolupořadatelem celopražského finále Poháru pražských škol POPRASK (hlavním 

pořadatelem je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy) v přespolním běhu v pražské Stromov-
ce. Skupina organizátorů z UK FTVS měla na starost zajištění tratí jednotlivých závodů, organizační          
zajištění startu, cíle a elektronické zpracování výsledků 
závodu pětičlenných družstev. Vítězná družstva z jed-
notlivých kategorií postoupila do celorepublikového 
finále. Závodu se zúčastnilo 151 dětí v žákovských 
a 180 v dorosteneckých kategoriích. Na organizaci 
závodu se podílela katedra sportů v přírodě a deset 
studentů denního studia UK FTVS.

„Taják“ – 47. ročník – 19. říjen 2016
„Taják“ je akcí, která má na UK FTVS ne-li nejdelší, tak zcela určitě jednu z nejdelších tra-

dic. Původně to byl přebor UK FTVS v orientačním běhu a nočním orientačním běhu koedukova-
ných dvojic, který se pořádal každoročně od roku 1969. Jedním z hlavních organizátorů z tehdejší                                                 
katedry sportů a pobytu v přírodě byl mladý učitel Pavel Tajovský. Ten bohužel 6. 2. 1980 zahynul 
v lavině v Nízkých Tatrách. Od téhož roku byl závod 
pořádán jako „Memoriál Pavla Tajovského“ neboli 
„Taják“. V roce 2016 se tedy uskutečnil již 47. ročník.                                                                                                                             
V tomto ročníku probíhal závod částečně i na půdě                                   
UK FTVS a v nedaleké oboře Hvězda. Zúčastnilo se 
ho 63 dvojic, tedy více než 120 závodníků, většinou 
studentů a absolventů UK FTVS. Organizaci tradičně 
zajišťovala katedra sportů v přírodě UK FTVS.

Sporťáček
Také v roce 2016 se jako v předchozích letech tým specialistů UK FTVS účastnil sportovně-ná-

borové akce pro děti a mládež Sporťáček. Akce se konala na šesti místech v České republice – ve 
Zlíně, Karlových Varech, Ostravě, Praze, Brně a Plzni. 
Úkolem týmu odborníků z UK FTVS bylo na základě 
testování různých ukazatelů fyziologických funkcí or-
ganismu doporučit rodičům nejvhodnější sportovní 
aktivity pro jejich děti. S využitím naměřených dat ze 
souboru více než 1200 dětí, které se v rámci festivalu 
Sporťáček účastnily testování, budou navíc vytvoře-
ny referenční hodnoty vybraných ukazatelů fyziolo-
gických funkcí pro chlapce a dívky od předškolního 
věku až po starší školní věk. 
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Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK
Sportovní aktivity probíhají jednak v loděnici Regata, jsou to kanoistika, jachting, cyklistika a stolní 

tenis. Pravidelné tréninky plavání zrakově postižených (ZP) jsou pak v bazénu v Tyršově domě.

Kurzy a akce jsou realizovány v přírodním prostředí zimním i letním, v ČR a v zahraničí. Cent-
rum současně plní funkci poradenskou a propagační. Pro zajištění a zkvalitnění výuky jsou pracov-
níci centra doplňováni zdravotně postiženými instruktory a odbornými doprovody z řad studentů                                  
a absolventů UK.

Z vícedenních akcí se v období leden až duben 2016 uskutečnily čtyři týdenní lyžařské kurzy                            
v Krkonoších a Jizerských horách a jeden týdenní lyžařský kurz v Itálii. V květnu to byl nejprve týdenní 
nácvik činnosti doprovodů při cyklistice vozíčkářů ve Stráži nad Nežárkou a následně týdenní kurz za-
měřený na kanoistiku a jachting ZP na Lipně. V období 
červenec až září proběhly dva 14denní kurzy jachtingu 
a windsurfingu a jeden týdenní kurz jachtingu, kanois-
tiky a windsurfingu, vše ve Vigajnu (Chorvatsko).

Z jednodenních akcí je třeba zmínit „Otevírání 
Vltavy“ (duben) a Rektorský den – aktivity pro osoby 
se zdravotním postižením (květen). 

V rámci programu plavání zrakově postižených se celkem 
uskutečnilo 78 lekcí (vždy v pondělí a ve čtvrtek).

6.2 Úspěchy studentů UK fTVS
Studenti UK FTVS pravidelně úspěšně reprezentují UK FTVS a UK, zejména na sportovních, ale i na 

kulturních a dalších akcích. Za UK FTVS studenti soutěžili v závodu o Pohár rektora UK a vystoupili 
během sportovně společenského večera „Konstanzer Welten“. Za UK se zúčastnili 5. rektorské konfe-
rence a studentského fóra ASEM (ARC5) a nechyběli ani ve sportovních týmech UK v rámci Evropské 
univerzitní hokejové ligy a v „bitvách“ hokejového, fotbalového a florbalového týmu UK mezi čtyřmi 
pražskými univerzitami (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univer-
zita a Vysoká škola ekonomická).

Reprezentace UK fTVS

Maratonská štafeta – 8. květen 2016

V květnu 2016 se štafeta UK FTVS zúčastnila maratonského závodu o Pohár rektora UK. Díky                    
poměrně vysoké kvalitě a prestiži, kterou uvedený štafetový závod postupně získává, byli vybráni za 
členy týmu nejlepší vytrvalci na UK FTVS ve složení:

1. úsek: Vít Veselý (36:43)
2. úsek: Jakub Čvanda (38:07)
3. úsek: Lukáš Červenka (36:26)
4. úsek: Vlastimil Šroubek (47:00 – 12 195 m)
Štafeta s poměrně přesvědčivým náskokem zvítězila – její vítězný čas byl 2:38:05.
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Konstanzer Welten 2016 – 15. – 19. červen 2016
Již podruhé v posledních čtyřech letech UK FTVS přijala pozvání od vedoucích představitelů Uni-

verzity v Kostnici, zprostředkované díky dlouholeté spolupráci vedoucí katedry jazyků PhDr. Evy 
Pokorné, Ph.D, zúčastnit se společného „workshopu“ a zároveň sportovně společenského večera                              
v německé Kostnici. Skupina studentů Vivat Academica vedená Mgr. Šárkou Panskou z katedry gym-
nastiky se tak stala hostem Univerzity v Kostnici a společně s místními studenty z vysokoškolského 
sportovního klubu se zúčastnila galavečera „Konstanzer Welten 2016“.

Vystoupení studentů UK FTVS ve dvou skladbách (Let’s have fun together a Spiderwoman) bylo 
přijato s velkým uznáním všech zúčastněných. Studenti předvedli tanečně gymnastickou show pro-
pojenou párovou akrobacií a závěsnou akrobacií na 12m šále. Obě skladby byly odbornou kritikou 
hodnoceny velmi pozitivně a místní tisk Südkurier Konstanz dokonce označil vystoupení studentů            
UK FTVS za „vrchol tohoto po všech stránkách vydařeného večera, který s sebou přinesl závan Cirque 
du Soleil“. Vysoká sportovní i umělecká úroveň 
obou skladeb nadchla více než 1200 kostnic-
kých diváků a ti, kdo se už do sportovní haly ne-
vešli, mohli shlédnout sestřih celého programu 
v regionální televizi.

Dva dny před vlastním vystoupením proběhl 
za účasti našich i kostnických studentů společný 
gymnasticko-akrobatický workshop v jednom 
ze sportovních kurzů vysokoškolského sportu 
místní univerzity.

Reprezentace UK

5. rektorská konference a studentské fórum ASEM (ARC 5) – 4. – 9. duben 2016 
Univerzita Karlova a Asia-Europe Foundation (ASEF) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dubnu 2016 zorganizovala 5. ročník mezi-
národní konference rektorů (6. – 8. 4. 2016) a studentské fórum (4. – 6. 4. 2016). ASEM Rectors’ Con-
ference and Students’ Forum (ARC) je platformou zaměřenou na problematiku vysokého školství. 
První konference – ARC 1 – se v rámci ASEM konala v roce 2008 v Berlíně a od té doby je pořádána 
každé dva roky střídavě v Asii a Evropě. Ústředním tématem konference v roce 2016 byla zaměstna-
telnost: „Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation“. Konference a fóra se zúčast-
nilo cca 200 vrcholných představitelů univerzit, zástupců podnikatelské sféry i politické reprezentace                      
a dále také studenti z celkem 51 asijských a evropských zemí. Jednání se zaměřila na hledání inova-
tivních řešení v oblasti přípravy mladé generace na neustále se zvyšující nároky pracovního trhu a na 
možnosti efektivního budování jejich budoucí kariéry.

Studentského fóra se zúčastnili studenti z univerzit 51 členských států ASEF. Na fóru 4. 4. 2016 
vystoupila česká plavkyně Simona Baumrtová, studentka doktorského studia UK FTVS. V rámci rek-
torské konference ASEM dne 8. 4. 2016 vystoupil český hokejista David Kočí, student trenérské školy     
UK FTVS. Oba studenti přednesli hostům příspěvek zaměřený na problematiku propojení vrcholové-
ho sportu se vzděláním.
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3. ročník Evropské univerzitní hokejové ligy – Sekeráš Trophy 2015/2016                 
– 15. duben 2016

Tým UK Praha se stal potřetí v řadě mistrem Evropské univerzitní hokejové ligy. Druhé finálové 
utkání mezi mužstvy UK Praha a Paneuropa Kings Bratislava, které mělo rozhodnout o vítězi třetího 
ročníku EUHL, mělo poměrně jednoznačný průběh. UK si po celý zápas udržovala vedení, které po-
tvrdila v poslední třetině třemi brankami a přesvědčivým vítězstvím 7 : 2. Na soupisce týmu UK bylo 
44 studentů UK FTVS pod vedením manažéra Ing. et Mgr. Miloše Fialy, Ph.D., z katedry technických 
a úpolových sportů UK FTVS a trenéra a Mgr. Jana Kregla.

UniCup 2016 – 21. duben 2016
2. ročník univerzitního fotbalového turnaje UniCup 2016 (resp. fotbalová bitva čtyř pražských 

univerzit) se konal 21. dubna 2016 na stadionu FK Viktoria Žižkov. Celý turnaj provázela výteč-
ná divácká atmosféra a slunečné počasí. Vítězem se po velmi vyrovnaných utkáních stal tým VŠE.             
V prvním semifinálovém utkání zvítězil tým VŠE nad týmem ČZU 2 : 1. V druhém semifinálovém 
utkání se po nerozhodném stavu v normální hrací době radovali z penaltového rozstřelu fotbalisté 
UK, kteří porazili tým ČVUT 2 : 1. V utkání o 3. místo mezi poraženými semifinalisty se po bezgólové 
remíze v normálním hracím čase radovali po penaltách hráči ČZU v poměru 1 : 0. Finálové utkání 
přineslo vyrovnaný a velmi pohledný zápas mezi týmy VŠE a UK. Na rychlý vedoucí gól VŠE dokázal 
tým UK odpovědět vyrovnávacím gólem po změně stran. Po velmi přísném rozhodnutí hlavního 
arbitra zahrával tým VŠE v poslední minutě utkání přímý volný kop z hranice pokutového území 
soupeře. Naneštěstí pro tým UK skončil míč v horním rohu branky. Na vyrovnávací gól už hráčům 
UK nezbyl dostatek času, a tak se po výsledku 2 : 1 ve finále UniCupu 2016 radoval z vítězství tým 
VŠE. Součástí týmu UK bylo 19 studentů UK FTVS pod vedením Mgr. Jakuba Kokštejna z katedry 
sportovních her UK FTVS.

První florbalová bitva – 3. květen 2016
První florbalová bitva se uskutečnila v úterý dne 3. května 2016 v Aréně Sparta na Podvinném 

Mlýně. Bitvy se stejně tak jako v ledním hokeji a fotbalu zúčastnily čtyři vysoké školy – UK, ČVUT, 
ČZU a VŠU. V prvním zápase se UK utkala s ČZU a vítězstvím 10 : 6 postoupila do večerního finále. Ve 
finále UK porazila VŠE 8 : 4 a odnesla si tak pohár pro vítěze historicky první florbalové bitvy. Mezi 
hráči, kteří reprezentovali UK, bylo 9 studentů UK FTVS pod vedením Mgr. Zuzany Dragounové z ka-
tedry sportovních her UK FTVS.

6. ročník Hokejové bitvy pražských univerzit – 27. říjen 2016
Jedinečný souboj čtyř pražských univerzit o Pohár primátora Hl. m. Prahy se pod patronací Jeho 

Magnificence pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, konal v holešovické Tipsport 
Aréně. Výběr UK nenašel už třetí rok po sobě přemožitele, když si nejprve zajistil postup do finále                        
vítězstvím 2 : 0 nad ČVUT. Stejným výsledkem rozhodl i finálové utkání proti VŠE. V týmu UK bylo 
22 studentů UK FTVS pod vedením manažéra Ing. et Mgr. Miloše Fialy, Ph.D., z katedry technických          
a úpolových sportů UK FTVS a trenéra a Mgr. Jana Kregla.
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7. Rozvoj
7.1 Investice do infrastruktury

V roce 2016 UK FTVS realizovala několik investičních akcí v oblasti rozvoje infrastruktury, ke kte-
rým patří:

• Instalace kamerového systému do prostoru kolejí UK FTVS. Financováno z Fondu rozvoje                 
majetku UK FTVS.

• Rekonstrukce osvětlení vnitřních prostor – Veleslavín. Financováno z programu MŠMT „Rozvoj 
a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy“. Celkové náklady na rekonstrukci 
činily 6 116 405 Kč.

• Kompletní rekonstrukce kancelářských prostor v 3. a 4. nadzemním podlaží bloku E. Financo-
váno z Fondu rozvoje majetku UK FTVS.

• Výměna termostatických hlavic na topných tělesech v areálu Veleslavín. Financováno z Fondu 
rozvoje majetku UK FTVS.

• Instalace 6 ks elektronických nástěnek do vstupního portálu UK FTVS. Financováno z Fondu 
rozvoje majetku UK FTVS.

• Zhotovení dokumentace pro stavební akce v následujících letech. Financováno z Fondu rozvoje 
majetku UK FTVS.
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• Iluminace polyfunkční sportovní plochy s běžeckým oválem. Financováno z programu MŠMT 
„Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy“. Celkové náklady na                 
iluminaci činily 6 140 694 Kč.

• Hardware pro doménu a virtualizační platformu. Financováno z Institucionálního plánu                   
Univerzity Karlovy.

 7.2 Propagační video UK fTVS
V průběhu roku 2016 bylo natočeno propagační video UK FTVS, celkem trvá 3:11 minut a je zpra-

cováno jak v české, tak v anglické verzi. K natočení záznamu byl mimo kamer použit i dron. 

Natáčení videa probíhalo na různých místech, a to: 

• Exteriéry UK FTVS – vnitroblok, tenisové kurty, lanové centrum, atletický ovál.

• Interiéry UK FTVS – WiFi zóna, studovna, učebny, laboratoře, posilovna.

• Vodní slalom v Loděnici Troja – vodácký kurz.

• Pec pod Sněžkou, fakultní horská bouda Na Muldě – kurz lyžování.

7.3 Celoživotní vzdělávání
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 54 kurzů organizovaných Centrem celoživotního vzdělávání 

(CŽV), z nichž 24 bylo zájmových a 30 profesních. Ve všech kurzech CŽV bylo celkem proškoleno             
1 808 osob.

Stálicemi mezi žádanými kurzy je vzdělávání trenérů, ať již v rámci trenérské školy licence A, 
nebo licence B, dále jsou to zájmové kurzy garantované doc. PaedDr. Tomášem Peričem, Ph.D., doc. 
PhDr. Pavlem Strnadem, CSc., PhDr. Alešem Kaplanem, Ph.D., PhDr. Andreou Levitovou, Ph.D., PhDr.                 
Radimem Jebavým, Ph.D., PhDr. Klárou Coufalovou, Ph.D., nebo kurzy realizované týmem učitelů 
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na katedře sportů v přírodě. Dlouhodobě se též velké přízni těší výuka v rámci Univerzity 3. věku 
pod vedením PaedDr. Květy Prajerové, CSc. Ve spolupráci s katedrami jsou připravovány další kurzy                        
s cílem navýšení počtů proškolených osob v následujících letech.

POČET KURZŮ A PROŠKOLENÝCH OSOB V CŽV V OBDOBÍ 2011–2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Druh kurzu Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Krátkodobé             
(do 15 hod.) 3 41 7 106 8 194 13 205 19 381 24 350

Střednědobé 
(16–100 hod.) 17 547 22 709 23 662 23 719 15 607 20 744

Dlouhodobé 
(nad 100 hod.) 11 428 14 829 13 949 14 852 18 921 10 714

CELKEM 31 1016 43 1644 44 1805 50 1776 52 1909 54 1808
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8. Ediční činnost
1. KRÁL, L., PACH, M., BELÁS, M., BUNC, V. Snežné športy, teória, didaktika a zdravie. Vysokoškol-

ská učebnice. Praha: UK FTVS, 2016. 126 s. ISBN 978-80-87647-25-7.

2. SUCHÝ, J. a kol. (Eds.) Sciencia Movens 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské            
vědecké konference konané dne 15. 3. 2016 v Praze. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2016. 329 s.                    
ISBN 978-80-87647-26-4.

3. VINDUŠKOVÁ, J., ZEITHAMMEROVÁ, M., PLOC, M., KRASILOV, J. (Eds.) Studijní programy Fakulty 
tělesné výchovy a sportu 2016/2017. Praha: UK FTVS, 2016. 246 s. ISBN 978-80-87647-27-1.

4. PARRY MARTÍNKOVÁ, I., VINDUŠKOVÁ, J., ZEITHAMMEROVÁ, M., ANDĚLOVÁ, J. (Eds.) 
English program for international students 2016–2017. Prague: UK FTVS, 2016. 36 s.                                                               
ISBN 978-80-87647-28-8.

5. SLEPIČKA, P. (Ed.) Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Sborník pří-
spěvků VIII. konference sociologie sportu, pořádané dne 28. 4. 2016 v Praze. Praha: UK FTVS, 
2016. 158 s. ISBN 978-80-87647-29-5.

6. BUNC, V., BEDNÁŘ, M. (Eds.) Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. Sborník příspěvků 
konference pořádané ve dnech 16. a 17. 9. 2016 v Praze. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2016.                   
17 s. ISBN 978-80-87647-30-1.

7. FIALOVÁ, L., FLEMR, L., KAŠPAR, L. (Eds.) Využití didaktických stylů v tělovýchovné praxi. 
Vybrané příspěvky z mezinárodní konference pořádané dne 15. 9. 2016 v Praze. CD-ROM.                            
Praha: UK FTVS, 2016. 68 s. ISBN 978-80-87647-31-8.

8. MATOŠKOVÁ, P., CHRUDIMSKÝ, J. (Eds.) Fórum kinantropologie 2016. Vzdělávání v kinantropo-
logii. Sborník abstraktů, textů a prezentací z konference pořádané ve dnech 21. – 22. 9. 2016             
v Moravci. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2016. ISBN 978-80-87647-32-5.

9. MATOŠKOVÁ, P., POLÁŠKOVÁ, M., CHRÁSTKOVÁ, M., GNAD, T., JINDRA, M., BÍLÝ, M. Lyžování. 
Technika a metodika [online]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovani/index.html. 
Praha: UK FTVS, 2016. ISBN 978-80-87647-33-2.

Tělesná výchova a sport mládeže (TVSM)
Výkonná redakce časopisu se zaměřila na zkvalitnění publikovaných článků. Od roku 2016 jsou 

články zasílané do časopisu recenzovány a jsou doplněny o anglický abstrakt. 

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 1, 48 s. ISSN 1210-7689.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 2, 48 s. ISSN 1210-7689.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 3, 48 s. ISSN 1210-7689.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 4, 48 s. ISSN 1210-7689.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 5, 48 s. ISSN 1210-7689.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2016, roč. 82, č. 6, 48 s. ISSN 1210-7689.
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Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC-K)
V roce 2016 byl časopis přijat do databáze ERIH+, DOAJ a Index Copernicus. Byl kladen důraz na 

zvýšení kvality článků i prezentace časopisu – anglický jazyk v článcích i na webových stránkách je 
kontrolován rodilým mluvčím, byla aktualizována redakční rada časopisu, přičemž se zvýšil počet 
zahraničních členů.

Dlouhodobý záměr UK fTVS na období 2016 – 2020
Brožura pro vnitřní potřebu fakulty.

Vizitky vědeckých týmů
Ediční centrum UK FTVS v roce 2016 graficky připravilo 6 vizitek vědeckých týmů ve dvou verzích, 

tj. v českém a anglickém jazyce.
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9. Hospodaření
Hospodaření UK FTVS bylo v roce 2016 vyrovnané. Fakulta dosáhla kladného hospodářského 

výsledku v rámci všech činností ve výši 25 839 Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla kompenzována kladným 
hospodářským výsledkem Celoživotního vzdělávání (CŽV) a Doplňkové činnosti (DČ). 

V roce 2016 fakulta hospodařila s hodnotou celkových příjmů o cca 9,5 mil. Kč vyšší než v roce 2015 
(nárůst o 4,5 %). Samotné výnosy CŽV vzrostly o 15,5 % a DČ o 12,3 %. Zdroje z nárůstu výnosů byly 
využity na financování rozvoje a propagace fakulty. I v roce 2016 fakulta pokračovala v doplňkové 
činnosti s optimalizací smluvní dokumentace nájemních smluv včetně finančního narovnání. Fakulta 
v roce 2016 získala externí investiční zdroje přesahující 11 mil. Kč na rozvoj sportovišť a areálu 
Veleslavín.

Díky snížení institucionální dotace došlo v roce 2016 na straně nákladů ke krácení mzdových 
prostředků pracovišť spojenému s personální racionalizací. Zároveň se podařilo o více než 30 % 
navýšit zdroje na vyplácení odměn z vědecké a publikační činnosti. Navýšení nákladů z důvodu 
zvýšení odpisů z dotací se podařilo v co nejvyšší možné míře kompenzovat nárůstem papírových 
výnosů.

V roce 2016 činnost fakulty v hospodářské oblasti pokračovala v souladu s dlouhodobým záměrem 
a plynule navázala na započaté procesy optimalizací z roku 2014.

Byla přijata řada opatření, jejichž cílem je efektivnější řízení činností. Díky změně zákona                                                            
o veřejných zakázkách bylo v průběhu roku aktualizováno opatření týkající se procesů nákupů zboží 
a služeb, především v režimu malého rozsahu, které jsou v případě fakulty dominantní.

V souladu se zákonem o finanční kontrole byla řadou opatření delegována větší pravomoc na 
příkazce středisek, čímž zároveň došlo ke snížení administrativní zátěže, především u akademických 
pracovníků. Pro podporu rozvoje odborného růstu byla zavedena systémová pravidla čerpání 
sociálního fondu fakulty, která budou pokračovat i v následujících letech.

Detailní ekonomické údaje hospodaření jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření 
za rok 2016, včetně přílohy sumarizující zásadní činnosti Provozně ekonomického oddělení UK FTVS.
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10. Akademický senát
Předsednictvo pracovalo v roce 2016 do 22. 3. ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (předseda), 

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místopředseda).

Od 5. 4. 2016 pracovalo předsednictvo ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (předseda),                              
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místopředseda),                   
Mgr. Jana Ižovská (místopředsedkyně).

Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2016 je rozčleněna do následujících bodů:

1. Zasedání a složení AS UK fTVS
V roce 2016 se uskutečnilo celkově 13 zasedání AS UK FTVS, z toho tři mimořádná (31. 5. 2016, 

30. 8. 2016, 29. 11. 2016). Složení AS UK FTVS se v průběhu roku změnilo (v příloze Výroční zprávy 
AS UK FTVS).

2. Pracovní činnost předsednictva AS UK fTVS
Schůze předsednictva AS UK FTVS se v roce 2016 zpravidla konaly (mimo období letních prázdnin) 

jednou měsíčně, většinou 14 dní před zasedáním pléna AS UK FTVS.

3. Usnesení AS UK fTVS
AS UK FTVS přijal za kalendářní rok 2016 celkem 32 usnesení (v příloze Výroční zprávy AS UK FTVS).

4. Spolupráce s vedením fTVS
Komunikace s vedením fakulty byla intenzivní: děkanka a členové kolegia děkanky se účastnili 

zasedání AS UK FTVS. Na zasedání kolegia děkanky byl pravidelně přítomen předseda AS UK FTVS.

5. Činnost komisí AS UK fTVS
V rámci AS UK FTVS pracovaly čtyři komise: ekonomická, studijní, legislativní a komise pro výstav-

bu a vnitřní rozvoj. Výroční zprávy jednotlivých komisí jsou přílohou Výroční zprávy AS.

AS UK FTVS projednal výroční zprávu za rok 2016 a schválil její znění na svém zasedání dne 21. 2. 2017. 
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11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2016

Na podatelnu UK FTVS byly doručeny v roce 2016 tři žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dále byly v roce 2016 na UK FTVS řešeny čtyři stížnosti.

Na UK FTVS byly také řešeny požadavky na informace např. emailovou komunikací, avšak tyto 
žádosti nelze považovat za žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., protože neměly potřebné náležitosti, 
nebo nebyly zaslány na elektronickou adresu, která byla pro tyto účely zřízena Opatřením děkanky 
č. 13/2014.

Počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet 
podaných 

žádostí
Vyhověno Vyhověno 

částečně
Odložení 
žádosti

Vydání rozhodnutí             
o odmítnutí žádosti

Podaná odvolání 
proti rozhodnutí

3 2 1 0 0 0

Počet soudních rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu                               
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet stížností v roce 2016 na UK fTVS

Počet stížností celkem Oprávněné stížnosti Neoprávněné stížnosti

4 2 2
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12. Závěr
Zpracovali: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty

 PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti

 prof. Ing. Václav Bunc, CSc., proděkan pro vědu, výzkum, doktorské studium a rigorózní řízení

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

 doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

 Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty

 doc. MUDr. Jan Heller, CSc., předseda akademického senátu fakulty

Předkládá: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty


