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ZÁPIS 
z 11. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 9. 2014 

 
 

Přítomni: (bez titulů) Kohlíková, Bunc, Vindušková, Heller, Petr, Zelenka, Musálek, 
Omluveni: (bez titulů) Parry Martínková 
Hosté: (bez titulů)  
 
Kontrola zápisu ze zasedání dne 30. 6. 2014: zápis bez připomínek 
 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 
1.1. Nehoda na slalomovém kanále v Troji – dne 6. 8. 2014 došlo při sjíždění s raftem 

k nehodě a zaklínění vodáka pod vodou.  
1.2. Podání stížnosti. Soudní znalci UK FTVS v oblasti biomechaniky dne 14. 8. 2014 

podali stížnost k ministryni spravedlnosti prof. Válkové. 
1.3. Návrh na jmenování prof. Bohannona hostujícím profesorem  - doplňující materiály 

byly zaslány na RUK Ing. Pospíšilové. 
1.4. Časopis TVSM – PaedDr. Čechovská šéfredaktorka časopisu k 1. 9. 2014 ukončila 

svoji činnost.  V této souvislosti se připravuje nová redakční rada časopisu. 
1.5. PhDr. Jiří Kirchner, Ph.D. – odevzdal podklady k habilitačnímu řízení. Na říjnovém 

zasedání VR bude projednán návrh na složení habilitační komise. 
1.6. Projekt „Dual Career“ – Kateřina Neumannová z ČOV oslovila fakultu a požádala 

o spolupráci při studiu vrcholových sportovců a to i po skončení jejich kariéry. Projekt 
bude financovaný ze zdrojů Evropské unie. Proděkan Petr a Ing. Zelenka zaslali studijní 
podklady pro realizaci projektu. 

1.7. Organizační řád – dne 1. 9. 2014 proběhla schůzka k OŘ.  Advokátní kancelář Bělina 
& Partners zpracovala na základě Statutu UK FTVS a standardů na ostatních fakultách 
koncepci OŘ. OŘ bude nadále vnitřním přepisem fakulty s možností flexibility (např. 
při změně názvu kateder). 

1.8. www.scio.cz, s.r.o. – Mgr. Z. Štěpánková právnička firmy www.scio.cz požádala podle 
zákona č. 106/1999 Sb. o informace, které nám vyhláška č. 343/2002 o postupu a 
podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na VŠ ukládá zveřejňovat na 
webových stránkách. Požadují kompletní znění testů všeobecných studijních 
předpokladů, které byly použity v přijímacím řízení pro ak. r. 2013/2014 a 2014/2015. 
Dne 1. 9. 2014 proděkanka Vindušková zaslala odkazy na webové stránky UK FTVS, 
kde je možné nalézt požadované informace ohledně průběhu přijímacího řízení. Znění 
testů, s ohledem na autorská práva FF UK, zaslaná prozatím nebudou. 
 

 
 
2. VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
2.1. Dne 1. 10. 2014 ve 13:00h se ve velké zasedací místnosti uskuteční slavnostní zahájení 

1. ročníku doktorského studia.  
2.2. Hodnocení doktorského studia - termín pro odevzdání hodnotících výročních zpráv je 

6. 10. 2014 pro studenty a 13. 10. 2014 pro školitele. Oborové rady budou posuzovat 
zejména plnění ISP a oblast publikační činnosti.  
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2.3. Opatřením rektora 19/2014 byly zvýšeny odměny pro školitele za včasné obhájení 
disertace jeho studenta. 

2.4. Hodnocení badatelského výkonu RIV 2011-2013 - 19. 6. 2014 prezentováno na UK. 
Prof. Bunc. seznámil s celkovým hodnocením RIV bodů za jednotlivé roky od roku 
2011 u různých vysokých škol. V přepočtu na 1 akad. pracovníka máme nejnižší počty 
RIV bodů na UK. Z hlediska publikací je UK srovnatelná s evropskými univerzitami. Z 
hlediska citací je výrazně horší. V zahraničí tvoří doktorandi více jak 60 % vědeckého 
výkonu pracoviště. Problémem UK FTVS je otázka kvality školitelů – jen 3 mají H 
index vyšší než 5. Na UK FTVS je sice vysoký počet akademických pracovníků, ale 
chybí lektoři. Bude potřeba zpřísnit požadavky na publikování akademických 
pracovníků. Doktorand musí být zapojen ve smluvním výzkumu a musí publikovat. Na 
OR DS se bude projednávat zpřísnění podmínek plnění povinností v rámci DS a 
následné postihy.  

2.5. Závěrečné hodnocení VZ MSM 0021620864 – fakulta obdržela nejvyšší možné 
ohodnocení A+. 

2.6. Ukončení projektů GA UK v roce 2013 – 6 grantů ukončeno. Splněny byly pouze 
závěrečné projekty ve společenskovědní oblasti. V biomedicínské oblasti bylo 
hodnocení odloženo z důvodu nesplnění požadavku článků s IF. GAUK podobně jako 
hodnocení RIV uznává pro hodnocení pouze texty, které mají více než dvě strany 
tištěného textu v časopise IF. Kratší texty a anotace článků neuznává. 

2.7. Akreditace 3-letého DS – akreditace byla prodloužena do 31. 10. 2018. 
2.8. Smluvní výzkum – dne 27. 8. 2014 byl ukončen sběr dat za rok 2014. Pouze čtyři 

pracoviště z fakulty jsou zapojené do smluvního výzkumu. Sportovní katedry nabízejí 
kurzy, které by bylo vhodné zpracovat formou smluvního výzkumu.  

2.9. VaVpI – fakulta ještě neobdržela konečné rozhodnutí z MŠMT ohledně projektu 
VaVpI. Již teď je jasné, že spolufinancování nebude 32 %, ale pouze 15 %. Problémem 
by mohla být udržitelnost. Doc. Jelen se spolupodílí na projektu 60 %. Na svých 
zařízeních by měl vykazovat výkon přes 3 mil Kč po dobu 5 let. Nutné zvážit, zda 
budeme dosahovat požadované vytíženosti. Pracoviště musí převzít zodpovědnost za 
udržitelnost. Část odpovědnosti také převzal RUK. Od dubna 2015 do konce roku 2015 
bude v kladném případě spuštěn zkušební provoz. Udržitelnost bude kontrolována na 
základě monitorovacích ročních zpráv.   

2.10. Týden vědy a techniky – pořádá Akademie věd ve dnech 1. – 15. 11. 2014 na Národní 
třídě. Ve dnech 11. – 12. 11. 2014 bude prezentovat UK FTVS laboratoř sportovní 
motoriky. 

2.11. Gaudeamus Brno  - probíhá 4. -7. 11. 2014, fakulta byla požádána o zapojení se do 
doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou“. Mgr. M. Dvořák a Mgr. M. 
Panáčková z laboratoře sportovní motoriky budou prezentovat naší fakultu. 

2.12. Návrh novely VŠZ – zrušení akreditační komise a vytvoření tzv. akreditačního domu. 
Vznikla kontrolní komise, která bude kontrolním orgánem na fakultách. Posilují se 
pravomoci UK na úkor fakult, na které mohou být zčásti zpětně delegovány. 

2.13. Post-doc – do 5. 9. 2014 budou na RUK předány dvě žádosti studentů: Francisco Javier 
López -Španělsko, Elena Nemchyna – Ukrajina 

 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
 
3.1. Přijímací řízení ak.r. 2014/2015 – 3 182 uchazečů podalo přihlášku ke studiu na UK 

FTVS, 3 126 uchazečů podalo elektronickou přihlášku přes systém „Uchazeč“. 
Uchazeči měli možnost do 28. 2.2014 podávat přihlášky jako každý rok. Z počtu 3 182 
bylo děkankou přijato ke studiu na ak. r. 2014/2015  1 030 uchazečů. 41 uchazečů 
požádalo o zvláštní zacházení a všem bylo vyhověno.   
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3.2. Přijímací a přezkumné řízení – se uskutečnilo dne 27.8.2014 na RUK. Celkem bylo 
podáno 153 žádostí o přezkumné řízení, z toho 15 uchazečům děkanka vyhověla. 
Ve 138 případech rektor potvrdil rozhodnutí děkana o nepřijetí. 

3.3. Zápisy do I. ročníků studia – 2. 9. 2014 řádný termín zápisu do 1. roč. Bc. PS, KS a 3. 
9. 2014 řádný termín zápisu do 1. roč. nav. Mgr. PS, KS. Z tohoto důvodu bude v těchto 
dnech uzavřené studijní oddělení.  

3.4. Zahraniční studenti samoplátci – 50 uchazečů splnilo podmínky pro přijetí na UK 
FTVS. 2. kolo přihlášek bylo uzavřeno 31. 8. 2014. Dne 18. 9. 2014 v 9:00h proběhne 
zápis 1 ročníků, od 13:00h zápis do vyšších ročníků. Oproti loňskému roku došlo 
k poklesu uchazečů. Je to dáno také větší konkurencí a velkou finanční zátěží. Zvážit 
zda snížení poplatku za studium by pomohlo navýšit počet uchazečů. 

3.5. Harmonogram ukončování studia a akademického roku – do 29. 8. 2014 studenti 
odevzdávali BP v elektronické i tištěné podobě, přihlášky k obhajobě a SBZK, index 
ke kontrole splnění studijních povinností před SBZK.  Do 5. 9. 2014 je termín pro 
odevzdání DP v elektronické i tištěné podobě, přihlášky k obhajobě a SMZK, indexu 
ke kontrole splnění studijních povinností před SMZK.  Proděkanka prosí vedoucí prací 
o kontrolu zadání prací.  Neobhájené práce se musí znovu zadat do SISu.  Během září 
budou zveřejněné termíny SBZK a SMZK. 

3.6. Erasmus – někteří naši studenti, kteří vycestovali za minulého vedení fakulty v rámci 
programu Eramus, nemají splněné studijní povinnosti z předcházejícího úseku studia. 
Proděkanka bude schvalovat výjezdy na Erasmus a jejich případné prodloužení pouze 
v případě, že student bude mít splněné studijní náležitosti. 

3.7. Dne 6.10.2014 se uskuteční na RUK schůzka studijních proděkanů – 11. 9. 2014 
proběhne neformální schůzka studijních proděkanů ohledně studijního informačního 
systému (SIS) 

3.8. Akreditace – proběhly schůzky se zástupci pracovních skupin připravujících nové 
akreditace pro obory: TV a Výchova ke zdraví, TV a aktivity v přírodě, Kondiční trenér 
a Trenérství. 

3.9. Karolinka pro ak. r. 2014/2015 – katedry obdržely přes podatelnu UK FTVS. 
3.10. Imatrikulace – dne 10. 10. 2014 v 9:00 hod. a v 11:00 hod. v Aule Karolina 
3.11. Materiál Podmínky přijímacího řízení pro ak. r. 2016/2016 byl dokončen (74s.) a byl 

dne 28. 8. 2014 předán předsedovi AS a studijní komisi AS k projednání na AS dne 
9. 9. 2014. 

 
 

4. ZAHRANI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VN ĚJŠÍ VZTAHY – PhDr. Irena Parry 
Martínková, Ph.D.  – omluvena, přečetla proděkanka Vindušková 

 
4.1. KD dne 2. 9. 2014 schvaluje zahraniční cesty: 

 
− Prof. PhDr. M. Waic, CSc., 3. – 5. 9. 2014, Mezinárodní seminář pořádaný 

Slovenskou olympijskou akademií, Nový Smokovec, Slovensko, aktivní účast, 
hrazeno zvací stranou a ze 120 019 

− Prof. Ing. V. Bunc, CSc., 8. – 9.10. 2014, účast na jednání VR na FTVŠ UKo 
Bratislava, Slovensko, hrazeno z OP 601 801 

− Mgr. J. Baláš, Ph.D., Mgr. L. Vomáčko, Ph.D., 14. – 20. 9. 2014, 2nd International 
Rock Research Congress, aktivní účast, Pontresina, Švýcarsko, hrazeno z OP 
602 415, OP 601 801, 120 007 

− Mgr. M. Panáčková, 2nd International Rock Research Congress, Pontresina, 
Švýcarsko s, 14. – 20.9. 2014, aktivní účast, Pontresina, Švýcarsko, hrazeno z OP 
601 a 120 007  
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− Mgr. L. Kalkusová, 23. – 27. 9. 2014, evaluace projektu LINC, Linkoping, 
Švédsko, hrazeno z projektu LINC 

− PhDr. A. Kaplan, Ph.D., 25. 9. – 5. 10. 2014, MS v Basketbale žen, člen 
realizačního týmu, Ankara, Turecko, hrazeno z prostředků FIBA a ČBF 

− Mgr. J. Baláš, Ph.D, Prof. Ing. V. Bunc, CSc., 26. 9. 2014, pracovní schůzka 
k evropskému projektu „Randonée et santé en Europe“, Schoeneck, Německo, 
hrazeno z OP  601801 

− PhDr. I. Parry Martínková, Ph.D., 27. – 30. 9. 2014, účast na slavnostním zahájení 
nového akademického roku – k příležitosti 85. výročí založení univerzity, jednání 
o vzájemné spolupráci,  Józef Piłsudski University of Physical Education in 
Warsaw, Polsko, hrazeno zvací stranou a ze 130 000 

− Mgr. T. Ruda, Mgr. J. Šíma, 1. - 3. 10. 2014, The world Association for Sport 
Management Inaugural Conference, aktivní účast,Madrid, Švýcarsko, hrazeno 
z GAUK 12010, 400 110, PRVOUK 

− PhDr. J. Carboch, Ph.D., 13. - 17. 10. 2014, Mezinárodní školení rozhodčích 
pořádané Mezinárodní tenisovou federací, Hamburg, Německo, hrazeno 
z vlastních zdrojů 

− Doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., 14. – 16. 11. 2014, 30. „Jahrestagung und 
Mitgliederversamlung des. I.A.F.K.“, aktivní účast, Zurich, Švýcarsko, hrazeno 
zvací stranou, ze 120 016 a 130 114 

− Doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., 27. 4. – 4. 5. 2015, WCPT Congress 2015 and GM 
WCPT, aktivní účast, Singapore, hrazeno zvací stranou, ze 120 016 (z přidělených 
prostředků v roce 2014) a 130 114 (podle směrnice č. 1/2010) 

− Doc. PaedDr. T. Perič, Ph.D., 30. 9. – 3. 10. 2014, Výročí Fakulty sportu, 
Prešovská univerzita v Prešově, hrazeno z 800 001 

− PaedDr, M. Tůma, Ph.D., 5. – 8. 10. 2014, National Coaches Course Belarus, 
Handball Federation of Belarus, Minsk, Bělorusko, hrazeno z EHF 

 
Schváleno dne 18. 8. 2014: 
− Doc. Ing. F. Zahálka, Ph.D., 19. – 21. 8. 2014, obhajoba doktorské práce Mgr. P. 
Čecha a Mgr. P. Kačúra, Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko, hrazeno zvací 
stranou 

 
Schváleno na poradě vedení dne 11. 7. 2014: 
− Doc. PhDr. P. Tilinger, CSc., 2. – 6. 9. 2014, Mezinárodní mistrovství Itálie 

mentálně postižených sportovců v tenisu a seminář trenérů, vedoucí výpravy, 
Ferrara, CUS (Univerzitní sportovní centrum), Itálie, hrazeno  Českým svazem 
mentálně postižených sportovců, o.s. 

− Doc. PaedDr. T. Perič, Ph.D, 20. – 21. 8. 2014, disertační zkouška Mgr. Jozefa 
Moroscaka, Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta sportu, Slovensko, hrazeno 
zvací stranou 

− Mgr. I. Šimůnková, Ph.D., 4. – 7. 9. 2014, World Gymnaestrada Meeting, 
Helsinki, Finsko, hrazeno Českou gymnastickou federací 

 
 
5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
 
5.1. Falon – alokace prodejny skript proběhla. Potýkaly jsme se s problémy se skladem 

knih, který nebyl dlouhodobě řádně veden. Ve vstupní hale  bude umístěna prosklená 
vitrína nabízených  propagačních předmětů a studijních materiálů. 
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5.2. Propagační film  – společnost iWirel nabídla vytvoření propagačního filmu za 70 tis 
bez DPH. KD souhlasí se zadáním a výrobou filmu. V současné době máme pouze starý 
propagační film na DVD. Realizace filmu začne po 1. 10. 2014. 

5.3. Vnit řní soutěž – dne 2. 9. 2014 ve 13:00h proběhne schůze k vnitřní soutěži IP UK dle 
výzev, které byly koncem července 2014 distribuovány na katedry. Druhá část žádosti 
IP UK bude připravena v souladu s institucionálním plánem UK. Uzávěrka návrhů je do 
10. 10. 2014. Na rok 2014 je stejně jako loni k dispozici cca 3,3 mil Kč, z čehož 900 tis 
Kč bude využito pro vnitřní soutěž.  

5.4. FTVShop – uvolněný prostor FTVShop  je k dispozici. Vítáme podnětné návrhy, jak 
tento prostor využít. 

5.5. Sporťáček – dne 6. 9. 2014 od 10:00h do 18:00h se uskuteční „Festival sportu pro děti“ 
v lokalitě Hamr - Braník.  Fakultu budou prezentovat PhDr. Levitová, Doc. Perič, Mgr. 
Šteffl,  proděkan Petr  a další. 

5.6. Nový web UK FTVS – realizace se zpožďuje. Dne 16. 9. 2014 bude na RUK 
prezentován grafický koncept webu spolu s editačním rozhraním. Pak započněme 
aplikace.  

5.7. Akce: 
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů  - OVOV dne 5. 9. 2014. Na akci 
participují naši studenti spolu s proděkanem Petrem. 
Rada CŽV se koná dne 16. 9. 2014,  
Rada absolventů se koná dne 29. 9. 2014,  
Den seniorů se koná dne 7. 10. 2014. PhDr. Brtník  byl pověřen organizací akce, z LSM 
Mgr. Hráský a Mgr. Kramperová budou provádět měření 
Den CŽV se koná dne 11. 10. 2014. 

 
 
6.  EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.  
 
6.1. Posudek externích systému UK FTVS – V součinnosti se zhotovitelem posudku UK 

FTVS byla v tomto týdnu předaná pracovní verze posudku, která se v současnosti 
analyzuje a připravuje se výstup. Posudek nebyl dosud dokončen díky nemožnosti 
dodání vstupních dat. Chybí: organizační řád, vnitřní směrnice 
(správce/příkazce/nákladová střediska/odpovědnost/ kompetence), mzdový model 
odměňování akademických pracovníků a vstupní data pro její tvorbu.  

6.2. Dlouhodobá absence lidského kapitálu – na základě interní a osobní analýzy a dílčích 
závěrů externího posudku je největším současným problémem provozně ekonomické 
sekce fakulty absence lidského kapitálu, která ovlivňuje hospodaření celé fakulty včetně 
osobního ohodnocení všech zaměstnanců.  
Cíl: efektivní přerozdělování zdrojů uvnitř fakulty, zvýšení hospodárnosti provozu 
školy, optimalizace daňové zátěže fakulty, zvýšení příjmů DČ, zlepšení hospodárnosti 
výcvikových středisek.  
Problémové oblasti:  
- právní: neplatný organizační řád, chybějící koncepce vnitřních závazných směrnic, 

správa, kontrola a právní revize smluvních vztahů, administrace veřejných zakázek, 
korekce pracovních smluv a personální agendy. 

- investiční: komplexní inženýring výstavby a rozvoje, zajištění a administrace 
externích zdrojů. 

Marketing a prodej: koncepční řešení využití potenciálu výcvikových středisek, odborné 
zajištění oslovení potenciálních studentů. 

6.3. Rekonstrukce bloku C včetně nákupu nového nábytku – na základě výběrového 
řízení vyhrála soutěž společnost AB Building, která zakázku realizovala. Akce byla 
financovaná z FRM a UK FTVS na místo původního záměru byla najata služba 
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externího stavebního dozoru, který na základě denní docházky stavbu předal objekt 
v termínu bez finálních výhrad (v průběhu oprav cca 20 připomínek a výzev k nápravě). 
Rozpočet akce nebyl překročen.  

6.4. ICT p řístrojové vybavení – na základě žádosti o externí financování přístrojového 
dovybavení bylo UK FTVS schválena dotace, která bude čerpaná na konkrétní IT 
projekty:  
- elektronizaci objednávek a správy výcvikových středisek fakulty 
- SWITCH  
- zavedení WI-FI v areálu fakulty. 
Akce proběhla za aktivní součinnosti pana proděkana pro rozvoj a vedoucího IT 
oddělení. 

6.5. Čerpání rozpočtu – k 28. 8. 2014 je celkový rozpočet čerpán dle plánovaného limitu 
vzhledem k časovému období, tzn. na hranici cca 66%. 

6.6. Koncepce financování absence lidského kapitálu v roce 2014 – náklady na 
personální zajištění odborných služeb jsou do konce roku a dále  bude řešeno převážně 
na základě zajištění interní reorganizace a specializace vlastních pracovníků, evn. 
externí spolupráce, za splnění podmínky financování z dosažených úspor plynoucích 
z nové koncepce hospodaření. 

6.7. Optimalizace smluvních vztahů – proběhlo vyjednávání nových podmínek s bankou, 
dále analýza, revize a náprava smluvních vztahů nájemce  automatů, vyjednání slev u 
odběratelů při pořízení nábytku a daňové řešení problematiky DPH. 

6.8. Změna koncepce využití FRM – na základě jednání na odboru výstavby RUK byl 
kladně hodnocen návrh na změnu koncepce využití prostředků FRM, kdy dojde 
k poklesu čerpání financí na stavební práce, které nevycházejí z odborné analýzy 
aktuálních potřeb. Čerpání v roce 2014 bude využito na financování vypracování těchto 
analýz a stavebního inženýringu příprav investičních záměrů, které budou následně 
předkládány do programů externího financování. Díky posílení tohoto odboru na straně 
RUK je v budoucnosti velká šance na získání externích zdrojů pro tyto účely. 

 
 
 
V Praze dne 2. září 2014 
Zapsala: H. Kopřivová 
Schválil: děkanka UK FTVS 


