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ZÁPIS 
z 1. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7. 10. 2014 

 
 

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

Omluveni: (bez titulů)  
Hosté: (bez titulů)  
 
Kontrola zápisu ze zasedání dne 2. 9. 2014: zápis bez připomínek 
 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 
1.1. Návrh na jmenování prof. Bohannona hostujícím profesorem ‒ Kolegium rektora 

dne 15. 9. 2014 projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím 
profesorem. Rektor UK prof. Zima jmenoval pana prof. Bohannona hostujícím 
profesorem na UK FTVS od 1. 10. 2014. Dekret bude slavnostně předán v roce 2015. 

1.2. Habilita ční komise PhDr. Jiřího Kirchnera, Ph.D. ‒ návrh habilitační komise bude 
projednáván na VR UK FTVS dne 22. 10. 2014. 

1.3. www.scio.cz, s.r.o. – Mgr. Z. Štěpánková, právnička firmy www.scio.cz, zaslala 
stížnost ohledně nedodání kompletní požadované informace tzn. neposkytnutí 
kompletních znění testů všeobecných studijních předpokladů, které byly použity 
v přijímacím řízení pro ak. r. 2013/2014 a 2014/2015. Stížnost bude postoupena 
k rektorovi UK. 

1.4. Shromáždění Akademické obce – na den 21. 10. 2014 bude svolána Akademická obec 
od 13:00 hod do posluchárny P3, kde bude obec seznámena se závěry ekonomické a 
personální kontroly. 

1.5. Jmenování vedoucích kateder a center – na pozice vedoucích kateder a center, kde 
končí období, na které byli jmenováni, proběhnou ve dvou cyklech výběrová řízení. Do 
dne 12. 10. 2014 budou sestaveny komise pro výběrová řízení pro první cyklus 
výběrových řízení. 

1.6. Pracovní komise RVŠ ‒ Rada vysokých škol požádala AS UK FTVS o návrhy členů 
pracovních komisí RVŠ. V současné době je doc. Viléma Novotná předsedkyní 
Pracovní komise pro přípravu učitelů. KD vyjádřilo zájem o pokračování doc. Novotné 
v komisi a případné navržení dalších členů do komisí. 

1.7. Projekt Kredo – o hodnocení vědecké a výzkumné činnosti požádal prorektor 
Konvalinka. Prof. Bunc mu zaslal požadované připomínky. 

1.8. Opatření děkanky o vyvěšování státní vlajky – bude připraveno opatření 
s podrobnostmi ohledně používání a vyvěšování státní vlajky na objektech FTVS. 
Zodpovědný bude Ing. Skrbek. 

 
 
2. VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
2.1. GA UK – od 6. 10. 2014 otevřena aplikace Grantové agentury UK, do které je možné 

zadávat přihlášky nových projektů a žádosti o pokračování projektů. Grantová agentura 
UK je otevřena pro studenty doktorského studia v prezenční i kombinované formě. 
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2.2. Reakreditace habilitačního a jmenovacího profesorského řízení – podklady je 
potřeba dodat do 31. 10. 2014 – vyzvaní docenti a profesoři. Rekreditace bude 
předložena VR UK FTVS k projednání v listopadu nebo prosinci. 

2.3. Doktorská studia – hodnotící výroční zprávy DS musí školitelé předložit na vědecké 
oddělení do 13. 10. 2014 (zprávu je nutno odevzdat jak v elektronické, tak písemné 
podobě). Do DS se pro akademický rok 2014/2015 zapsalo 46 studentů. Připravuje se 
zpřísnění podmínek pro doktorské studium a podmínky budou předloženy Oborové radě 
a poté také VR. Prezenční doktorand po uplynutí 4 leté doby prezenčního studia je po 
podání žádosti převeden na kombinované studium. Nevyjadřuje se k tomu školitel, 
jedná se o čistě administrativní úkon. 

2.4. VaVpI – monitorovací zpráva byla vypracována a odevzdána na MŠMT dne 
30. 9. 2014. Požádali jsme na UK o možnost předfinancování. O poskytnutí prostředků 
bude rozhodovat kolegium rektora a Senát UK. Konečné rozhodnutí bude známo až 21. 
listopadu. V případě negativního posouzení žádosti na RUK lze projekt z naší strany 
ukončit bez finančních postihů. Dodatečné finanční náklady UK FTVS (změna 
rozpočtou UK FTVS) v souvislosti s realizací VaVpI bude 7. 10. 2014 projednávat 
mimořádné jednání senátu UK FTVS, konečné stanovisko vyplyne z jednání řádného 
zasedání AS UK FTVS dne 14. 10. 2014. Většina sankcí VaVpI se týká výběrových 
řízení. Fakulta má vybránu organizaci, která zajišťuje administrativně výběrová řízení, 
ale již není schopna zajistit technické řešení, což zůstává na nás jako na řešitelích. Pro 
úspěch výběrových řízení je potřeba nezpochybnitelným způsobem zpracovat technické 
specifikace navrhovaných přístrojů, což znamená výše zmíněné dodatečné náklady. 
Fakulta si nechala zpracovat možná rizika projektu VaVpI. Analýza potvrdila platnou 
výši výnosů na úrovni 0,2 % celkové požadované sumy. Potvrdila největší riziko, 
kterým je dodržení časových lhůt a správné specifikace zadávacích dokumentací pro 
výběrová řízení. Administrativní pokyny, jak má vypadat celý vnitřní proces pro 
zpracování tohoto projektu ze strany MŠMT jsou průběžně zpřesňovány. Stále není 
konečná harmonizace finančního řešení projektu. Na pokrytí rizik ohledně výběrových 
řízení bude potřeba, aby AS UK FTVS schválil navýšení nákladů cca o 3 mil. Kč. 

 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
 
3.1. Aktuální události dle harmonogramu roku: 

Ak. rok 2013/2014 - SMZK 29.9. - 10. 10. 2014 
Ak. rok 2014/2015: 
Náhradní termín zápisů do vyšších ročníků 9. 10. 2014 
Elektronické zápisy do předmětů a do rozvrhu 
‒ zimní semestr 2. kolo PS jen změny rozvrhu: 3. - 7. 10. 2014 
‒ zimní i letní semestr 2. kolo KS 1.10. - 10. 10. 2014 

3.2. Doplňovací řízení – dne 29. 9. 2014 proběhly náhradní zápisy studentů do prvních 
ročníků a dne 30. 9. 2014 paní děkanka vyhlásila doplňovací řízení pro Bc. studijní obor 
Management tělesné výchovy a sportu a pro nav. Mgr. studijní obor Fyzioterapie. 
U obou oborů byla snížena hranice bodů pro přijetí do studia do ak. roku 2014/2015. 

3.3. Kontrola splněných studijních povinností ‒ v průběhu října budou překontrolovány 
studijní povinnosti a začátkem listopadu bude k dispozici definitivní podoba matriky. 
Proběhla diskuze ohledně termínů ak. roku daných UK a zápisu do předmětů v SIS. 

3.4. Opatření děkanky – byla vydána 2 opatření děkanky souvisejících se studiem: 
OD č. 10/2014 ‒ Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016 
OD č. 11/2014 ‒ Uznání splněné studijní povinnosti 

3.5. Úprava vyměřování poplatků spojených se studiem – v souvislosti s rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2014 přistoupila Univerzita Karlova v Praze 
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k tomu, že nebude počínaje ak. rokem 2014/2015 vůbec vyměřovat poplatky spojené se 
studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za dalším studium). 
Studentu-absolventu může vzniknout poplatková povinnost pouze v případě, pokud 
překročí standardní dobu studia tohoto dalšího studia. Připravuje se Opatření děkanky ‒ 
Poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2015/2016. 

3.6. Hodnocení výuky studenty ‒ v SIS se připravuje aplikace Anketa, kde budou studenti 
hodnotit výuku za ak. rok 2013/2014 od 18. 11. – 19. 12. 2014. Vyhodnocení proběhne 
na začátku letního semestru. Harmonogram hodnocení a zveřejnění výsledků bude dáno 
opatřením děkanky. 

3.7. Garanti specializací pro SBZK a SMZK ‒ byl připraven nový seznam garantů 
specializací pro bakalářské i magisterské státní závěrečné zkoušky a bude předložen ke 
schválení VR UK FTVS dne 22. 10. 2014. 

3.8. Individuální studijní plán – připravují se prováděcí pokyny k realizaci studia podle 
individuálního studijního plánu. Každý student, kterému bude povolen individuální 
studijní plán, bude mít toto uvedeno v SISu. Pro učitele bude v takových případech 
závazné individuálně podle informací od studenta určit individuální plnění studijních 
povinností, pokud možno před dobou, kdy je plnění studijní povinnosti určeno ostatním 
studentům. 

 
 

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

 
4.1. KD dne 7. 10. 2014 schvaluje zahraniční cesty: 

 
1. Mgr. D. Hadraba, 8. – 11. 10. 2014, Bilaterální PhD program – dokončení 

experimentu, Hasselt University, Belgie hrazeno z GAUK 956 213 
2. Mgr. M. Šimková, 11. – 12. 10. 2014, Experimentální měření a vyhodnocování dat 

s použitím doporučených sekvencí, Medical University of Vienna, Rakousko, 
hrazeno z GAUK 545312 

3. Mgr. Lenka Horňáková, 11. – 19. 10. 2014, Experimentální měření a 
vyhodnocování dat s použitím doporučených sekvencí. Tvorba a použití software 
na zpracování získaných snímků, segmentace ROI do T2 map, Medical University 
of Vienna, Rakousko, hrazeno z AKTION 69p17, GAUK 545312 

4. Prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc., 12. – 13. 10. 2014, expert group „Health 
enhancing physical activities“, Brusel, Belgie, hrazeno z prostředků MŠMT 

5. Prof. Ing. V. Bunc, CSc., 22.- 28. 10. 2014, Annual World Congress of Nutrition 
and Health 2014, Taiyuan Coal Transaction Center, Čína, hrazeno z OP 601801 

6. Ing. M. Polášková, 22. – 26. 10. 2014, Seminář MK a RLS OSÚ ZL SLČR, Pitztal, 
Rakousko, hrazeno z OSÚ ZL SLČR a vlastních zdrojů  

7. Doc. PhDr. J. Suchý, Ph.D., 26. – 31. 10. 2014, Změny silově-vytrvalostní 
výkonnosti u běžců na lyžích za využití přípravy v lyžařském tunelu, Oberhof, 
Německo, hrazeno z PRVOUK P38 

8. Prof. PhDr. M. Waic, 30. – 31. 10. 2014, habilitační řízení Z. Valenty, oponent, 
FTVŠ, UKo Bratislava, Slovensko, hrazeno z P39 

9. Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D., Mgr. M. Šteffl, 3. – 6. 11. 2014, jednání o navázání 
spolupráce, University of Hull, Velká Británie, hrazeno ze 130 000 

10. Mgr. P. Česák, 18. – 23. 11. 2014, 7th European Public Health Conference, 
Glasgow, Skotsko, Velká Británie, hrazeno z GAUK 12006, OP 601801, 120 007  

11. Doc. PhDr. J. Suchý, Ph.D., 18. - 25. 11. 2014, výukový pobyt v rámci Erasmus+, 
Univerzita Mateje Béla, Banská Bystrica, Slovensko, hrazeno z Erasmus+ 
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12. PaedDr. J. Vindušková, CSc., 19. – 21. 11. 2014, MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ 
KONFERENCIA ATLETIKA 2014, aktivní účast, Banská Bystrica, Slovensko, 
hrazeno ze 140 000, 120 007 

13. Mgr. M. Šteffl, 21. – 27. 4. 2015, International Conference on Frailty & Sarcopenia 
Research 2015, aktivní účast, Boston, USA, hrazeno z P38 – 120 017, 500 200 

 
Schváleno na poradě vedení 16. 9. 2014 

1. Doc. PhDr. J. Neuman, CSc., 1. - 3. 10. 2014, Meeting ENOS management 
Committee ENOS – ( European Network of Outdoor Sports), Brusel, Belgie, hrazeno 
ze 130 100 

 
Neschváleno 

1. Mgr. J. Holický, 1. 10. 2014 – 7. 1. 2015, studijní pobyt v rámci Erasmus+, 
Univerzita Konstanz, Německo, hrazeno z: Erasmus, PRVOUK P39. Neschváleno 
dofinancování z PRVOUK P39 – žádost podaná pozdě, v žádosti chybí vysvětlení 
nutnosti dofinancování. V případě dodání bude projednáno na dalším KD. 

 
Garsonka – bezplatné ubytování 

16. – 19. 10. 2014 dr. Andrew Edgar, Cardiff University 
 

4.2. Erasmus+ ‒ v programu Erasmus+ vyjíždí v zimním semestru do zahraničí 27 studentů 
a přijede 43 studentů. 

4.3. Konference EAIE – ve dnech 16. – 19. 9. 2014 proběhl 26. ročník konference EAIE. 
Paní děkanka se zúčastnila slavnostního zahájení v Karolinu a paní proděkanka Parry 
Martínková kromě propagace fakulty na stánku vyhledávala kontakty s evropskými a 
hlavně mimoevropskými univerzitami – např. University of Ghent, University of 
Stirling, Reykjavik University, Kobe University, Chung-Ang University, Konkuk 
University. 

4.4. Józef Piłsudski University of Physical Education ve Varšavě – paní proděkanka se 
ve dnech 27. – 30. 9. 2014 zúčastnila slavnostního zahájení nového akademického roku 
na univerzitě k příležitosti 85. výročí založení univerzity. Proběhlo jednání o vzájemné 
spolupráci a možnosti uzavření mezifakultní dohody. 

4.5. University of Oregon ‒ 27. 10. 2014 – schůzka se zástupci univerzity, proběhne 
jednání o spolupráci na meziuniverzitní úrovni. 

4.6. Návštěva University of Hull ‒ dne 3. ‒ 6. 11. 2014 navštíví univerzitu Mgr. Šteffl a 
Mgr. Strejcová, Ph.D. V rámci návštěvy proběhne jednání ohledně budoucí 
mezifakultní spolupráce. 

4.7. Výkonná redakční rada časopisu TVSM ‒ jmenováni budou dr. Kaplan, dr. Levitová 
a dr. Kotlík. 

4.8. Post-doc zahraniční pracovníci ‒ fakulta z finančních důvodů nepostoupila žádosti 
kandidátů k posouzení univerzitní komisí. V případě zájmu bude možné o nových 
kandidátech opět uvažovat za půl roku. 

 
 
5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
 
5.1. Den seniorů ‒ koná se dnes 7. 10. 2014 a slavnostního uvítání se zúčastní děkanka paní 

starostka Ing. Kousalíková. Proděkan Petr seznámil přítomné s programem dne. 
5.2. Projekt „Dual Career“ – s Kateřinou Neumannovou z ČOV probíhají další jednání a 

upřesnění podmínek ve smlouvě.  
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5.3. Den CŽV – se koná v sobotu 11. 10. 2014 na rektorátu. Na RUK budeme mít svůj 
stánek, za fakultu bude představovat CŽV proděkan Petr, který přednese přednášku 
s kurzy z CŽV, včetně trenérské školy a univerzity třetího věku. 

5.4. ISA Czech – smlouva je připravena a překontrolována od JUDr. Krůfy. Proděkanka 
Parry Martínková připraví sylaby pro výuku. 

5.5. Aplikace FTVS ‒ byla vydána aplikace pro Apple a Android telefony. Bude sloužit 
studentům pro rychlejší hledání v kontaktech na osoby z fakulty, pro lepší orientaci po 
areálu školy atd. Proděkan Petr navrhl, aby učitelé jednou měsíčně uváděli konzultační 
hodiny, které by se vždy v aplikaci aktualizovaly. Z aplikace bude možné objednávat a 
platit ubytování v našich střediscích. Také bude možné objednávat z aplikace obědy. 

5.6. Krátkodobý pronájem místnosti pro vozíčkáře – Praha 6 požádala o pronájem pro 
dva vozíčkáře sportovce. Při nalezení vhodných prostor, jim bude pronájem poskytnut. 

5.7. Klub Alumni  ‒ proděkan Petr navštívil první radu Klubu Alumni. Do budoucna by 
klub měl přinést větší spolupráci s absolventy fakulty. 

5.8. IP UK  ‒ proběhla vnitřní soutěž a byla vyhodnoceno tak, že pouze jeden projekt 
nedostane příspěvek a některým projektům byl příspěvek pokrácen. Od 
Ing. Bělonožníka z rektorátu, je již potvrzeno, že vše proběhlo v pořádku. 

5.9. Doplnění Olympijské vývěsky – doc. Dovalil nabídl doplnění o Olympijské hry před 
dvěma lety. 

 
 
6.  EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.  
 
6.1. Organizační změny na provozně-ekonomickém oddělení ‒ došlo ke spojení funkce 

vedoucího provozního a ekonomického oddělení a vedoucím se stal Ing. Skrbek. Pro 
všechny zaměstnance provozně-ekonomického oddělení byly vytvořeny nové pracovní 
náplně, které definují kompetence a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. 

6.2. Nová struktura středisek ‒ od 1. 1. 2015 dojde ke změně struktur jednotlivých 
finančních středisek s příkazci a správci. Oddělena bude doplňková činnost a CŽV. 

6.3. Memorandum pro výstavbu kampusu ‒ finální verze memoranda je již dokončena. 
Memorandum budou podepisovat: UK FTVS, UK, MŠMT, ČUS a Městská část 
Praha 6. 

6.4. Finanční rozpočet a přehled čerpání ‒ bude předložen na AS UK FTVS dne 
14. 10. 2014. V současné době je rozpočet čerpán na cca 75% hranici. Jsou překročeny 
pouze náklady na služby. U CŽV je oproti loňsku větší výnos. 

6.5. Čerpání grantů a PRVOUKu – byl zjištěn problém při průběžném čerpání grantů. 
Prostředky z PRVOUKu určeny na režii mohou být až 20%. Režie byly převedeny na 
střediska, ze kterých byly dále placeny provozní náklady nikoliv režie školy. Uvažuje se 
o převedení zbývajících financí jako režijních nákladů fakultě. Pro podporu knihovny je 
třeba zavést systém, např. procentuální spoluúčast z grantů. 

6.6. Stravování zaměstnanců ‒ uvažuje se o podpoře pro všechny zaměstnance fakulty 
(nejen pro strávníky v menze) formou stravenek. Platba obědů by probíhala 
pravděpodobně formou stravenek. Nevýhodou je, že při zavedení stravenek stoupne 
fakultě celkový náklad na stravování (stravenky obdrží i ti zaměstnanci, kteří dosud na 
obědy nechodili). Výhodou pro zaměstnance je, že stravenky jsou daňově osvobozené a 
neplatí se z nich také zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanec tak ušetří cca 3 tis. Kč 
ročně. V současné době se slovují možní dodavatelé stravenek. 
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7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musá lek, Ph.D. 
 
7.1. Metodologie závěrečných prací ‒ dr. Musálek seznámil KD s největšími problémy při 

metodologii závěrečných prací. Proběhla diskuze ohledně kvality bakalářských a 
diplomových prací a vypisování témat. 

 
 
V Praze dne 10. září 2014 
Zapsala: Bc. Machková 
Schválil: děkanka UK FTVS 


