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ZÁPIS 
z 9. zasedání kolegia děkanky UK FTVS dne 2. 6. 2014 

 
 

Přítomni: (bez titulů) Kohlíková, Bunc, Vindušková, Parry Martínková, Petr, Fořter, Musálek, 
Heller 
Omluveni: (bez titulů) 
Hosté: (bez titulů) 
 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
 
1.1. Opatření děkanky č. 5/2014 – paní Daňková připravila čerpání dovolené v roce 2014 a 

poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy.  
1.2. Akreditační komise si vyžádala počty Ph.D. studentů na jednoho školitele. Neschvalují 

disproporci v počtu vedení doktorandů na školitele. Počty se pohybují od 1 do 20 
doktorandů. Je zapotřebí rychle vyřešit. Prof. Bunc konstatoval, že o problému ví a 
oborové rady ho řeší. 

1.3. Návrh dr. Hruši o aktivitách Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů 
– centrum letos slaví výročí 10 let a při té příležitosti bude probíhat 2. 10. 2014 
konference, 7. a 8. 11. 2014 bude připraven odborný seminář na fakultě a 20. 11. 2014 
proběhne slavnostní zasedání v Císařském sále na RUK. Paní děkanka chce tyto aktivity 
podpořit a pomoci. 

1.4. Mgr. Marinčič, manažer OVOV – požádal paní děkanku o schůzku. Zakladateli 
projektu  OVOV jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Rádi by usilovali o spolupráci na 
projektu. Jedná se o pohybový program pro žáky základních škol s názvem Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. Chtěli by, aby se na na rozvoji programu podíleli 
také studenti a učitelé z UK FTVS. Bude jim zaslána odpověď s nabídkou schůzky do 
konce června 2014. 

1.5. Proběhlo jednání s dr. Kolářem z Českého olympijského výboru – rád by navázal na 
myšlenku vybudování Muzea sportu na půdě UK FTVS. Měli by zájem o prostory 
Sportcentra a kina. O těchto prostorách uvažovalo také vedení Národního muzea. 
V současné době je prioritní jednání ohledně boudy Na Muldě, výstavby kampusu, 
dvora atd. 

1.6. Česká obec sokolská – prof. Bunc informoval, že se jedná o smlouvu o využití prostor a 
navrhl, že by bylo vhodné doplnit ji o společný projekt. UK FTVS využívá jejich bazén 
a z části je využívána jejich tělocvična. Mohli by nám umožnit vědeckou činnost 
s velkými skupinami lidí. Návrh smlouvy dostala paní děkanka až v květnu, nikoliv v 
únoru. 

1.7. Dne 6. 6. 2014 proběhne schůzka koordinátorů k elektronické evidenci doktorského 
studia. Zúčastní se dr. Hrušková a Mgr. Ploc. 

1.8. Informace k možnému poskytování odborné a technické pomoci fakultám v oblasti 
investiční výstavby z UK: byl by vhodný určený pracovník na (či pro) FTVS a to i jen 
na částečný úvazek. 

1.9. Předběžně byla domluvena schůzka ohledně časopisu Česká kinantropologie na pondělí 
23. 6. 2014 od 8:30. 

1.10. Návrh na ocenění významných monografií roku – oceněni byli doc. Suchý a 
dr. Kovářová. Prof. Bunc připomenul žádost na katedry, aby identifikovali své 
excelentní výsledky. 

1.11. Prorektorka Rovná požádala o návrhy několika kurzů CŽV, které by mohly být v akad. 
roce 2014/2015 nabídnuty absolventům UK se slevou. Kurzy vybral a návrh odeslal 
dr. Petr. 
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1.12. Paní děkanka seznámila KD s návrhem programu pro vědeckou radu 18. 6. 2014. 
1.13. Paní děkanka informovala o postupu řešení podnětů PhDr. Jiřího Kirchnera, Ph.D.  
1.14. Dr. Tůma zaslal žádost o zajištění pracovních pomůcek a vybavení pro jejich katedru. 

Ing. Fořter konstatoval, že na základě dohody s firmami Adidas a Lionsport bylo 
zaměstnancům sportovních kateder zakoupeno v roce 2013 oblečení a pro letošní rok 
byl plánován nákup bot. KD rozhodlo počkat s rozhodnutím v této věci na podzim 
a řešit jí v závislosti na vývoji hospodaření fakulty. 

1.15. Prof. Volf, předseda GR UK informoval dopisem, že byly projednány nominace 
doc. Suchého a dr. Parry Martínková na členství v sekci společenské vědy – 
psychologie, pedagogika Grantové agentury UK. K datu 1. 9. 2014 byl jmenován 
doc. Suchý. 

1.16. Životní jubilea zaměstnanců fakulty – jubilea v 70, 60 a 50 letech budou ohodnocena.  
1.17. Ing. Fořter rozeslal nabídku kurzů angličtiny pro administrativní pracovníky, kterou 

pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy UK. 
1.18. Mobilní telefonní tarify pro zaměstnance – Ing. Fořter vysvětlil, že s variantou 

s možností využití maximální slevy nesouhlasí UK. Pro UK je přípustná pouze varianta, 
kdy by vyúčtování a faktury byly zasílány přímo domů zaměstnancům a telefonní 
služby by si platil každý sám. V této variantě je ale možné čerpat výrazně nižší slevu 
(pouze 10-20%). O přesných podmínkách a výši slevy stále jednáme s T-Mobilem.  

1.19. Paní Macková zaslala rozpis promotorů na Bc. a Mgr. promoce – Mgr. Zeithamerová 
ještě musí dodat rozpis podle hodin a dnů. Poté budou katedry požádány, aby 
najmenovaly, další účastníky promocí ze svých pracovišť. 

1.20. Stavební úpravy bytu v Nosticově č. 4 – vlastníkem objektu je UK a proto nemůže paní 
děkanka podepsat pro stavební úřad Prahy 1 prohlášení, že se vlastník seznámil 
s úpravami projektu. Za projekt a vyřízení povolení by měla fakulta zaplatit 120 tis. Kč 
a stavební úpravy budou stát kolem 2 mil. Kč. 

 
 
2. VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 
2.1. VaVpI – došlo k významným komplikacím ve financování VaVpI. UK FTVS by se 

měla podílet z 15%. Původně bylo plánováno, že MŠMT bude hradit 32% podíl, nyní se 
však čeká na konečné rozhodnutí. Pokud by oba tyto podíly (cca 25 mil. Kč) měla 
hradit UK FTVS, mohl by vyvstat problém s vyčerpáním rezerv. Je případně možné 
z projektu odstoupit bez postihu. Bude vyhlášena výzva k podání nabídky na 
společnost, která povede výběrová řízení v projektu VaVpI. 

2.2. Excelentní výzkumy – za letošní rok byly uznány dva výzkumy a finanční ohodnocení 
již bylo na fakultu zasláno. Týká se doc.J.Suchého a mgr.L.Kovářové 

2.3. Oborová rada DS KIN navrhuje rozšíření školitelské kapacity. Perspektivní školitelé 
v počtu 10 byli osloveni a požádáni o podklady, na jejich základě OR případně doporučí 
děkance UK FTVS jejich jmenování.   

2.4. Základní informace pro studenta i školitele doktorského studijního programu – je 
možné najít na webových stránkách UK FTVS.  

2.5. Oborová rada – podle vysokoškolského zákona musí být členem oborové rady garant 
doktorského studijního programu. Na VR bude předložen návrh na odvolání stávajícího 
garanta doktorského studia Kinantropologie a návrh na jmenování nového garanta. 

2.6. Habilitační a jmenovací kritéria – dvakrát bylo konzultováno s prorektorem prof. 
Gerlochem. Byla vytvořena varianta, která sjednocuje požadavky jmenovacích řízení, 
která mají afinitu k biomedicíně. Bylo navrženo, aby se scientometrie neřešila 
dogmaticky, ale v rámci kritérií biomedicíny. Návrh byl předán na RUK a je přislíbeno, 
že prof. Gerloch i prof. Zima k tomu budou přihlížet 
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2.7. Vysokoškolský zákon – chystaná změna je v akreditačním úřadu, více rozhodovacích 
pravomocí bude mít senát, ostatní zůstává stejné. 

2.8. Odměny v PRVOUK – připraveno měsíční vyplácení odměn od 1. 6. 2014 a je 
předpoklad, že tato varianta bude na 4 měsíce. Garanti tří programů na UK FTVS 
navrhli přerozdělení odměny dle práce v programu. Částka za PRVOUK je vyjmuta 
z osobního ohodnocení a není vyplácena plošně. Částky budou vypláceny formou 
odměn, což umožňuje volnější nakládání garantů. 

2.9. Habilitační řízení dr. Kirchnera – na RUK proběhla schůzka s kancléřem 
Mgr. Slepičkou, paní děkankou, vedoucí vědeckého oddělení RUK, právničkou UK. Je 
nutné zdržet se jakýchkoli osobních kontaktů a komentářů s dr. Kirchnerem a 
neposkytovat žádné dílčí informace nebo podklady. Všechny akce tohoto typu by měly 
jít přes paní děkanku. 

 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
 
3.1. Harmonogram roku akademického roku 2014/ 2015 – dr. Vindušková seznámila KD 

s novými změnami v harmonogramu. Došlo k úpravě zkouškového období pro 
závěrečné ročníky a odevzdávání bakalářských a diplomových prací a přihlašování na 
zkoušky. V jarním termínu bude odevzdávání bakalářských a diplomových prací 
přesunuto na 10. 4. 2015. Kontrola studijních povinností bude probíhat do 24. 4. 2015. 
Odevzdání přihlášek k obhajobě a ke státnicím bude do 30. 6. 2015. Odevzdání práce 
v elektronické i tištěné podobě bude do 21. 8. 2015 a odevzdávání indexu ke kontrole 
studijních povinností bude do 28. 8. 2015. Je potřeba, aby katedry zajistili dne 21. 8. 
2015 službu, která bude schopna potvrdit do SIS odevzdání práce.                    
Upravený harmonogram akademického roku bude předložen AS UK FTVS dne 10. 6. 
2014. 

3.2. Termín zápisu do studia není totožný s termínem elektronického zápisu do předmětů a 
do rozvrhu. Nově bude nutné, aby harmonogram kurzovní výuky pro denní a 
kombinované studium byl vždy hotov před prvním kolem elektronického zápisu do 
předmětů a do rozvrhu. Student by už měl vědět, na jaký termín si kurz zapisuje a za 
jakých ekonomických podmínek. Předměty, které nebudou takto dopředu uvedeny 
v harmonogramu kurzovní výuky, se nebudou vyučovat formou volitelného předmětu. 

3.3. Do termínu 11. 6. 2014 jsou požádáni všichni garanti směrů a garanti specializací, aby 
v listu volitelných předmětů označili předměty, které doporučují svým studentům jako 
volitelné.  

3.4. Písemné přijímací zkoušky – probíhají v týdnu od 2. 6. do 4. 6. 2014, podle 
stanoveného harmonogramu. 

3.5. Připomínky a návrhy k editaci Karolínky 2014/2015 – bude dána do tisku 15. 6. 2014. 
Do Karolínky byly přidány části: Propagace a prodej služeb, Pronájmy a služby, 
Sportoviště UK a Projektová kancelář. 

3.6. Kontaktní osoby z kateder pro výuku studentů se specifickými potřebami, mají být 
určeny do 30. 6. 2014.  

3.7. Byla vyžádána úprava podmínek přijímacího řízení u talentových zkoušek z gymnastiky 
pro obor ATV a upravení podmínek přijímacího řízení (talentové zkoušky) pro druhou a 
třetí věkovou kategorii v gymnastice a v plavání. 

3.8. Akreditace Fyzioterapie byla schválena AS UK FTVS a je připravena na předložení VR 
UK FTVS. 

3.9. Akreditace Výchova ke zdraví – byl vytvořen návrh předmětů, návrh bude předložen 
katedrám (vyučujícím), aby konkretizovali tématické plány.  

3.10. Akreditace TVS trenérství – byl podán první návrh, doc. Süss byl vyzván, aby na 
přípravě této akreditace pokračoval.   
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3.11. Akreditace Sportovní turismus již prošla záměrem podaným na UK. Má na starosti 
dr. Štědroň. 

3.12. Sportovní fyzioterapie – doc. Pavlů stáhla. Čeká se na novou vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví. 

3.13. Dr. Vindušková vyzve skupiny, které pracují na nových akreditacích, aby předložily své 
záměry. Fakulta oznamuje na RUK, jaké akreditace má v plánu podávat  v roce 2015. 
Na podzim by měla být připravena akreditace TV a Výchova ke zdraví, TVS  - 
trenérství a TVS – kondiční trenér.  

3.14. V roce 2015 nás čeká reakreditace stávajících oborů studijního programu TVS. 
3.15. Dr. Vindušková se dne 5. 6. 2014 se zúčastní schůzky s prorektorem Štechem 

k problematice pedagogického studia na UK. 
3.16. Dr. Vindušková se dne 11. 6. 2014 se zúčastní schůzky s prorektorkou pro studium. 
3.17. Kolegium děkanky souhlasí s návrhem dr. Vinduškové týkající se provozu počítačové 

učebny a přístupu studentů k počítačům (internetu). Ve studovně knihovny bude 
umístěno 12 počítačů s přístupem na internet, počítačová učebna bude otevřena v době 
konzultací KS v pátek 18:00 – 21:00, a v době soustředěních KS po – pá, 18:00 – 21:00. 
Provoz počítačové učebny zajistí CI za podmínek, které jsou limitovány výší plánované 
položky z účelových stipendií. 
 
 

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

 
4.1. KD dne 2. 6. 2014 schvaluje zahraniční cesty: 

 
− Mgr. J. Baláš, Ph.D., 7. – 26. 6. 2014, výzkumný pobyt, spolupráce na publikačním 

projektu, University of Derby, Buxton, Velká Británie, hrazeno z OP 601801, OP 
902715, OP 602415 

− Doc. PhDr. P. Tilinger, CSc., 17. – 22. 6. 2014, MS mentálně postižených sportovců 
v tenisu a seminář trenérů, vedoucí výpravy ČR, Bordeaux, Francie, hrazeno Českým 
svazem mentálně postižených sportovců, o. s. 

− Mgr. L. Kovářová, Ph.D., MBA, 18. – 23. 6. 2014, Triathlon European 
Championships, Kongres ETU, Kizhübel, Rakousko, aktivní účast, jednání o 
mezinárodní spolupráci, hrazeno ČTA 

− Doc. PaedDr. T. Perič, Ph.D., 22. – 27. 6. 2014, příprava mezinárodního výzkumného 
projektu, Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko, hrazeno z 800 001 

− Prof. Ing. V. Bunc, CSc., Mgr. J. Baláš, Ph.D., Mgr. M. Panáčková, Mgr. B. 
Strejcová, Ph.D., Mgr. M. Dvořák, Mgr. M. Štohanzl, 1. – 6. 7. 2014, „19th Annual 
Congress of the European College of Sport Science“, aktivní účast všech členů, 
Amsterdam, Nizozemí, hrazeno z OP 601 801 

− PaedDr. J. Vindušková, CSc., 2. – 7. 7. 2014, Evropský pohár ve vícebojích, vedoucí 
družstva ČR, Madeira, Portugalsko, hrazeno ČAS 

− Ing. M. Otáhal, Ph.D., 5. – 13. 7. 2014, konference „WCB 2014“, aktivní prezentace 
příspěvku, John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center, Boston, USA, 
hrazeno z 11001 

− PaedDr. J. Vindušková, CSc., 13. – 29. 7. 2014, tréninkový kemp a MS juniorů 
v atletice, vedoucí družstva ČR, Eugene, USA, hrazeno ČAS 

− PaedDr. T. Malý, Ph.D., Doc. F. Zahálka, Ph.D., 14. – 19. 7. 2014, „XIII International 
symposium on 3D Analysis of Human Movement“, aktivní účast, Lausanne, 
Švýcarsko, hrazeno z PRVOUK P38 a OP 601801 

− Mgr. L. Vomáčko, Ph.D., Mgr. M. Jindra, 3. – 10. 8. 2014, kurz vysokohorské 
turistiky PSPP325, Dolomity, Itálie, hrazeno z 602 433 
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− PaedDr. J. Vindušková, CSc., 11. 8. – 18. 8. 2014, ME v atletice, Zurich, Švýcarsko, 
hrazeno z vlastních zdrojů 

− Mgr. M. Komarc, 22. – 31. 8. 2014, účast na kurzu „Advanced course on using 
Mplus“, Utrecht University, Utrecht, Nizozemí, hrazeno z GAUK 1406, PRVOUK 
P39 a vlastních prostředků 

− Mgr. T. Ruda, 27. 8. – 1. 9. 2014, EUMMAS 2014, International Conference on 
Marketing, Management and Economics, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, hrazeno 
z GAUK 120 10, 120 007 a soukromých zdrojů 

− Mgr. J. Šíma, 27. 8. – 1. 9. 2014, EUMMAS 2014, International Conference on 
Marketing, Management and Economics, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, hrazeno 
z  120 007 a soukromých zdrojů 

− PhDr. I. Parry Martínková, Ph.D., 29. 8. – 8. 9. 2014 mezinárodní konference 
„Programa Segundo Tempo, Olympic Legacy and Values in Sport“ a spoluorganizátor 
„42nd international conference of the International Association for the Philosophy of 
Sport“, aktivní účast, Natal, Brazílie, hrazeno zvací stranou 

− Mgr. I. Harbichová, Mgr. M. Komarc, 10. – 14. 9. 2014, International Scientific 
Conference „Sports, physical activity and health 2014“, UK v Bratislavě, Slovensko, 
hrazeno z GAUK 1406, PRVOUK P39 

− Doc. MUDr. S. Bartůňková, CSc., Doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., 24. – 28. 9. 2014, 
konference ENPHE, Tartu, Estonsko, hrazeno z 130 100 

 
Schváleno výjimečně dodatečně na poradě vedení dne 27. 5. 2014: 
 

− Mgr. Lucie Kalkusová, 28. – 30. 5. 2014, evaluace projektu LINC, Bologna, Itálie, 
hrazeno z projektu 

− Mgr. Lucie Kalkusová, 2. – 4. 6. 2014, evaluace projektu LINC, Rimini, Itálie, 
hrazeno z projektu 

 
 
4.2. Žádosti o zahraniční cesty je nutné předat na zahraniční oddělení vždy do čtvrtka před 

plánovaným zasedání Kolegia děkanky. Veškeré předané žádosti musí být zapsány 
do sešitu, který bude pro tento účel zaveden na zahraničním oddělení.  

4.3. Hlavičkové papíry FTVS – jsou připraveny a budou platit od 10. 6. 2014. Na webových 
stránkách bude umístěn vzor s vodotiskem. Česká verze v elektronické podobě bude na 
sekretariátu děkanky, budou ji mít také proděkani, tajemník a studijní oddělení, anglická 
verze bude na zahraničním a vědeckém oddělení. Pro použití papírů budou sepsána 
pravidla a bude určen jednotný styl pro úpravu dopisů. 

4.4. Papír se záhlavím UK FTVS pro vnitřní použití – bude vytvořena jednotná verze papíru, 
který bude možné používat pro vnitřní sdělení a dopisy. Na webu bude umístěn vzor 
s vodotiskem. 

4.5. Dr. Parry Martínková se 22. 5. 2014 zúčastnila schůzky proděkanů a pracovníků 
zahraničních oddělení s prorektorem Škrhou. Zvláštní důraz byl kladen na mezinárodní 
spolupráci na základě meziuniverzitních dohod, na společné studijní programy se 
zahraničními univerzitami a smlouvy o společném vedení disertační práce. Chtěli 
bychom se také zaměřit na využívání Fondu pro „post-doc“ pracovníky na UK, který 
spolufinancuje mzdu kvalitních zahraničních výzkumníků po dobu maximálně dvou let, 
určeno pro osoby po doktorátu do 40 let věku. 

4.6. Veletrh EAIE – bude probíhat od 16. 9. do 19. 9. 2014 a za UK FTVS se ho zúčastní dr. 
Parry Martínková. 

4.7. Dne 29. 5. 2014 se dr. Parry Martínková zúčastnila semináře o programu CEEPUS. 
4.8. Brožura Hlavní směry činnosti UK FTVS na období 2014 – 2018 je vytištěna a 

postupně ji obdrží všichni vedoucí kateder a center. 
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5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
 
5.1. AŠSK – seminář Tělo Praha – zástupce AŠSK pan Veselý by rád smlouvou dojednal, 

spolupráci UK FTVS a na certifikátech by bylo uvedeno číslo akreditací. Paní děkanka 
konstatovala, že nejsme pořadatelé akce a nemůžeme na certifikáty ze semináře Tělo 
Praha uvádět čísla našich akreditací. Hledáme cestu, jak uspokojit AŠSK.  

5.2. Karolínka – dr. Petr měl zkontrolovat kurzy CŽV, avšak je proti tomu, aby se tam kurzy 
CŽV uváděly, protože tyto kurzy jsou určeny spíše pro veřejnost než pro studenty. Do 
Karolínky bude vložen pouze odkaz na nabídku kurzů uvedených na webových 
stránkách fakulty. 

5.3. Dr. Dvorský z KTÚS zažádal o auto pro výuku autoškoly, učebnu pro dopravní 
výchovu a střelnici. V autoškole se učí asi 25 a 30 studentů za rok. Dr. Vindušková 
navrhla, že by bylo možné vytvořit koncepci dopravní výchovy bez poskytování 
řidičského průkazu. Prof. Bunc a dr. Vindušková nesouhlasili s nákupem. Dr. Petr 
konstatoval, že mají nakoupeno vybavení, ale nemají ho kam umístit. Bylo navrženo 
prodat zvedák a nebyl schválen nákup auta. 

5.4. Dne 4. 6. 2014 proběhne rada pro CŽV. 
5.5. Sport analytik – byly dohodnuty náležitosti smlouvy o spolupráci ohledně software 

z Kanady, který se používá k identifikaci sportovních talentů. Pomocí speciálních testů 
budou schopni vyjádřit, na co má dítě talent. 

5.6. Propagační film o FTVS – pan Dvořáček zástupce firmy Cittadella nás oslovil ohledně 
nabídky vytvoření krátkého propagačního filmu o FTVS. Vzniklý film by mohl být 
umístěn na Youtube nebo použit na školních veletrzích. Rozpočet filmu je cca 100 tis. a 
je automaticky vytvořen v české i anglické verzi. Proběhla diskuze, zda natočit nový 
propagační film nebo nechat přepracovat starý film. Bude to konzultováno 
s Ing. Glosem. Pokud se bude točit nový film, bude potřeba anglickou verzi více 
zaměřit na zahraniční studenty a českou verzi na kurzy CŽV. 

5.7. Falon – pan Falešník usiluje o rozšíření svých prostor a bylo předběžně dohodnuto, že 
by zajišťoval také skriptárnu a(FTVShop). Pro fakultu by bylo výhodnější pronajmout 
panu Falešníkovi další prostory a zajistit, aby služby zůstaly v podobném rozsahu, jako 
byly dosud. Obchod by mohl být otevřen 8,5 hodiny denně a 12 měsíců v roce. Do 
prostor současné FTVShop by přemístil některé stroje a byla by tam kancelář. Ostatní 
služby a prodej by zajišťoval v současných prostorách. Proběhla diskuze ohledně řešení 
prostoru po obchodu FTVShop. Finální smlouvu musí ještě schválit AS UK FTVS. 

5.8. IP UK projekty – čekali jsme až Ing. Bělonožník podepíše projekty a bude se moci začít 
finance využívat k plánovaným projektům. Nyní jsou již vytvořena střediska. Jeden 
z projektů byl počítán na úpravu kongresového sálu (1,7 mil Kč) a na studii využití 
bloku F (800 tis. Kč). Musí být dokončeno do konce roku 2014. 

 
 
6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI – Ing. Tomáš Fo řter 
 
6.1. Informoval o jednání s nájemcem bufetu a bistra. Došlo k dohodě o podmínkách 

prodloužení smlouvy na oba prostory na 2 roky.  U bistra se stávající podmínky nemění, 
u bufetu dojde ke snížení nájemného z důvodu, že součástí nájmu již není vybavení 
prostor a také z důvodu konkurence, která bufetu vznikla rozšířením služeb nabízených 
kavárnou. Nově budou mít v bufetu zaměstnanci (po předložení průkazu zaměstnance) 
15 % slevu na veškeré nápoje a teplá jídla. KD s návrhy vyslovilo souhlas a budou 
zaslány AS UK FTVS k projednání.  

6.2. Informoval o jednáních ve věci pronájmu bytu v Nosticově ulici. Nájemní smlouva 
podléhá schválení nejen AS UK FTVS, ale i AS UK. Smlouvu v případě schválení bude 
podepisovat kvestor.   
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6.3. V záležitosti změny registrace fakultního nestátního zdravotnického zařízení sdělil, že 
Magistrát hl. m. Prahy trvá na tom, aby v rozporu s dosavadní praxí byly veškeré 
dokumenty podepisovány UK místo fakultou. Připravil proto dopis panu rektorovi se 
žádostí o podpis dokumentů.  

6.4. Předložil KD žádost o příspěvek ze sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců. KD 
rozhodlo, že příspěvek bude poskytnut pouze na samotný poplatek za seminář. Ostatní 
náklady (ubytování, stravování, cesta) proplaceny nebudou.  

6.5. Informoval o přípravě dvou nových směrnic. Směrnice pro oběh účetních dokladů je 
před dokončením a bude vydána v nejbližších dnech. V návaznosti na ní pak bude 
vytvořen i zjednodušený návod pro zaměstnance, jak správně postupovat 
v nejobvyklejších situacích, který bude na intranetu.  

6.6. Druhou směrnicí je směrnice pro rozdělování prostředků za oceněné monografie. 
K jejímu návrhu proběhla diskuse, ze které vzešla konečná podoba, která byla KD 
schválena. Bylo dohodnuto, že prostředky budou rozděleny následujícím způsobem: 
60 % odměna pro autora, 10 % pro pracoviště autora, 10 % pro vědecké oddělení a 
20 % pro Ústřední tělovýchovnou knihovnu. Směrnice je přílohou tohoto zápisu.  

 
 
7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musá lek, Ph.D. 
 
7.1. Vedení města Litoměřice poslalo poptávku, zda by se UK FTVS nechtěla zúčastnit 

zářijového „Sportovního jarmarku“, který je pořádán v rámci projektu „Litoměřice 
zdravé město“. Tato účast FTVS by měla být formou praktické aplikace testování 
pohybových nebo strukturálních projevů člověka. Dr. Musálek v této souvislosti navrhl, 
že by tato akce mohla představovat vhodnou formu propagace fakulty včetně kampaně 
pro potencionální uchazeče o studium. Vytipována by měla být vhodná podoba terénní 
diagnostiky. Dr. Musálek, že vyjádřil, že ekonomickou náročnost by pro FTVS mělo 
představovat pouze krytí nákladů cesty (pracovní cesty). Jelikož, současné vedení města 
Litoměřice má velmi vstřícný přístup, Dr. Musálek předpokládá, že v budoucnosti by 
bylo možné navštívit v tomto městě za účelem kampaně pro přijímací řízení také střední 
školy, protože do budoucnosti je prognóza úbytku studentů. Dr. Vindušková 
konstatovala, že by bylo vhodné zaměřit se také na nabízení kurzů CŽV a U3V. Dále 
byla diskutována možná cesta komplexnější kampaně pro získání uchazečů v rámci ČR. 

 
 
V Praze dne 5. června 2014 
Zapsala: Machková 
Schválil: děkanka UK FTVS 


