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ZÁPIS 
z 1. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 10. 2015 

 
 

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

Omluveni (bez titulů):   
Hosté (bez titulů):    
 
 
Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 1. 9. 2015: zápis byl schválen bez připomínek. 
 
1. INFORMACE D ĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 
1.1. Rozšířené Kolegium rektora - proběhlo na RUK v pondělí 5. 10. 2015 s následujícím 

programem: 
a) Sdělení rektora (Zákon o trestní odpovědnosti osob, Zásady 

protikorup čního jednání, Zásady o zadávání veřejných zakázek - tyto 
dokumenty budou umístěny na webových stránkách UK FTVS a budou 
závazné pro všechny zaměstnance UK FTVS, Etický kodex UK  
- v přípravě, dokončení je plánováno do konce roku 2015. Vánoční koncert 
UK - 17. 12. 2015.  Ples UK na Žofíně - 15. 1. 2016. Elektronizace agend 
- bude se týkat spisové služby. Den UK v Bruselu - do 10. 11. 2015 
nahlásit zájemce. OP VaVpI - probíhá bez problémů. Odvolávání 
studentů proti rozhodnutím  - studenti se mohou prvotně odvolávat na 
jednotlivých fakultách, přičemž lhůta pro vyřízení odvolání je 30 dnů.  

b) Sdělení členů kolegia rektora (GAUK  - otevřen dne 6. 10. 2015, Správní 
řád - školení - za fakultu se ho zúčastní pracovníci studijního, vědeckého 
oddělení a právník. Přerušování studia - nelze studium přerušovat zpětně. 
V prvním pololetí 2015 vyčerpala UK 50 % finančních prostředků, všechny 
fakulty jsou se ziskem 

c) Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016 (Metodika 
rozpočtu a rozpočet na rok 2016 - bude předložen ekonomické komisi 
Akademického senátu UK, UK FTVS má nejvyšší snížení finančních 
prostředků ze všech fakult UK) 

d) Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních 
programů a oborů pro r. 2015 Fakultou tělesné výchovy a sportu a 
Fakultou sociálních věd - schváleno 

e) Návrhy změn vnitřních předpisů UK (Návrhy dílčích změn pěti 
vnitřních předpisů - Stanovisko UK FTVS včetně stanoviska AS UK 
FTVS bylo zasláno na UK) 

f) Informace o OP VVV - prioritizace záměrů UK  
g) Informace o přípravě systému zajišťování kvality na UK 
h) Informace o stavu vymáhání poplatků spojených se studiem (dne 5. 10. 

2015 zaslala UK FTVS na rektorát aktualizovaný seznam dlužníků za UK 
FTVS. Stanovisko RUK - na dlužné poplatky by měly být prováděny 
exekuce, vymáhání dluhů bude probíhat ve třech úrovních: 1. výzva 
z konkrétní fakulty, 2. výzva z RUK, 3. předexekuční výzva z RUK. 
V současné době probíhá výběr exekuční firmy) 

i) Informace o Compliance systému na UK 
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j) Kancléř RNDr. Tomáš Jelínek - odchází k 31. 10. 2015 z rektorátu UK na 
MŠMT ČR 

1.2. Přednáška „Perspektivy evropské integrace“ - přednášející: primátor Hamburku Olaf 
Scholz, úterý 13. 10. 2015 v 9,00 hodin na RUK, Vlastenecký sál Karolina.  

1.3. Diskuse k tématu „Přímá demokracie - pojítko důvěry občanů v jejich stát - úterý  
13. 10. 2015 v 17,00 hodin, Vlastenecký sál Karolina. 

1.4. Organizační řád - průběžně řešený. 
1.5. Habilita ční řízení PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D. - kolegium rektora doporučilo nové 

řízení.  
1.6. Habilita ční řízení PhDr. Jiřího Kirchnera, Ph.D. - proběhne na říjnovém zasedání 

VR UK FVTS dne 21. října 2015. 
1.7. Děkanský den - pondělí 16. 11. 2015. 
1.8. Pozvánka na slavnostní konferenci k životnímu jubileu prof. Zdeňka Heluse, DrSc.  

- konference s názvem Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí 
výchovy v teorii a praxi, pořadatel: Pedagogická fakulta UK. Konference má dvě části  
- slavnostní, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2015 v sídle rektorátu UK a odbornou, 
která se bude konat v pátek 16. 10. 2015 v hlavní budově Pedagogické fakulty UK. 

1.9. Telefonní seznamy zaměstnanců UK FTVS - zajistí proděkanka doc. Parry 
Martínková ve spolupráci s pí Daňkovou. Kompletaci poté zajistí Ing. Souček. 

1.10. Výběrová řízení na vedoucí kateder - v tomto měsíci probíhají výběrová řízení na 
vedoucí katedry fyzioterapie, BML a katedru technických a úpolových sportů. 

1.11. Dlouhodobý strategický plán UK FTVS na 2016 - 2020. Rozpracování zajistí 
proděkani a tajemník. Předpoklad: projednání na listopadovém zasedání AS UK FTVS. 

1.12. Smlouva o spolupráci mezi UK FTVS a ministerstvem obrany ČR - zaslána 
k připomínkování na Ministerstvo obrany ČR. 

 
 

2. VĚDA A VÝZKUM - prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
2.1. Výběrové řízení na vedoucí katedry Kinantropologie a humanitních věd - výběrové 

řízení proběhlo v pondělí 5. 10. 2015, uspěl jediný uchazeč prof. PhDr. Marek Waic, 
CSc. 

2.2. Fixní doplňkové náklady projektů GAUK  – náklady byly pro projekty UK FTVS 
stanoveny ve výši 15 %. 

2.3. Otevření aplikace GAUKU - od 6. 10. 2015 je otevřena aplikace pro podávání 
projektů GAUK  

2.4. OR DS KIN projednala aktivní a neaktivní školitele a Podmínky přijímacího řízení DS. 
2.5. Mezinárodní studentská vědecká konference Kinatropologie organizovaná FTK UP 

Olomouc se koná ve dnech 8. a 9. 12. 2015. Předpokládáme vyslání (hrazení nákladů ze 
strany UK FTVS) u vítězů fakultní SVK v roce 2015. 

2.6. VaVpI  - v současnosti probíhají platby vysoutěžených přístrojů; k dnešnímu dni máme 
zaplaceno 23 milionů Kč. 

2.7. Rada výzkumu - projednala návrh interního hodnocení výkonu akademických 
pracovníků. Hodnocené aktivity nedoporučuje měnit, pouze navrhuje upravit váhy 
těchto aktivit a převod DS z nepedagogických do pedagogických činností 

2.8. Konference Pohybové aktivity v 21. století (pracovní název) - v rámci oslav narození 
Karla IV pořádá fakulta mezinárodní konferenci v termínu 15. - 17. 9. 2016. 

2.9. Mezinárodní konference Outdoor activity - v rámci výše zmíněných oslav pořádá 
UK FTVS mezinárodní konferenci; v termínu 23. - 25. listopadu 2016. 

2.10. Smluvní výzkum - řešitelé realizující smluvní výzkum musí vložit informace o SV do 
OBD. 

2.11. Průběžné zprávy doktorského studia - termín pro odevzdání v elektronické i písemné 
podobě do 16. 10. 2015 na vědecké oddělení. 
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3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CS c. 
3.1. Akreditace studijního oboru Management sportovního cestovního ruchu ve 

studijním programu TVS. Z RUK byly zaslány drobné připomínky. Materiál poslán 
doc. Štědroňovi, doc. Čáslavové a Mgr. Rudovi k zapracování. Zodpovídá: proděkanka 
dr. Vindušková. 

3.2. Prodloužení akreditace studijního programu Ortotik-protetik.  Tento materiál byl 
předložen na mimořádném zasedání AS UK FTVS dne 29. 9. 2015. Tento materiál byl 
stáhnut z jednání. Dnes (6. 10. 2015) v 13,00 hodin proběhne jednání studijní komise, 
kde bude materiál zkompletován a do 10. 10. 2015 bude předán paní děkance, aby mohl 
být zaslán členům Vědecké rady UK FTVS k seznámení. Tento materiál bude předložen 
VR UK FTVS k projednání a schválení na zasedání dne 21. 10. 2015. Stávající 
akreditace končí v červenci 2016. 

3.3. Výhledy akreditací na rok 2016 - termín: do 16. listopadu 2015 zaslat na rektorát UK, 
zajistí: proděkanka Vindušková. 

3.4. Bolzánova cena - termín pro podání návrhů byl 30. 9. 2015, nebyl podán žádný návrh 
na udělení této ceny. 

3.5. Cena rektora, Mimořádná cena rektora - návrhy podat nejpozději do 31. 10. 2015. 
Podávání návrhů včetně všech příloh: vedoucí jednotlivých kateder, resp. pracovišť 
proděkance dr. Vinduškové. 

3.6. Zápisy do studia - uzavřeny k 30. 9. 2015. 
3.7. Žádosti o různé výjimky - jsou postupně vyřizovány. 
3.8. Rozvrhy - finální odpovědnost nese Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. a tajemníci SIS na 

jednotlivých katedrách. 
3.9. Imatrikulace  - proběhne v pátek 9. 10. 2015, termíny: 11,00 a 13,00 hodin.  

V 11,00 hodin: Bakalářský program - forma studia kombinovaná, navazující 
magisterský program - forma studia prezenční i kombinovaná, doktorský program  
- forma studia prezenční i kombinovaná. V 13,00 hodin: Bakalářský program - forma 
studia prezenční a zahraniční studenti. 

3.10. Zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních  
a rigorózních) - Mgr. Ploc požádal o součinnost vedoucí kateder s žádostí o doplnění 
chybějících údajů, které nešly doplnit z centrálních zdrojů.  Do 12. 10. 2015 mají 
tajemníci SIS jednotlivých kateder finalizovat práce z roku 2009 a také finalizovat 
současné bakalářské a magisterské práce. Zodpovídá: proděkanka dr. Vindušková. 

3.11. Vymáhání dlužných poplatků - seznamy studentů, kteří uhradili, resp. neuhradili 
poplatky za překročení doby studia z let 2006, 2007, 2008 a 2013 zpracovala pro RUK  
Mgr. Zeithammerová a byly odeslány na rektorát UK 5. 10. 2015. 

3.12. TOP Almanach - požadavek: dodat odpovědi na otázky. Doporučení: nedodávat, 
nereagovat. 

3.13. Podmínky přijímacího řízení pro cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce  
- proděkanka dr. Vindušková obdržela výše zmíněný dotaz. Na UK FTVS se zatím 
neevidoval velký zájem cizinců studovat na naší fakultě v českém jazyce. 

3.14. Organizace kombinovaného studia. - proběhla schůzka proděkanky dr. Vinduškové  
s Mgr. Janem Chrudimským a Mgr. Markem Plocem. Závěry: 1. ročník   
Bc. Kombinovaného studia nebude členěn na 4 skupiny, ale jen 3. Druhé kolo zápisu do 
předmětů bude u kombinovaného studia prodlouženo do konce první konzultace. 
V ročnících, kdy si studenti zadávají bakalářskou nebo diplomovou práci, bude 
studentům otevřen zápis během jejich lednového soustředění, aby mohli zvolit katedru, 
kde si budou práci zadávat. 

3.15. Karlovy Vary  - UK FTVS obdržela dopis od pana rektora, respektive Ing. Petra 
Kulhánka, primátora města Karlovy Vary s omluvou za informační šum a nadále 
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trvajícím zájmem o konzultační podporu vzniku veřejné vysoké školy v Karlových 
Varech. 

 
 
4. ZAHRANI ČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VN ĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry 

Martínková, Ph.D.  
4.1. Výroční zpráva UK FTVS za rok 2014 - byla již vydána. 
4.2. Přijíždějící zahraniční studenti - zahraniční studenti přijíždějící v zimním semestru 

2015/16 na UK FTVS:  Erasmus+ studijní pobyty - 50 studentů, Erasmus+ praktické 
stáže - 2 studenti, meziuniverzitní dohody - 1 student. 

4.3. Vyjíždějící studenti v rámci programu Erasmus+ - v zimním semestru 2015/16  na 
partnerské zahraniční univerzity odjelo 17 studentů na studijní pobyty a 1 student na 
praktickou stáž. 

4.4. Fond mobility - termín pro podávání žádostí o finanční podporu je do 8. 10. 2015 na 
zahraniční oddělení. V současné době jsou evidovány dvě žádosti. 

4.5. Časopis Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica - číslo 2/20114 - je již 
vydáno, číslo 1/2015 - probíhají korektury, číslo 2/2015 - je v přípravě. Letos se 
podaří vydat všechna čísla včas, a proto bylo možné článkům vydaným v roce 2015 
přidělit identifikační číslo DOI (digital object identifier). Všechny články uveřejněné 
v AUC-K od roku 2010 jsou zveřejněny v PDF na webových stránkách nakladatelství 
Karolinum - v sekci časopisy, pod UK FTVS a názvem časopisu, v záložce: archiv. 
Tyto stránky budou plnit funkci hlavních webových stránek časopisu. 

4.6. Ediční centrum - UK FTVS  - termín pro návrhy na zařazení publikace do 
Edičního plánu na rok 2016 je do 31. 10. 2015. Návrhy je třeba podávat na 
aktualizovaném formuláři. 

4.7. Etická komise UK FTVS  - na webových stránkách je uveden postup pro podávání 
Žádostí o vyjádření Etické komise UK FTVS, které je nutné komisi podávat před 
zahájením výzkumných projektů zahrnujících lidské účastníky. 

4.8. Konference EASS (The European Association for Sociology of Sport) - EASS fakultě 
(UK FTVS) přidělila zorganizování konference v červnu 2017, garantka:  
doc. Slepičková. 

 
 
5. VNIT ŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D . 
5.1. Sportujeme v každém věku“ - sportovní den pro seniory ve spolupráci s ÚMČ Praha 6, 

termín: dnes, úterý 6. 10. 2015, 13,00 - 18,00 hodin, účast cca 150 až 200 seniorů.  
5.2. Natáčení propagačního filmu  - zahájení v úterý 13. 10. 2015, bude natáčena výuka, 

později bude pokračováno natáčení exteriérů. Jedná se o dlouhodobou akci, exteriéry 
budeme dodělávat až v jarních měsících.  

5.3. IPUK 2015 - čerpání na loňské projekty - zatím nebyly vyčerpány všechny finanční 
prostředky. Dočerpání projektu je podmíněno prokázáním, že e-learningové materiály 
se blíží dokončení. Stačí poslat odkaz nebo přinést ukázat. 

5.4. Uzavření soutěže IPUK pro rok 2016 - včera, tj. 5. 10. 2015, odevzdáno 12 projektů, 
do 19. 10. 2015 nutné odevzdat výsledky na rektorát UK. V současnosti probíhá 
hodnocení. 

5.5. Opatření děkanky - Pravidelné hodnocení pedagogických a vědeckých 
zaměstnanců a pracovišť na UK FTVS v Praze - software - zapracováváme 
poslední připomínky, které byly vzneseny na zasedání RVV a na schůzi tajemníků. 
Následně proběhne plnění dat tajemníky a samotnými AP. 

5.6. Wifi zóna - provozní řád bude vyvěšen, vyvěšen i na webových stránkách UK FTVS. 
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6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 
6.1. Oznámení o probíhajících stavbách a rekonstrukcích - o probíhajících stavbách  

a rekonstrukcích - je vypracován informační dokument, který bude zaslán všem 
členům akademické obce. V současné době probíhá či bude probíhat v rámci majetku 
na UK FTVS 9 akcí. Dokument obsahuje informace o druhu a názvu akce, jaké 
omezení tato akce přináší, termín dokončení a jiné. 

6.2. Opatření děkanky související s podpisem smluvní dokumentace - dokončuje se 
elektronizace na zpracování Dohod o provedení práce. V druhé polovině října 2015 by 
měla být spuštěna aplikace, jejíž provoz výrazně sníží administrativní zátěž při 
uzavírání a vyplácení dohod o provedení práce.  

6.3. Příprava opatření tajemníka řešící problematiku pracovních cest, která je plně 
refundována zvací stranou -  všechny pracovní cesty v rámci hlavní činnosti, které 
budou plně refundovány zvací stranou, budou účtovány na celofakultní středisko.  
V současnosti se vyhodnocují možnosti řešení takovéto situace. 

6.4. Sociální fond - návrh na čerpání prostředků v sociálním fondu. Návrh: 200 tisíc korun 
rozdělit na jednotlivé katedry a oddělení, 10 tisíc na katedru, účel musí být v souladu  
s vnitřními předpisy, zodpovědnost za přidělení finanční částky bude mít vedoucí 
katedry bez nutnosti schvalování kolegiem děkanky. 

6.5. Strategická rozhodnutí ohledně infrastruktury  - vzhledem k časové a technické 
náročnosti modernizace a rozvoje infrastruktury navrhuji připravit dokument 
Strategického rozvoje infrastruktury UK FTVS od roku 2015 - krátkodobé cíle, 
střednědobé a dlouhodobé. Návrh bude předložen tajemníkem AS UK FTVS ve 
spolupráci s pracovní skupinou pro rozvoj infrastruktury. 

6.6. Příprava rekonstrukce bloku E pro rok 2016 - proběhlo setkání se stavebním 
inženýrem a projektantem. Plán oprav a rekonstrukce bude diskutován s uživateli 
bloku. 

6.7. PUK 2016 za infrastrukturu - odesláno v termínu na RUK. 
6.8. Dva investiční záměry = žádosti o externí zdroje MŠMT - tělocvična v bloku F  

a osvětlení atletického stadionu. Osloven PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. k vznesení návrhů 
a připomínek k atletickému stadionu. Tyto investiční záměry budou zaslány na 
rektorát UK v nejbližší době. 

6.9. Horská chata v Horní Malé Úpě - po oslovení tří zájemců o pronájem je připraven 
návrh smlouvy o pronájmu objektu. 

 
 
7. KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musá lek, Ph.D., 

(končí k 31. 10. 2015) 
 
 
 
V Praze dne 6. října 2015 
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková 
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS 


