Zápis z 2. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 11. 2015

ZÁPIS
z 2. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 11. 2015
Přítomni (bez titulů):
Omluveni (bez titulů):
Hosté (bez titulů):

Kohlíková, Bunc, Vindušková, Parry Martínková, Petr, Zelenka,
Heller
Musálek

Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 6. 10. 2015: zápis byl schválen bez připomínek.
1.
INFORMACE DĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
1.1. Děkanský den - pondělí 16. 11. 2015.
1.2. Telefonní seznamy zaměstnanců UK FTVS - zajistí pí Daňková. Seznam by měl být
hotový do konce příštího týdne, tj. do 13. 11. 2015.
1.3. Výběrová řízení na vedoucí kateder - v říjnu proběhla dvě výběrová řízení - BML a
katedru technických a úpolových sportů. Zbývá ještě výběrové řízení na vedoucí
katedry fyzioterapie.
1.4. Smlouva o spolupráci mezi UK FTVS a MO ČR - zaslána z MO ČR na fakultu
k připomínkování. Smlouva by měla být podepsána do konce tohoto kalendářního roku.
1.5. Organizační řád - rozpracovaná verze zaslaná všem proděkanům a na AS UK FTVS
k dalším projednání.
1.6. Dlouhodobý strategický plán UK FTVS na 2016 - 2020. Strukturované návrhy
předloží jednotliví proděkani do konce týdne, tj. do 6. 11. 2015 děkance. Předložení AS
UK FTVS k diskusi na listopadovém zasedání (10. 11. 2015). K projednání a schválení
bude tento materiál předložen na prosincovém zasedání AS UK FTVS (15. 12. 2015).
1.7. Podmínky přijímacího řízení v doktorském studiu na 2016/2017 - jsou předloženy
k projednání AS UK FTVS dne 10. 11. 2015.
1.8. Zrušení řádného zasedání VR UK FTVS 11. 11. 2015, další zasedání VR proběhne dle
plánu 9. 12. 2015 od 13,00 hodin.
1.9. Návrh rozpočtu na rok 2016 - probíhá diskuse nad jednotlivými položkami rozpočtu.
1.10. Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2016 – materiály zpracovává pí Daňková.
1.11. Pravděpodobnost výskytu rizik - výskyt rizik pro pedagogickou a další činnost doplní
jednotliví proděkani a tajemník fakulty: termín - do konce listopadu 2015.
1.12. Informační den UK sobota 21. 11. 2015 - kontaktní osoba za UK FTVS Mgr. Markéta
Zeithammerová. Přednášku a prezentaci zajistí proděkanka pro studijní záležitosti
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. U informačního stánku UK FTVS se budou během
dne střídat studijní referentky.
1.13. Bezpečnostní výzkum - MV ČR vypsalo program bezpečnostního výzkumu - termín
do 16. 12. 2015.
1.14. Vnitřní systém zajišťování kvality na UK - pracovní materiál. Podněty zaslat do
16. 11. 2015 na RUK.
1.15. Doktorské studium pod dvojím vedením.
1.16. Pozvánka na Slavnostní koncert pořádaný u příležitosti 17. listopadu
Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii - 17. 11. 2015
ve 20,00 hodin, Velká aula Karolina.
2.
VĚDA A VÝZKUM - prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
2.1. Habilitační řízení PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D. - PhDr. Bednář obdržel jmenovací
dekret s platností od 1. 11. 2015.
2.2. Profesorské řízení doc. MUDr. Ivo Maříka, CSc. - proběhlo úspěšně na jednání VR
UK dne 22. 10. 2015, bylo postoupeno na MŠMT ČR.
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2.3. Celostátní studentská vědecká konference - 15. - 16. března 2016, pořadatelem UK
FTVS, odpovědná osoba: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. z katedry PPD UK FTVS.
2.4. GAUK - od 6. 10. 2015 je otevřena aplikace pro podávání projektů GAUK. Projekty
bylo nutné předložit ke kontrole do 30. 10. 2015 na vědecké oddělení k rukám Moniky
Frantové. Opět se setkáváme s nedůsledností ze strany navrhovatelů, a tudíž nelze
zajistit kvalitní kontrolu a tím se zvyšuje riziko nepřijetí projektů.
2.5. Doktorské studium - pravidelná výroční kontrola doktorského studia proběhla k 16.
10. 2015. Nebylo dodáno cca 10 hodnotících zpráv doktorandy. Tito doktorandi
dostanou hodnocení C, bude navrženo jejich vyloučení.
2.6. Dny vědy - akce se uskuteční ve dnech 1. - 15. listopadu 2015. UK se v letošním roce
stala hlavním partnerem této akce. Zajišťuje: proděkan prof. Bunc. Dne 6. 11. 2015
proběhne přednáška (UK FTVS) a dne 9. 11. 2015 bude prezentace UK FTVS.
2.7. RIV body, které jsou rozhodující pro tvorbu finančního příspěvku za badatelské
aktivity a jsou přiznávány na základě kvality publikačních výstupů, mají na fakultě
klesající tendenci. Stále se setkáváme s nepřesným vkládáním do systému a
nerespektováním podmínek. Publikační výstupy vkládané do OBD procházejí
trojstupňovou kontrolou - fakulta, univerzita a RVVI. Před vložením je třeba pečlivě
prostudovat podmínky, platné pro daný rok, které jsou zveřejněny na www stránkách
RVVI. Letošní rok je poslední, kdy nebyly chybně vložené podklady postihovány.
2.8. Rada vlády - RVVI k 18. 12. 2015 zveřejní nové členy odborných panelů, kteří mimo
jiné hodnotí publikační výstupy z jednotlivých vysokých škol v ČR.
2.9. Smluvní výzkum - řešitelé realizující smluvní výzkum musí vložit informace o
smluvním výzkumu do OBD, jinak nebude tento výzkum zohledněn v návrhu rozpočtu.
2.10. VaVpI - prošlo úspěšně vnějším auditem. Ve čtvrtek 5. 11. 2015 od 10,00 hodin bude
průběžná kontrola MŠMT ČR v areálu fakulty
2.11. Příjemci podpory z OP VaVpI nesmí ve smluvním výzkumu realizovaném v roce
2015 využívat přístroje zakoupené z tohoto zdroje. Je to dáno pravidly projektu a
nerespektování znamená sankcionalizované porušení rozpočtové kázně.
2.12. Projekty a ISP nově přijatých studentů DS musí být vloženy do SISu k 30. 11. 2015.
2.13. Elektronizace DS Biomechaniky byla úspěšně ukončena ke dni 2. 11. 2015,
v Kinatropologii k uvedenému datu čtyři studenti nesplnili požadavek vložení ISP do
SIS a bude navrženo ukončení jejich studia.
3.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
3.1. Akreditace studijního oboru Management sportovního cestovního ruchu ve
studijním programu TVS. Dne 19. 10. 2015 byla tato akreditace schválena kolegiem
rektora a zaslána akreditační komisi MŠMT.
3.2. Žádost p prodloužení akreditace studijního programu Ortotik-protetik. Dne 20.
10. 2015 projednána AS UK FTVS a dne 21. 10. 2015 projedn8na a schválena na
zasedání VR UK FTVS. V současné době probíhá finální kompletace před odesláním na
rektorát.
3.3. Výhledy akreditací na rok 2016 - termín: do 16. listopadu 2015 zaslat na rektorát UK,
zajistí: proděkanka Vindušková. Výhledy akreditací na rok 2016 byly projednávány a
navrženy pracovní skupinou pro koncepci studia. Pracovní skupina se shodla na tom, že
v tomto výhledu budou zapracovány všechny obory z roku 2015 a bude přidán jeden
učitelský obor.
3.4. Cena rektora, Mimořádná cena rektora - návrhy bylo nutné podat nejpozději do 31.
10. 2015. Nebyl podán žádný návrh.
3.5. Bc. promoce - 24. 11. 2015, Aula Matamaticko-fyzikální fakulty, Praha 1,
Malostranské náměstí 25, 1. patro, 5 termínů promocí: 9:00 hodin - Management TVS,
10:30 hodin - TV a sport osob se specifickými potřebami, TV a sport - KS, Vojenská
tělovýchova, 12:00 hodin - Fyzioterapie, Fyzioterapie - zahraniční studenti, Ortotik-
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3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

protetik, TV a sport se zaměřením na vzdělávání, 13:30 hodin - TV a sport - PS, 1. část,
15:00 hodin - TV a sport - PS, 2. část.
Mgr. Promoce – 25. 11. 2015, AULA KAROLINIUM. 9,00 TVS, TV-PS, 10,30 TVS
KS, 12,00 MNG, 15,00 Fyzio, fyzio - zahraniční studenti, Učitelství SŠ TV.
Vyřízení žádostí - doc. Zahálka - informace o řešení. Docenti a profesoři budou
požádáni o zpracování externích posudků na BP a DP, obhájené v zimním a jarním
termínu 2015 v LSM.
Zveřejňování posudků magisterských (DP) a bakalářských prací (BP) v současnosti probíhá kontrola dodržení termínu zveřejnění DP a BP tři pracovní dny
před konáním obhajoby (uvedeno ve vysokoškolském zákonu). Výsledky kontroly
budou projednány s vedoucími pracovišť.
Zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových) - chybějící údaje za
rok 2009 byly doplněny a zpráva byla zaslána na rektorát.
Vnitřní předpis „Pravidla pro organizaci studia UK FTVS“ - schválen AS UK
FTVS dne 8. 9. 2015 a AS UK v Praze dne 23. 10. 2015 s připomínkami k čl. 4.
Připomínky byly zapracovány a 3 podepsané kopie paní děkankou a předsedou AS UK
FTVS odeslány 30. 10. 2015 k podpisu na rektorát.
Od 3. 11. 2015 jsou otevřeny podmínky přijímacího řízení a přihlášky ke studiu na
FTVS UK pro rok 2016-2017. Vstup přes webové rozhraní FTVS UK nebo UK.
Opatření děkanky - prospěchové stipendium za studijní výsledky a akademickém
roce 2015/2016 - připraveno, odesláno k projednání AS FTVS UK dne 30. 10. 2015.
Hodnocení výuky studenty - příprava ankety, aplikace bude otevřena v druhé polovině
zimního semestru.
Úrazy studentů - finální administrace úrazů studentů bude probíhat u studijní
referentky studenta.
ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry
Martínková, Ph.D.
Fond mobility - žádost o finanční podporu podali tři studenti.
Norské fondy - žádost o finanční podporu podal jeden akademický pracovník a dva
studenti.
Spolupráce v rámci meziuniverzitních dohod - je třeba dodat informace na RUK
o účasti akademických pracovníků UK FTVS na pracovních programech pro
krátkodobé vědecké pobyty v rámci přímé spolupráce na smluvních zahraničních
univerzitách v roce 2016 - v případě zájmu o účast na této spolupráci informujte
zahraniční oddělení do 6. 11. 2015. Zatím zájem projevili 2 akademičtí pracovníci.
Jeden ze čtyř projektů, ve kterém UK FTVS žádala v roli partnera o finanční podporu
v rámci programu ERASMUS+ obdržel podporu - projekt „EMIS“ (Equality, Mixity
and Integration by Sports) v rámci programu Erasmus+ Non-for-Profit European
sport event. Hlavní koordinátor: University Franche-Comté (Francie), koordinátorka
za UK FTVS - doc. Parry Martínková. Celkem se projektu účastní 11 evropských
univerzit.
Etická komise - v současné době se dolaďuje dokument s návodem, jak formulovat
informovaný souhlas. V blízké době bude vyvěšen na webové stránky Etické komise.
Plagiátorství - proděkanka Parry Martínková zjistí možnosti využití databází pro
kontrolu prací přes knihovnu UK.
VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Ples UK FTVS - termín 16. 2. 2016.
Ples UK na Žofíně - 15. 1. 2016.
Praha město sportu - dnes odpoledne schůzka s panem Hlaváčkem, projednávání,
jakým způsobem by se mohla UK FTVS zapojit.
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5.4.

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. V pátek 6. 11. 2015 na
poradě vedoucích kateder a center budou vedoucí podrobně informováni.

6.
6.1.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.
Opatření tajemníka na čerpání sociálního fondu pro jednotlivé katedry - bylo
vydáno, k dispozici na webových stránkách.
Opatření tajemníka - Podmínky čerpání na školkovné ze sociálního fondu - bylo
vydáno, k dispozici na webových stránkách.
Opatření tajemníka na vyplácení odměn na UK FTVS – bylo vydáno, k dispozici
na webových stránkách.
Propagace UK FTVS pro zahraniční studenty - zpracována cenová nabídka
v marketingovém centru jako podklad pro jednání proděkanky dr. Vinduškové.
Dohoda s panem PaedDr. Karlem Kovařovicem na provozu sauny - provoz:
pondělí až čtvrtek, navýšení cen vstupného, aby se kompenzovaly ztráty z energií.
Vstup jen pro zaměstnance, studenty a pro členy akademické obce.
Spiroergometrická linka - o využití přístroje není samostatně zájem, jeho vrácení
Ministerstvu vnitra bude právně dořešeno.
Čerpání mzdových prostředků - nebude zasahováno do limitu kateder, ale vzhledem
k nenaplnění schválené metodiky pro rok 2015 nebudou uvolněny realizované úspory
z pevných složek do odměn za vědeckou a publikační činnost. Vedoucí kateder by
tedy měli při vyplácení odměn z limitů reflektovat výkonnost členů pracoviště ve
vědecké a publikační činnosti.
Strategický plán rozvoje Infrastruktury - vyvoláno jednání s členy jednotlivých
kateder o podobě budovy F a Kampusu. V nejbližší době by mělo proběhnout jednání
s odborem výstavby rektorátu, kde bychom specifikovali, co UK FTVS potřebuje.
Finální podoba by měla vypadat tak: Troja - usilujeme o to, abychom získali pozemky
a mohli postavit protipovodňovou stěnu. Mulda - finalizuje se dohoda o odkupu
studny, aby bylo možné čerpat dotaci na rekonstrukci a rozšíření. Horská chata
v Horní Malé Úpě - smlouva o pronájmu, bude zařazeno na jednání AS UK FTVS 10.
11. 2015. Stráž - řeší se kanalizace, konečná cena 1.700.000 Kč (kanalizace bude
fungovat celý rok a nebude se muset nic vyvážet). Kampus na Veleslavíně multifunkční hala by měla mít tělocvičnu dle parametrů sportovních her, tělocvičnu
pro gymnastiku a bazén, v bloku F bude víceúčelová tělocvična a tělocvična pro
úpolové sporty.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

7.

KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musálek, Ph.D.,
(ukončil svoji činnost k 31. 10. 2015)

8.
8.1.

Předseda AS UK FTVS doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Přijímací řízení do doktorského studia - bude projednáváno na zasedání AS UK
FTVS dne 10. 11. 2015.
Organizační řád - bude projednáváno na zasedání AS UK FTVS dne 10. 11. 2015.
Opatření děkanky - prospěchová stipendia - bude projednáváno na zasedání AS
UK FTVS dne 10. 11. 2015.
Smlouva o pronájmu Horské chaty v Horní Malé Úpě - bude projednáváno na
zasedání AS UK FTVS dne 10. 11. 2015
Volby do nového AS UK FTVS - předběžně se uvažuje o lednovém termínu 2016.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

V Praze dne 3. listopadu 2015
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS
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