Zápis ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 1. 2015

ZÁPIS
ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 1. 2015

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

Kontrola zápisu ze zasedání dne 2. 12. 2014: zápis byl schválen bez připomínek.

1.

INFORMACE DĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

1.1. Kontaktní osoby pro studenty se specifickými potřebami ‒ určené osoby z kateder a
dr. Prokešová budou uvedeni na webových stránkách jako kontaktní osoby, na které se
mohou obracet studenti se specifickými potřebami ohledně studia. Otázky úvazků
dr. Prokešové a dr. Hruši v souvislosti se studenty se specifickými potřebami budou
dořešen ve spolupráci s RUK v nejbližší době ‒ zajistí proděkanka Vindušková.
1.2. Horizontální prostupnost studia ‒ z RUK jsme obdrželi analýzu horizontální
prostupnosti studia na UK. Analýza vymezuje základní oblasti a zabývá se problémy
jednotlivých fakult při realizaci. Také popisuje související otázku finanční kompenzace
nákladů za výuku. Ve spolupráci s fakultami by mohl být vypracován metodický vzor
dohody o vzájemné kompenzaci finančních nákladů a k této oblasti bude ještě svolána
další diskuze na RUK. Proděkanka Vindušková vysvětlila další problémy, které se
v této oblasti vyskytují na FTVS: studenti z jiných fakult často nemají dostatečné
pohybové schopnosti pro daný předmět a je nutné též řešit otázku pojištění těchto
studentů.
1.3. Modul balneologie ‒ Ministerstvo zdravotnictví požádalo o zařazení vzdělávacího
modulu balneologie do výuky oboru Fyzioterapie. Proděkanka Vindušková
informovala, že obor Fyzioterapie již obsahuje blok výuky balneologie ve větším
rozsahu, než požaduje Ministerstvo zdravotnictví.
1.4. Etická komise ‒ doc. Bartůňková ukončila pracovní poměr k 31. 12. 2014 na fakultě.
KD rozhodlo, že od 7. 1. 2015 bude jmenován předsedou Etické komise na přechodnou
dobu prof. Bunc. Dále proběhla diskuze ohledně agendy Etické komise a lepšího
zprocesování celé problematiky.
1.5. Předseda státní zkušební komise pro obor Tělesná výchova a sport osob se
specifickými potřebami (bakalářské studium) ‒ novým předsedou bude jmenován
doc. Strnad.
1.6. Formulář pro Dohodu o provedení práce ‒ z důvodu špatně uvedeného názvu fakulty
bude formulář upraven a překontrolován od JUDr. Krůfy a upravený formulář bude opět
k dispozici na intranetu fakulty.
1.7. Minimální mzda – nařízením vlády byla od 1. 1. 2015 změněna nejnižší úroveň mzdy.
Zaměstnancům UK FTVS, kterých se změna týkala, byla mzda upravena.
1.8. Rozpočty fakult UK ‒ rektor UK na RKR dne 9. 12. 2014 informoval o principech
rozdělování prostředků na UK v roce 2015. Z velké části tyto principy kopírují
metodiku MŠMT a bude se podle nich připravovat rozpočet fakulty pro rok 2015.
Poměr mezi ukazatelem A (počty studentů) a ukazatelem K (kvalita) je 74:26 ‒ došlo

Strana 1/6

Zápis ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 1. 2015

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

2.

k navýšení o dva procentní body ve prospěch K oproti předpokl. metodice MŠMT.
V ukazateli K je také zahrnut smluvní výzkum. Místo koeficientu nezaměstnanosti bude
sledován koeficient absolventů.
Opatření děkanky k zahraničním a tuzemským pracovním cestám ‒ daňová
poradkyně dopracovala formulář k pracovním cestám. S podrobnostmi budou vedoucí
kateder a center seznámeni tajemníkem na poradě VKC dne 9. 1. 2015. Zahraniční cesty
budou schvalovat vedoucí kateder a center. Kopie žádostí a zprávy ze zahraničních cest
bude vždy potřeba předat na zahraniční oddělení.
KD schválilo návrh, aby po odchodu doc. Bartůňkové se garantem bakalářského
studijního programu Specializace ve zdravotnictví stala doc. Kohlíková. Procesně
bude vyřešeno proděkankou Vinduškovou s MŠMT, což se týká i studijního oboru
Ortotik-protetik.
Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu ‒ nominace na tuto cenu je potřeba zaslat
do 7. 1. 2014 na vědecké oddělení dr. Hruškové.
Spolupráce s Českou obcí sokolskou ‒ dohoda o spolupráci bude podepsána
pravděpodobně do konce ledna 2015.
Organizační řád ‒ příští týden proběhne schůzka k OŘ, kde se budou diskutovat
připomínky AS UK FTVS.
Děkanka informovala o zaslání Stížnosti ze dne 5. 1. 2015 od ZO VOS UK FTVS paní
děkance a AS UK FTVS. Po konzultaci s právničkou fakulty bude reagováno na
jednotlivé body doručeného dokumentu s tím, že bude zaslána jak odborům, tak AS
UK FTVS.
KD bylo seznámeno s průběhem řešení závažných zjištěných pochybení v ekonomické
oblasti v minulých letech. Výsledky vedly k závěrům, kdy vedení fakulty muselo učinit
kroky směřující k nápravě stavu a minimalizaci škod pro UK FTVS. Aby vše proběhlo
v souladu s platnými právními předpisy, respektovali jsme doporučení právního
zástupce fakulty i nezávislého právního posudku a shromáždili všechny potřebné
podklady, ze kterých vyplynula a potvrdila se závažná pochybení způsobená v minulých
letech. V rámci péče řádného hospodáře je součástí procesu vymáhání náhrady vzniklé
škody i povinnost vymáhat škodu po osobách, které za vzniklou škodu nesou
prokazatelnou odpovědnost. Na základě skutečností se v tomto případě bohužel jednalo
o bývalého děkana UK FTVS pana doc. Süsse, kterému byla dne 18. 12. 2014 podána
výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Další jednání s doc.
Süssem, jeho právním zástupcem a zástupcem odborů ohledně řešení dané situace
proběhne ještě dnes 6. 1. 2015 v odpoledních hodinách. Na základě výsledků tohoto
jednání budou emailově informováni všichni členové akademické obce.

VĚDA A VÝZKUM – prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

2.1. Reakreditace habilitačního a jmenovacího řízení Kinantropologie a Biomechaniky
‒ VR UK FTVS dne 10. 12. 2014 schválila na svém zasedání reakreditaci oborů
Kinantropologie a Biomechaniky. Obor Kinantropologie byl schválen bez vnitřního
členění.
2.2. GAUK – v současné době jsou rozesílány žádosti o oponentské posudky.
2.3. OP VaVpI (operační program věda a výzkum pro inovace) – proběhlo detailní
zpracování technických podkladů ve spolupráci se zástupci společnosti AK Brodec.
V nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení. Stavební úpravy v rámci VaVpI jsou
asi ze 2/3 dokončeny.
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2.4. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) ‒ obdrželi jsme informaci, že suma na
letošní rok bude krácena na 70%. Jedna ze žádostí bude podána na realizaci Studentské
vědecké konference. Lhůta pro podávání návrhů projektů je do 16. 1. 2015.
2.5. Studentská vědecká konference je plánována na období 17. ‒ 18. 3. 2015. Uvažuje se
o jediném bloku pod tématem Kinantropologie.
2.6. Centra univerzitního výzkumu START ‒ UK připravuje dlouhodobý systém podpory
pro mladé vědecké pracovníky. Jednalo by se o sestavení malých vědeckých týmů, kde
vedoucí týmu bude postdoc maximálně 12 let po udělení titulu Ph.D. Předpokládaná
finanční podpora jednotlivého projektu je minimálně 1,5 mil Kč ročně. Vedení
univerzity zvažuje podporu cca 35 – 40 projektů. V současnosti jsou dopracovávána
zadávací kritéria. Předpokládá se vyhlášení programu START v průběhu února. Doba
trvání podpory je plánována na 3 roky s následnou opcí na další dva roky. Je žádoucí,
aby fakulta podala alespoň dvě přihlášky do tohoto projektu.
2.7. UNCE – Vedení UK hledá finanční zdroje pro vyhlášení dalšího kola projektu UNCE.
V případě úspěchu bude vyhlášeno v 1. čtvrtletí roku 2015.

3.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI – PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

3.1. Nová referentka studijního oddělení ‒ od 1. 1. 2015 nastoupila na místo studijní
referentky Mgr. Dagmar Balcarová (balcarova@ftvs.cuni.cz), která převzala agendu
paní Blanky Šmídové.
3.2. Akreditace nových oborů ‒ návrh akreditace Management sportovního cestovního
ruchu bude projednán na AS UK FTVS 13. 1. 2015. Dne 9. 12. 2014 byly na RKR
schváleny výhledy akreditací všech fakult pro následné období. Uvažujeme o vytvoření
pracovní skupiny (nejlépe z řad tajemníků SIS), která by pomáhala při zpracování
materiálů navrhovaných akreditací.
3.3. Hodnocení výuky studenty ‒ od 18. 11. 2014 mohou studenti hodnotit výuku v Anketě
v SIS. Zatím možnost hodnocení využilo velmi malé množství studentů.

4.

4.1.

ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ VZTAHY – doc. PhDr. Irena Parry
Martínková, Ph.D.
−
−
−
−
−

KD dne 6. 1. 2015 schvaluje zahraniční cesty:
Mgr. T. Brtník, PaedDr. T. Gnad, 9. – 18. 1. 2015, Kurz snowboardingu, PSPP269,
Alp d’ Huez, Francie, hrazeno z 602401
Mgr. M. Jindra, Ph.D., PhDr. P. Novotný, Ph.D., 9. – 18. 1. 2015, Kurz moderních
forem lyžování, PSPP266, Alp d’ Huez, Francie, hrazeno z 602401
Mgr. J. Baláš, Ph.D., 18. – 23. 1. 2015, výukový pobyt v Erasmu+, National Sports
Academy, Sofie, Bulharsko, hrazeno z Erasmus+, 100300
Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 27. 1. – 4. 2. 2015, Know-how sportovišť, propagace
instituce a investiční plánování rozvoje fakulty, Lynn University, Cabo networks,
USA, 990 000 a přijímající institucí
prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc., 9. – 10. 2. 2015, Expert Group on Health-enhancing
physical activity (HEPA), seminář expertní skupiny EU, Budapešť, Maďarsko,
hrazeno MŠMT

Strana 3/6

Zápis ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 1. 2015

− prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc., 2. – 10. 5. 2015, Mezinárodní zasedání Národních
olympijských Akademií, aktivní účast, Stará Olympie, Atény, Řecko, hrazeno ČOV,
Mezinárodní Olympijskou Akademií (IOA)

4.2. Schváleno na poradě vedení dne 9. 12. 2014:
− Mgr. D. Hadraba, Ing. F. Lopot, Ph.D., 15. - 18. 12. 2014, Bilaterální Ph.D. program –
experiment kombinace PSHG a tahové zkoušky, odd. Biophysics, Hasselt University,
Belgie, hrazeno z GAUK 956213 a vlastních zdrojů
− doc. PhDr. P. Tilinger, CSc., 19. – 26. 12. 2014, Mezinárodní tréninkový Campus –
tréninkové soustředění sportovců s mentálním postižením, tenistů, jako součást
přípravy na Global Games 2015, Tenerife Top Training, Španělsko, hrazeno Českým
svazem mentálně postižených sportovců, o.s.

4.3. Schválené žádosti o bezplatné ubytování:
− prof. PaedDr. J. Šimonek, Ph.D., účast na obhajobě, oponent disertace, 19. – 20. 1.
2015, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
− prof. Zbigniew Borysiuk, účast na obhajobě, člen komise na obhajobu, 18. – 19. 1.
2015, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of
Technology, Opole, Polsko
− prof. A. Zajac a 3 kolegové, 15. – 18. 3. 2015, jednání o spolupráci s AWF Katowice,
Polsko

4.4. Byla podepsána dohoda o spolupráci s Fakultou športu Prešovské univerzity
v Prešově.
4.5. ISACZ services s.r.o. – byla podepsána smlouva a od akademického roku 2015/2016
bude tato společnost pro UK FTVS zprostředkovávat studenty ze zemí mimo EU na
krátkodobé studijní pobyty.
4.6. Katedra gymnastiky se účastní jako spoluřešitel projektu v rámci Visegrádského
fondu, hlavním řešitelem je Akademie Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
Polsko. V rámci projektu proběhne v termínu 18. – 20. 6. 2015 konference zaměřená na
témata týkající se gymnastiky. Děkanka je pozvána jako hlavní řečník, katedra
gymnastiky zajišťuje účast ostatních hostů.
4.7. Spolupráce se strategickými univerzitami ‒ vytvořili jsme seznam univerzit, se
kterými pracoviště aktivně spolupracují, nebo chtějí spolupracovat. Z tohoto seznamu
bude identifikováno cca 5 nejlepších univerzit (podle vybraných světových žebříčků
univerzit a podle míry již probíhající či plánované spolupráce), na které bude zaměřena
spolupráce. Informace o těchto strategických univerzitách bude předána prorektorovi
pro zahraniční styky a mobilitu.
4.8. Mezifakultní dohoda s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova ‒
meziuniverzitní dohoda s UK byla nedávno prodloužena do roku 2019. UK FTVS se
zatím nemůže připojit k meziuniverzitní dohodě, nejdříve je potřebné prokázat
mezifakultní spolupráci. Současnou spolupráci bude formalizovat mezifakultní dohoda.
4.9. Předměty pro program Erasmus+ ‒ během ledna 2015 proběhne revize předmětů,
které budou vyučovány v rámci programu Erasmus+ pro obor TVS v akademickém roce
2015/2016. Bude kladen důraz na to, aby do nabídky předmětů pro studenty programu
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Erasmus+ byly zařazeny především předměty vyučované pro studenty samoplátce
oboru TVS.

5.

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ – PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

5.1. Ples UK FTVS 11. 3. 2015 – probíhají přípravy plesu a v současné době Mgr.
Moskalová finalizuje smlouvu. Dr. Musálek souhlasil s moderováním plesu.
5.2. Webové stránky fakulty ‒ probíhá zadávání obsahu webových stránek. Nová verze
stránek je uživatelsky přívětivější a v jednotném stylu se stránkami UK. KD určilo
odpovědnosti za webové stránky: za formální část bude zodpovídat – Bc. Jindrová, za
obsahovou část bude zodpovídat dr. Musálek. Po celkovém naplnění stránek a
odsouhlasení KD by byly stránky oficiálně spuštěny.
5.3. Publikační činnost za rok 2014 – bodové ohodnocení publikační činnosti všech
pracovníků je již spočítáno a předáno tajemníkovi. Na základě přidělené finanční částky
na jeden bod budou propočítány odměny za publikační činnost.
5.4. Vytvoření pracovních skupin ‒ uvažujeme o vytvoření specifických pracovních
skupin, které by řešily rozvojová témata (např. pro procesy interního hodnocení výkonu
zaměstnanců, pro rozvoj infrastruktury, pro moderní formy výuky a e-learning, pro
CŽV). Skupiny (4 – 5 členů) by měly přiděleny jednoznačné úkoly, za jejichž plnění by
se zodpovídaly dr. Petrovi.

6.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

6.1. Rekonstrukce bloku F ‒ v rámci IP UK byla vytvořena studie s 6 různými variantami
rekonstrukce bloku F. KD se přiklonilo k variantě přestavby na tělocvičnu s možností
následného přestavění na kongresový sál. Součástí prostředků z IP UK byly také
finance na část rekonstrukce, které byly využity na dodávku klimatizačních jednotek od
firmy Czechklima, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Bylo osloveno studio BFB, aby
vytvořilo kalkulaci rekonstrukce bloku F a podle ní sestaví Ing. Kuba investiční záměr,
který bude předán na RUK.
6.2. Změna v podmínkách pro uplatnění odpočtu daní u životního nebo investičního
pojištění ‒ v listopadu 2014 schválila vláda ČR změnu v podmínkách pro odpočet daní
od 1. 1. 2015. U některých typů smluv nebude možné nadále uplatnit odpočet daně, a
proto bude vydáno opatření děkanky, které stanoví, jaké doklady musí být
zaměstnancem doloženy na mzdové oddělení, aby mohl být snížen základ pro výpočet
daně.
6.3. Je zpracován stavebně inženýrský posudek pro všechny objekty, které fakulta
spravuje ‒ na jeho základě bude možné vytvořit plán s nutnými opravami a dalšími
rekonstrukcemi. Ve Stráži je nutné řešit např. čističku odpadních vod, v tělocvičně v
Nosticově ulici je prioritní oprava střechy.
6.4. Po konzultaci s Ing. Dovalilem a Ing. Kubešem bude zpracována zadávací dokumentace
pro řešení audiovizuální techniky v posluchárnách. Všechny učebny by měly mít
stejné vybavení, ovládání by bylo interaktivní přes dotykovou obrazovku. Každý
vyučující bude mít možnost přihlásit se ke své sdílené složce na serveru, přičemž
zůstane možnost nahrát prezentaci i na doneseném flash disku. Do poloviny ledna by
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měla být dokončena zadávací dokumentace a poté proběhne výběrové řízení na
dodavatele. Rozpočet bude cca 1,7 mil a bude hrazen z FRIM.

6.5. Investiční záměry kateder ‒ z Katedry atletiky přišla první žádost o investici – žádají
o 149 tis. Kč na elektronickou časomíru.
6.6. Začátkem listopadu proběhla schůzka ohledně investic a čerpání financí z externích
zdrojů – bude vytvořeno 13 investičních záměrů v celkové výši 60 mil. Kč (5 mil. Kč
IT, 20 mil. Kč projektová dokumentace kampusu, 18 mil. Kč na blok F, 5 mil. Kč na
nezbytné opravy, 12 mil. Kč na opravy související s energiemi), které budou předloženy
na RUK. Zpracováním investičních záměrů je pověřen Ing. Kuba.
6.7. Horská bouda na Muldě ‒ proběhla ekonomická analýza se závěrem, že po finanční
stránce bude nejlepším řešením zajistit zvýšení obsazenosti. Ubytování bude možné
objednávat přes internet pro kohokoliv a plná penze bude za cenu 689,- Kč/den. Pro
zaměstnance zůstává ubytování za stejné ceny jako dosud a navíc bude zaveden model,
kdy ubytování zajištěné na doporučení zaměstnance fakulty bude se slevou minimálně
10%. Pokud zaměstnanec zajistí ubytování alespoň 10 lidí na 5 nocí, obdrží po
zaplacení ubytování odměnu minimálně 5 tis. Kč. Takto zvýhodněné ubytování se bude
nahlašovat emailem Mgr. Horkému. Nové ceníky jsou vytvořeny pro všechna střediska
UK FTVS.
V Praze dne 6. ledna 2015
Zapsala: Bc. Machková
Schválil: děkanka UK FTVS
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