Zápis ze 7. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7. 4. 2015

ZÁPIS
ze 7. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7. 4. 2015

Přítomni: (bez titulů) Kohlíková, Bunc, Vindušková, Parry Martínková, Petr, Zelenka,
Heller, Musálek
Omluveni: (bez titulů)
Hosté:
(bez titulů): Ludmila Fialová, Karel Kovář

Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 3. 3. 2015: zápis byl schválen bez připomínek.

1.

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

1.1. Kontrola Karolínky pro nový akademický rok 2015/2016 - do 10. 4. 2015 zaslat na
e-mailovou adresu Mgr. Puchmertlové aktualizaci textové části. Zajistí: všichni
proděkani, termín: do 10. 4. 2015. Dále je nutné aktualizovat komise UK FTVS včetně
evaluační komise.
1.2. Návrhy na osobnosti Prahy 6 - byla podána informace o žádosti starosty Prahy 6 podat
návrh na čestné občany, osobnosti Prahy 6. Termín podání návrhů včetně životopisu
osobnosti: 17. 4. 2015 na sekretariát děkanky.
1.3. „Vlajkové lodi“. Na pracovní poradě dne 31. 3. 2015 připomněla děkanka úkol dodat
alespoň tři oblasti za UK FTVS (společenskovědní oblast, medicínská oblast a
biomechanika) s anotací na cca 8 řádek (včetně publikací). Překlad do anglické verze
zajistí proděkanka Parry Martínková. Oblasti nesmí být shodné s nabízenými
problematiky jiných fakult UK. Pověřeni byli: proděkan Bunc a proděkanka Parry
Martínková. Proděkan Bunc informoval, že jednu biomedicínskou oblast v české verzi
již zpracoval, proděkanka Parry Martínková zpracovala oblast společenskovědní. Další
část z oblasti biomechaniky zkompletuje doc. Jelen - zajistí prof. Bunc. Termín: do 10.
4. 2015.
1.4. Juniorská univerzita - děkanka požádala o navržení kontaktní osoby, včetně návrhu na
jednu nebo dvě přednášky v rámci tohoto projektu. Termín: do 24. 4. 2015 Zajistí
proděkan Petr.
1.5. SCIO - proděkanka Vindušková odeslala omluvný dopis ze setkání zástupců vysokých
škol s touto firmou, které se koná v Praze dne 16. 4. 2015 od 15,00 do 19,00 hodin
(Bubble Lounge, Jungmannova 20, Praha 1).
1.6. Žádost o úpravu (připomínky a stanoviska) některých předpisů UK - dne 3. 4. 2015
děkanka obdržela dopis z RUK s žádostí o zaslání stanovisek nebo připomínek
k návrhům změn předpisů UK: 1) Komplexní změna Volebního a jednacího řádu AS
UK, 2) Nový Ediční řád UK, 3) Dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady, 4) Dílčí
změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, 5) Dílčí změna Řádu
pro udělování medailí univerzity a fakult. Termín zaslání na RUK: 4. 5. 2015 (12,00
hodin).
1.7. Harmonogram akademického roku 2015/2016 - návrh byl projednán na dnešním KD
a bude předložen k projednání na AS UK FTVS dne 14. 4. 2015, zodpovídá:
proděkanka Vindušková.
1.8. Reakreditace studijního oboru fyzioterapie - děkanka informovala, že na MŠMT
odešla pověřená osoba zabývající se touto agendou. Je nutné kontaktovat novou
pracovnici MŠMT. Zodpovídá: proděkanka Vindušková.
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1.9. Dlouhodobý záměr UK na období 2016 - 2020. Děkanka připomněla termín zaslání
připomínek do 10. 4. 2015. Zodpovídají: jednotliví proděkani.
1.10. Výroční zpráva UK FTVS za rok 2014 - první pracovní verze připravit do konce
dubna 2015. Zodpovídají: jednotliví proděkani, tajemník a zástupci AS FTVS.
1.11. Požadované připomínky k Výroční zprávě UK byly zaslány dne 3. 4. 2015.
1.12. Otázka dalšího provozu NZZ č. j. 607/01 týkající se oboru zdravotní péče tělovýchovné lékařství (ambulantní služba) - s ohledem na dosud neprovozující se
ambulantní péče v rámci tělovýchovného lékařství NZZ je třeba prodiskutovat, zda
tento typ ambulantní služby zachovat či ukončit. Termín: do 30. 6. 2015. Zodpovídá:
děkanka, vedoucí katedry TVL.
1.13. Organizační řád - v současné době je připomínkována další pracovní verze, která bude
8. 4. 2015 zaslána AS UK FTVS. Předpokládá se, že tato verze bude diskutována na AS
UK FTVS dne 14. 4. 2015.

2.

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

2.1. GAČR - uzávěrka byla 31. 3. 2015 ve 12,00 hodin. Na Grantovou agenturu ČR bylo
zasláno pět projektů pouze z jednoho pracoviště LSM UK FTVS.
2.2. V grantové soutěži GAUK byla fakulta oproti minulým létům neúspěšná. Dostala pouze
dva projekty. Jeden v Biomedicínské sekci a jeden ve Společenskovědní sekci. Do
společenskovědní sekce GAUK bude navržen nový kandidát za UK FTVS.
2.3. VaVpI - pokračuje bez problémů. Byla přijata 2. monitorovací zpráva. Výběrové řízení
bylo zveřejněno - otevřeno 26. 3. 2015 Všichni řešitelé byli o této skutečnosti
informováni a současně požádáni o součinnost při realizaci výběrových řízení.
Přicházejí dotazy od firem, které vstoupily do výběrových řízení. Oficiálně na tyto
dotazy odpovídá po konzultaci s řešiteli pouze Mgr. J. Stránský, který zastupuje
administrátora výběrových řízení.
2.4. Pravidla doktorského studia - v pátek 3. 4. 2015 přišly poslední námitky k těmto
pravidlům. Tento materiál bude předložen na jednání AS dne 14. 4. 2015.
2.5. Reakreditace habilitačního a profesorského řízení oboru Kinantropologie - dne
26. 3. 2015 byla schválena Vědeckou radou UK.
2.6. Reakreditace habilitačního řízení oboru Biomechaniky – byla schválena KR a bude
projednávána na zasedání Vědecké rady UK dne 30. 4. 2015.
2.7. Studentská vědecká konference - proběhla 17. 3. 2015 na UK FTVS, celkem
61 účastníků, ale opakovaně byla nízká účast školitelů.
2.8. Příjem přihlášek na doktorské studium - končí dne 30. 4. 2015. Přibývá žádostí
o studium od zahraničních studentů - pro tyto studenty tento termín neplatí, pokud jde
o samoplátce se studiem v angličtině.
2.9. OBD - vkládání záznamů o publikační činnosti do OBD bylo ukončeno 28. 2. 2015.
Jednorázové vkládání záznamů činí problémy. Navrhujeme postupné vkládání záznamů.
Termíny: duben, červen, říjen.

3.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

3.1. Harmonogram akademického roku 2015/2016 - KD projednalo návrh Opatření
děkanky s harmonogramem akademického roku 2015/2016. Byly uvedeny změny oproti
předcházejícím Harmonogramům. Z důvodu možného ukončení používání tištěných
indexů byla formulace o kontrole indexů změněna na kontrolu splněných studijních
povinností, dále je zde navrženo, aby druhá část zkouškového období v září byla
ukončena dne 20. 9. 2016 tak, aby byl vytvořen prostor pro administrativní přípravu
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

následného akademického roku, začátek akademického roku 2015/16 bude 1. 10. 2015,
ale začátek výuky bude až od 5. 10. 2015 (toto je dle opatření rektora 10/2015).
Navrhujeme posunutí tradičního prosincového termínu Dne otevřených dveří na FTVS
UK (jako řada fakult UK) na pátek 22. 1. 2016. Promoce máme zamluvené na tyto
termíny: bakalářské 28. 6. 2016, magisterské 29. 6. 2016. Toto opatření bude
předloženo na jednání AS UK FTVS dne 14. dubna 2015.
Jarní termín odevzdání bakalářských a magisterských prací je: do 10. 4. 2015.
Vedoucí práce by měl v SIS do 10. 4. 2015 potvrdit, že student odevzdal na katedru
písemnou verzi své bakalářskou nebo magisterskou práce.
Kontrola splnění studijních povinností u končících ročníků (studentů, kteří již
odevzdali bakalářskou nebo magisterskou práci) - do 24. 4. 2015. Při kontrole splnění
studijních povinností jsou rozhodné zapsané výsledky v SIS.
Pravidla pro organizaci studia - v současné době se pracuje na jejich aktualizaci.
Jedná se o vnitřní předpis UK FTVS. Po schválení KD a AS UK FTVS musí být
projednány a schváleny také AS UK. Termín zasedání AS UK: 26. 6. 2015.
Dne 31. 3. 2015 proběhla schůzka tajemníků SIS jednotlivých kateder. Tajemníci SIS
byli seznámeni s nadcházejícími úkoly a termíny jejich plnění (příprava Karolinky pro
rok 2015_2016, příprava rozvrhových lístků, koordinace úkolů pro přípravu rozvrhu pro
KS 15_16, zjištění výukové kapacity kateder v akademickém roce 2014/15) Další
schůzka proběhne dne 21. 4. 2015.

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

4.1. Fond mobility - termín odevzdání žádostí byl: 20. 3. 2015. Byly odevzdány 4 žádosti
od studentů doktorského studia.
4.2. Bezplatné poskytnutí garsonky - doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D., Katedra tělesnej
výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrica, termín
návštěvy: 30. - 31. 3. 2015. Bylo schváleno na poradě vedení 24. 3. 2015.
4.3. Univerzitní maraton - Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy - proběhne v
termínu 3. 5. 2015, za UK FTVS poběží jedna štafeta.
4.4. Erasmus Mundus Joint Master Degree - MA in Sports Ethics and Integrity podklady byly odevzdány na rektorát.
4.5. Návštěva z University of Derby - doktorand Dave Giles, termín návštěvy: 8. - 14. 4.
2015. Garant: Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
4.6. Návštěva z Finska - setkání se studenty programu EUDAPA proběhne 14. 4. 2015 od
9:00 v posluchárně P1. Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
4.7. Zahraniční cesty – byl předložen návrh na úpravu Opatření děkanky č. 4/2015 K
jednotnému postupu zaměstnanců UK FTVS pro zahraniční pracovní cesty včetně
formuláře k zahraničním pracovním cestám (zda se jedná o Hospodářskou činnost HOČ nebo nehospodářskou činnost - NEHOČ).
4.8. Přijímání zahraničních hostů - proděkanka Parry Martínková vypracuje opatření
týkající se přijímání a zajišťování pobytů zahraničních hostů na UK FTVS.

5.

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

5.1. Webové stránky fakulty - termín spuštění je naplánován na pátek 10. 4. 2015 po
zasedání VKC UK FTVS. Probíhají poslední drobné úpravy.
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5.2. Ing. Bělonožník informoval o IP UK - vnitřní soutěž. Schválené finanční prostředky
„dorazily“ na fakultu. Jednotliví řešitelé byli přes pí Plochovou informováni, že již
mohou čerpat finanční prostředky.
5.3. Den CŽV - proběhne dne 11. 4. 2015 na RUK. Za fakultu se ho zúčastní Dr. Prajerová
a Mgr. Horký.
5.4. Logo UK FTVS - v současné době jsou připraveny všechny verze (jak v českém
jazyce, tak v anglickém jazyce, vždy černobílá i barevná verze). Bude připraveno jako
příloha Statutu UK FTVS. Vedle toho se připravují pravidla pro nakládání s fakultním
znakem jako opatření. Připraví: proděkan Petr.
5.5. Na rok 2015 několik připravovaných akcí, kterých se FTVS bude účastnit, mezi nimi:
111 km okolo Prahy, ČEZ handy kvadriatlon, běh Barvám neutečeš, Sporťáček a další.
O všech akcích bude včas informováno na fakultním webu.

6.

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

6.1. Pasportizace budov v celém areálu Veleslavín - tato akce probíhá od pátku 3. 4. 2015
a bude probíhat až do 30. 4. 2015 v odpoledních hodinách a o víkendech. Fyzickou část
pasportizace provede externí pracovník na základě Smlouvy o dílo, tak aby byla
zajištěna maximální bezpečnost při působení cizí osoby v prostorách učeben, kanceláří,
skladů a ostatních prostor. V každé místnosti vyplní pověřená osoba formulář o
technickém stavu (rozměry, počet zásuvek, apod.).
6.2. Investiční záměry na rozvoj infrastruktury - tyto záměry byly zpracovány a zaslány
na RUK.
6.3. Implementace audiovizuální techniky v jednotlivých posluchárnách (P1 až P6) proběhne v průběhu příštího týdne. Setkání s výhercem výběrového řízení již proběhlo.
Došlo k dohodě - nejdříve proběhne úprava jedné místnosti P6 - předpoklad dokončení
13. až 14. 4. 2015. Následující den proběhne školení v rozsahu cca 30 minut všech
uživatelů. Bude vypsáno šest termínů. Oficiální termín školení bude ještě zaslán.
Audiovizuální technika bude ve všech posluchárnách fungovat stejně. Ing. Dovalil by
měl o podrobnějších informacích o této akci informovat na VKC v pátek 10. 4. 2015.
6.4. Dohoda s Muzeem dělnického hnutí - na základě dohody byla ukončena smlouva o
poskytování služeb Muzeu v areálu UK FTVS. Provozní oddělení již spolupracuje na
vyklízení objektu. Termín vyklizení: do 31. 10. 2016.
6.5. Úspora provozních prostředků při správě povrchu venkovního hřiště ve výši
100 000,-- Kč v roce 2015.
6.6. Pronájem bufetu a bistra - současný provozovatel bufetu na kurtech dostal výpověď
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Jednání asi s 5 zájemci. Požadavky: 1) Nájemce nabídne
vzorové menu, které bude cenově přijatelné pro zaměstnance i studenty.
2) Zrekonstruování prostor provede na své náklady. Vybavení též provede na své
náklady. 3) Platba vyššího nájemného než v současné době. Podle současného stavu
jednání by potenciální nájemce investoval cca 4,5 miliony Kč za dobu nájmu. Požaduje
nájem na deset let s opcí. Vzor smlouvy zašle pan tajemník všem přítomným, aby se
mohla projednávat na AS příští týden (14. 4. 2015).
6.7. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 - v současné době se výroční zpráva
připravuje, tabulky se posílají na RUK k připomínkovému řízení. Tento materiál bude
projednán na AS příští týden 14. 4. 2015.
6.8. Ekonomická komise senátu - dne 8. 4. 2015 proběhne jednání ekonomické komise.
Závěry z jednání budou k dispozici příští týden.
6.9. Protipovodňová stěna v Troji. V současné době se řeší situace s ostatními vlastníky
okolních pozemků. Jedná se o dvě osoby. Jedna z dotčených osob je ochotná k dohodě
(čeká se na její vyjádření).
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7.

KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR ‒ PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

7.1. Týdenní blog děkanů - Dr. Musálek informoval, že k zamýšlenému Blogu děkanů,
který by měl vzniknout v rámci univerzitní agendy iFora, je pro děkanky a děkany stále
na RUK zpracováván manuál.
7.2. V březnu 2015 se na Dr. Musálka obrátila produktová ředitelka České informační
agentury s žádostí o zaslání informací týkajících se například rozpočtu fakulty, počtu
studentů či informací o nově připravovaných oborech. Vše v rámci rychlého průzkumu
veřejných vysokých škol. Po komunikaci s tiskovým mluvčím Univerzity Karlovy Mgr.
Václavem Hájkem, který potvrdil, že UK žádný takový průzkum neiniciuje, se FTVS z
tohoto průzkumu omluvila.
7.3. V minulém týdnu byly ve sdělovacích prostředcích a televizi uveřejněny výsledky
rozsáhlého celorepublikového šetření fyzické zdatnosti dětí ze základních škol v ČR,
kterého se účastnil v roli odborného garanta také doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. z
katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu. Vyjádření k výsledkům i
dalším návazným aktivitám v rámci tohoto projektu bude po autorizaci textu doc.
Peričem uveřejněno v univerzitním časopise iForum.
7.4. Karlovy Vary - „kauza“ byla vyřešena, bylo vytvořeno prohlášení v součinnosti s
proděkankou Vinduškovou.

8.

Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, PhD., PhDr. Karel Kovář, PhD.

8.1. Akční plán podpory pohybové aktivity České republiky na léta 2016-2020 „Zdraví 2020” (Gestor Zdeněk Hamřík - FTK UP Olomouc). Pracovní verzi obdržela
děkanka na zasedání VR FTK UP Olomouc dne 30. 3. 2015, kde byla tato verze
Vědeckou radou schválena. V tomto materiálu jsou vedeni jako spolupracovníci prof.
Fialová a dr. Kovář, kteří obdrželi jmenovací dekrety z MZ ČR. Závěr: tento materiál se
nebude předkládat VR UK FTVS k vyjádření. Jak prof. Fialová, tak dr. Kovář budou
průběžně informovat vedení FTVS o stavu řešení tohoto akčního plánu. Termín: červen
2015, říjen 2015.

V Praze dne 7. dubna 2015
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. ‒ děkanka UK FTVS
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