Zápis z 10. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 1. 9. 2015

ZÁPIS
z 10. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 1. 9. 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 2. 6. 2015: zápis byl schválen bez připomínek.
1.
INFORMACE DĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
1.1. Děkanka informovala o řešení spolupráce mezi UK FTVS a společností Kinmedica
a. s., resp. Centrem sportu MV ČR z roku 2013, jejíž kritika se objevila v nedávné době
v médiích (EURO 29/2015). S písemným vyjádřením byla seznámena akademická obec
a vyjádření bylo zasláno i panu rektorovi UK prof. MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc.
MBA.
1.2. Schválena akreditace pro tyto obory: Biomechaniky a Kinantropologie - děkanka
informovala, že dne 18. 8. 2015 obdržela dopis z RUK o udělení těchto akreditací
včetně kopie písemného rozhodnutí MŠMT ČR - habilitační řízení v oboru
Biomechanika na dobu platnosti do 31. 12. 2023 a na habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem v oboru Kinantropologie na dobu platnosti do 31. 12. 2023.
1.3. Výběrová řízení na vedoucí kateder - katedra základů kinantropologie a humanitních
věd, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu, katedra fyziologie
a biochemie, katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství. Dále bude vypsáno
výběrové řízení na vedoucí katedry fyzioterapie, BML a katedru technických
a úpolových sportů.
1.4. Organizační řád - probíhají další jednání jak se zástupci AS UK, tak právním
oddělením. Předpokládaný termín předkladu do AS UK FTVS: říjnové zasedání.
1.5. Plán krizové připravenosti UK FTVS - byl aktualizován tak, aby byl v souladu
s Plánem krizové připravenosti UK v Praze.
1.6. Děkanka informovala, že je nutné před zahájením nového akademického roku
zkontrolovat veškerou techniku v posluchárnách.
2.
VĚDA A VÝZKUM - prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
2.1. Školitelé doktorského studia - v září 2015 proběhne jednání oborové rady
Kinantropologie, které bude jednat o aktualizaci školitelů (aktivní a neaktivní školitelé).
Termín aktualizace školitelů: polovina října 2015, zodpovídá: proděkan prof. Bunc.
2.2. Doktorské studium - pravidelná výroční kontrola doktorského studia proběhne
k 8. 12. 2015. Výroční zprávy doktorandů nemusí projednávat Vědecká rada.
2.3. Dodatečné přijímací řízení do DS. studia v oboru Biomechanika. Dopis děkanovi
1. LF UK povolující dodatečného přijímacího řízení DS uvádí také PŘ pro obor
Biomechanika. Protože 1. LF UK není nositelem akreditace pro tento obor, musí být
oficiálně požádána děkanka o vypsání tohoto řízení. Tato žádost zatím neexistuje. Proto
není nutné, aby bylo dodatečné výběrové řízení vypisováno.
2.4. Elektronizace doktorského studia - musí být dokončena do 31. 12. 2015. Je proto
nezbytné, aby školitelé zkontrolovali splnění u svých doktorandů. Ti jsou informováni
o termínech elektronicky.
2.5. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k DS - dne 26. 8. 2015 proběhlo jednání na
RUK ohledně odvolacích řízení k DS. Proděkan prof. Bunc informoval, že UK FTVS
musí přijmout na odvolání všechny uchazeče. Dále je nutné upravit podmínky
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2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.

2.19.
2.20.

přijímacího řízení do DS. Upravené podmínky přijímacího řízení do DS budou
předloženy na říjnovém AS UK FTVS k projednání a schválení.
VaVpI - ve čtvrtek 27. 8. 2015 proběhla pravidelná pracovní kontrola na MŠMT ČR,
UK FTVS je jedna z mála fakult, která průběžně plní závazky.
Habilitační řízení PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D. - Kolegium rektora projednalo tento
návrh habilitačního řízení na svém zasedání dne 13. 7. 2015. Z diskuse vyplynula
námitka k jeho dvěma habilitačním pracím. Kolegium rektora požádalo o specifikaci
údajů (dr. Bednář předložil dvě habilitační práce - „Pohyb člověka na biodromu“: Cesta
životem z pohledu (nejen) kinantroplologie“ a „Běchovice: tradice, kult i motivace“).
Vyjádření na RUK zaslal proděkan prof. Bunc 11. 8. 2015. Další projednávání proběhne
v pondělí 7. září 2015 na kolegiu rektora.
Během června 2015 byly zpracovány dva projekty AZV, kde předkladateli je 1. a 3. LF
UK. UK FTVS je spoluřešitelem. Rovněž tak byl podán projekt na TAČR, který
předkládá kolega L. Flemr.
GAUK - PhDr. Harbichová, schválená jako zpravodajka v sekci A.
GAUK - v rámci hodnocení uzavíraných projektů v roce 2015 bylo 5 projektů úspěšně
ukončeno, dva byly prohlášeny za nesplněné.
Vědecký jarmark - proběhne dne 9. 9. 2015, budou prezentována dvě pracoviště z UK
FTVS - LSM a katedra biomechaniky.
Týden 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
budou přednášky UK FTVS a dne 9. 11. 2015 bude prezentace badatelských aktivit UK
FTVS.
SKAUT - je třeba formálně sjednotit řešené projekty, které řeší úkoly pro praxi. Rovněž
tak i vědecké týmy v rámci systému SKAUT UK. Zajistí: proděkan prof. Bunc.
VR UK - dne 22. 10. 2015 bude projednáváno profesorské řízení dr. Maříka.
Oborová rada Kinatropologie zavádí na základě dosavadních zkušeností a výsledků
inovovaný kurz výuky metodologie pro studenty DS jak v prezenční, tak kombinované
formě. Výuka bude probíhat ve dvou kontrolovaných etapách s cílem zkvalitnit studium
a zvýšit publikační a badatelské aktivity student DS.
Oficiální zahájení doktorského studia na UK FTVS - 5. 10. 2015. Ve stejný den
bude zahájen kurz metodologie.
Průběžné vkládání dat do systému OBD bude zahájeno v říjnu 2015.

3.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
3.1. Akreditace studijního oboru Management sportovního cestovního ruchu ve
studijním programu TVS. Byla zaslána 3. srpna 2015 na rektorát UK
k připomínkování.
3.2. Prodloužení reakreditace studijního programu Ortotik-protetik. Probíhá příprava
prodloužení této reakreditace. Mgr. Puchmertlová oslovila garantku oboru a vyučující.
Zasláno studijní komisi. Termín předložení této akreditace AS UK FTVS: 8. 9. 2015.
Platnost stávající akreditace do roku 2016. Odpovídá: proděkanka dr. Vindušková
a garant oboru.
3.3. Akreditace studijního oboru Trenér se sportovní specializace (bakalářský studijní
obor), garant oboru doc. Dovalil a Akreditace studijního oboru Kondiční trenér
(bakalářský studijní obor) - garant doc. Perič. V září 2015 proběhnou schůzky s garanty
těchto oborů. Předpokládaný termín předložení těchto akreditací AS UK FTVS: říjen,
listopad 2015. Zodpovídá: proděkanka dr. Vindušková a garanti těchto oborů.
3.4. Přezkumná řízení (nepřijetí ke studiu) uchazečů do pregraduálního studia
- proběhla ve středu 26. 8. 2015 na rektorátu UK. Obdrželi jsme zápis z přezkumného
řízení. V osmi případech je nutné změnit rozhodnutí. Doporučení: větší důraz na
přípravě přijímacích testů, upravit podmínky přijímacího řízení, uchazeč podepíše
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výsledek své přijímací zkoušky a také, že byl s výsledky zkoušky seznámen. Zajistí:
proděkanka dr. Vindušková.
Podmínky přijímacího řízení - již zpracovány. Zasláno studijní komisi. Tento materiál
bude předložen na zasedání AS UK FTVS dne 8. 9. 2015. Předkládá: proděkanka
dr. Vindušková.
Pravidla pro organizaci studia - proděkanka informovala KD o tom, že do tohoto
materiálu zapracovala veškeré připomínky z rektorátu a zaslala Pravidla panu kancléři
Jelínkovi a studijní komisi. Bude předloženo AS UK FTVS k projednání a schválení
dne 8. 9. 2015. Předkládá: proděkanka dr. Vindušková.
Zasedání studijní komise AS - pátek 4. 9. 2015 v 12,00 v UD 1 - 2 (seminárka KA).
Zasedání pracovní skupiny pro koncepci studia - pátek 4. 9. 2015 v 11,00 H 108.
Zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních
a rigorózních) - úkol zadán Mgr. Plocovi, který na tom pracuje. Chybějící části jsou
doplňovány, byli osloveni vedoucí kateder k doplnění chybějících částí prací, zápisů
z obhajob apod. Termín: do 30. 11. 2015, zodpovídá: proděkanka dr. Vindušková.
Seznam přihlášených studentů k SZZk - kompletuje se seznam studentů, kteří se
přihlásili k státním závěrečným zkouškám.
Upozornění doc. Zahálky na průběh obhajob bakalářských a diplomových prací
dne 5. 5. 2015 na pracovišti Laboratoře sportovní motoriky (LSM) - proděkanka
dr. Vindušková byla pověřená řešením tohoto upozornění. Práce proděkanka
prostudovala, neshledala žádná závažná pochybení. Bude informovat doc. Zahálku
o výsledcích prověření obhajob a z toho plynoucích doporučení.
Karlovy Vary - zájem Karlovarského kraje o zřízení pobočky FTVS UK na svém
území. Proběhlo jednání s kancléřem na RUK, rektor UK zaslal děkance dopis se svým
stanoviskem k této otázce. Nutné vypracovat věcný a ekonomický rozbor a informovat
o rozhodnutí vedení UK FTVS, zástupce Karlových Varů. Proděkanka dr. Vindušková
bude oficiálně pověřena k dořešení možné spolupráce. V současné době nejsou žádné
nové zprávy.
Vymáhání dlužných poplatků - probíhá kontrola, na které pracuje vedoucí studijního
oddělení Mgr. Zeithammerová ve spolupráci s příslušnou referentkou RUK. Zodpovídá:
proděkanka dr. Vindušková, termín: do 15. 9. 2015.
Řádné zápisy do studia - 2. 9., 3. 9. 2015, do všech oborů. Jsou vypsány i náhradní
termíny, definitivní počty zapsaných studentů pro jednotlivé obory budou známy až
začátkem října 2015.
Karolínka - již vyšla, je k vyzvednutí na studijním oddělení.
ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry
Martínková, Ph.D.
Fond mobility - termín pro podávání přihlášek je do 8. 10. 2015 na zahraniční
oddělení.
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.
ERASMUS+ - v zimním semestru přijede na UK FTVS cca 53 studentů.
Termín pro odevzdání výkazů výuky v cizím jazyce je do 20. 9. 2015, na sekretariát
Katedry fyzioterapie za výuku předmětů oboru Fyzioterapie a ostatní na zahraniční
oddělení Ing. Basařové.
ISACZ - program SHO - pokračuje proces navazování spolupráce s vhodnými
univerzitami s cílem zvýšit povědomí o UK FTVS v Japonsku. Zatím se nepřihlásil
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dostatečný počet studentů, studium v tomto programu nebude v zimním semestru
2015/2016 otevřeno.
Joint MA Degree MA in Sports Ethics and Integrity - projektu nebylo přiděleno
financování od Erasmus Mundus z důvodu nesplnění nové podmínky akreditace
studijních programů u všech zúčastněných univerzit. O dalším postupu se v současné
době jedná.
Prof. Waic s doc. Čáslavovou podali žádost o mezinárodní projekt: Marketing sportu
- kooperace Fakulty právně hospodářské Univerzity v Bayreuthu a Fakulty tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Žádost k udělení finanční podpory byla
předložena MŠMT, v rámci Společné výzvy k podávání návrhů společných česko
-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2016 - 2017.
Výroční zpráva UK FTVS za rok 2014 - dolaďují se poslední úpravy.
Návštěva studentů z Korejské republiky - dne 13. 8. 2015 byl na UK FTVS přijat
dr. Hyun Kun Shin a 14 studentů z Sookmyoung Womens University v Soulu,
Korejská republika.
Návštěva z Finska - připravuje se dlouhodobý výzkumný pobyt na UK FTVS
dr. M. Hämäläinena z University of Turku, Finsko (listopad - prosinec 2015, návštěva
bude kryta z jeho grantu). Garant návštěvy: proděkanka doc. Parry Martínková.
Žádost o spolupráci z Národního ústavu pro vzdělávání - týkající se rizikového
chování ve sportu (doping, adrenalinové sporty) - zajistí proděkanka doc. Parry
Martínková.
Žádost o spolupráci s asociací fotbalových hráčů - zajistí: proděkan Petr.
Oslavy výročí narození Karla IV. - rok 2016, hlavním garantem oslav za UK FTVS:
je proděkanka doc. Parry Martínková, garant pro konferenci pořádanou k tomuto
výročí: proděkan prof. Bunc.
Praha město sportu - rok 2016, návrhy na sportovní, eventuálně společenské akce
zajistí proděkan Petr, proděkan Bunc, proděkanka doc. Parry Martínková.
Etická komise - od 1. 10. 2015 bude nové složení Etické komise. Předsedkyně:
doc. PhDr. Parry Martínková, Ph.D., členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.,
doc. MUDr. Jan Heller, CSc., doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D., Mgr. Pavel Hráský,
Ph.D., MUDr. Simona Majorová.

5.
VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
5.1. Vloupání do bloku F - pátek 28. 8. 2015, archiv - zejména mzdový archiv, proděkan
zavolal policii, byli přivoláni technici, kteří zajistili stopy. Celá událost byla
zaprotokolována. Škoda na majetku bude uplatňována po pojišťovně.
5.2. Opatření děkanky - Pravidelné hodnocení pedagogických a vědeckých
zaměstnanců a pracovišť na UK FTVS v Praze - vypracované opatření bylo zasláno
panu rektorovi k vyjádření. Tento materiál bude též zaslán na AS UK FTVS
k projednání a vyjádření na zasedání dne 8. 9. 2015. Předkládá: proděkan dr. Petr,
z důvodu zahraniční cesty na zasedání AS UK FTVS bude toto opatření prezentovat
Ing. Zelenka, informace o parametrech hodnocení jsou schopni argumentovat dr. Baláš
a dr. Hojka.
5.3. Dětské léto - uskutečnilo se sedm turnusů, akce byla úspěšná. V průběhu této akce se
zranily čtyři děti. UK FTVS je pro takového případy pojištěna, všechny úrazy byly
zaprotokolovány.
5.4. IPUK - zahájen další ročník, uzávěrka 5. 10. 2015. Prioritami UK FTVS jsou: tvorba
e-learningocých materiálů, především prezentací, videí a elektronických testů k podpoře
výuky, inovace seminářů a praktických učeben a inovativní výukové nástroje
a propojení výuky s praxí. Oproti minulým rokům se letos mohou předkládat až tříleté
projekty.
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5.5. Sporťáček - o víkendu 29. a 30. 8. 2015 proběhl v Českých Budějovicích. V sobotu 5.
9. 2015 proběhne v Praze 4 - Bráníku, 12. - 13. 9. 2015 v Brně a 19. - 20. 9. 2015
v Plzni. UK FTVS se účastmí.
5.6. „Sportujeme v každém věku“ - sportovní den pro seniory ve spolupráci s ÚMČ Praha
6, termín: 6. 10. 2015, 13,00 - 18,00 hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Brtník,
katedra sportů v přírodě.
5.7. Schůzka pracovní skupiny pro e-learning - proběhla minulý týden. V průběhu
jednání padl návrh na zřízení počítačové učebny na UK FTVS.
6.
EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.
6.1. Horská chata na Muldě v Peci pod Sněžkou - na rok 2016 schválen investiční záměr
na 5,5 milionů korun, rozšíření kuchyně, rozšíření výukové místnosti. Řešíme
vlastnická práva k pozemkům. Jednání s majitelem p. Bornou již proběhla a čeká se
smluvní dokumentaci prodeje.
6.2. Výměna střešní krytiny v Nosticově hale – v průběhu letních měsíců začala
rekonstrukce střechy. Po odhalení střešní krytiny byly nalezeny závažné nedostatky,
musel být objednán mykologický průzkum a posudek statika. Termín dokončení je
posunut do konce října 2015.
6.3. Podepsaný úspěšný grant na opravu střechy v objektu v Troji. Je zpracována
projektová dokumentace nejen na opravu střechy, ale i opravu mancardy. Celkové
náklady na kompletní opravu jsou ve výši cca 900 tis. bez DPH. Více než polovina
prostředků bude hrazena z městského grantu.
6.4. Provedena výměna telefonní ústředny - informace a možné řešení technických
problémů bylo zasláno všem zaměstnancům. Průběžně se pracuje na kompletaci celého
systému. Díky novému tarifu fakulta uspoří více než 1 mil. Kč na čtyřletém provozu
pevných linek.
6.5. Zpráva o odstávce vody na UK FTVS - Během realizace revitalizace vnitrobloku
došlo k odhalení nedostatků na vodovodním potrubí v areálu Veleslavín. Jelikož je
k opravě nutná spolupráce s generálním správcem potrubní soustavy a dodavatelem
vody v Praze, jsou opravy vázány na prvotní zásah zvenčí. K tomuto zásahu a následné
opravě na vodovodní soustavě v areálu, tzn. k odstávce vody, mělo dojít toto pondělí.
Bohužel při zásahu vodáren na hlavním přívodu vody, který nespadá pod správu
fakulty, byly odhaleny další závažné nedostatky potrubní soustavy, ještě před vnitřním
uzávěrem. Oprava veřejné části potrubí je tak mnohem rozsáhlejší než se původně
předpokládalo. V současné době intenzivně jednáme o optimálním postupu
s generálním správcem, tak aby další odstávka proběhla pokud možno mimo pracovní
dobu. Jakmile bude znám termín opravy a případné odstávky, budeme Vás co
nejrychleji informovat o dalším omezení. Bohužel je nutné podoktnout, že jsme zde
zcela závislí na generálním dodavateli, který nemá povinnost informovat nás
v dostatečném předstihu, a tím nám znemožňuje flexibilnější přípravu na odstávku.
6.6. Přestavba vnitrobloku na UK FTVS. Každý týden probíhá kontrolní den. Zatím
nejsou žádné závažné komplikace a neměl by být překročen termín dokončení, tj. konec
října 2015.
6.7. Wifi zóna - na základě ankety studentů došlo k realizaci Wifi zóny. Termín předání je
11. 9. 2015.
6.8. Výměna kanalizace ve výcvikovém středisku UK FTVS Stráž nad Nežárkou
- zpracována projektová dokumentace. Proběhne výběrové řízení na zhotovitele
zakázky.
6.9. KAMPUS - proběhlo jednání na rektorátu za účasti děkanky. Byli přítomní zástupci
odboru výstavby, ekonomického, právního odboru a odboru veřejných zakázek.
Oficiální závěr setkání bude projednán s kvestorkou. Je nalezeno procesní řešení dalších
přípravných prací.
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6.10. IPUK 2015 - UK FTVS získala finanční prostředky na rozvoj infrastruktury související
s úsporou energií. Jsou dokončeny projektové práce a budou se soutěžit zhotovitelé.
6.11. Opatření související s podpisem smluvní dokumentace - dokončuje se elektronizace
na zpracování Dohod o provedení práce.
7.
KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musálek, Ph.D.,
7.1. Jednání s pí Köpplovou, redaktorkou I-Fora v průběhu září. Příprava schůzky
s pí Köpplovou a prorektorem pro vnější vztahy prof. PhDr. Martinem Kovářem, Ph.D.
v otázce významnější prezentace sportu, sportovních a pohybových eventů v rámci UK
směrem k veřejnosti.
7.2. Komunikace s Domem dětí a mládeže Prahy 4 - měli by zájem o účast naší fakulty na
jejich sportovních akcích (navázání spolupráce).
8.
Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. - předseda AS UK FTVS
8.1. Termíny zasedání AS UK FTVS v novém akademickém roce budou známy po zasedání
AS UK FTVS v úterý 8. 9. 2015. Zajistí: doc. Heller.
8.2. Termín zasedání AS UK FTVS - úterý 8. 9. 2015 v 13,00 hodin.

V Praze dne 1. září 2015
Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS
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