Zápis ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 5. 1. 2016

ZÁPIS
ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 5. 1. 2016
Přítomni (bez titulů):

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

Omluveni (bez titulů):
Hosté (bez titulů):
Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 1. 12. 2015: zápis byl schválen bez připomínek.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

INFORMACE DĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Nový formulář „Dovolenka“ - od 1. 1. 2016 nutné podávat žádosti o čerpání dovolené na
nových formulářích. Tiskopis umístěn na webových stránkách UK FTVS.
Dlouhodobý strategický záměr UK FTVS na 2016 - 2020. Byl zaslán v elektronické podobě.
V současné době se zpracovává tištěná verze, kterou obdrží vedoucí pracovišť. Finální verze
bude umístěna i na webových stránkách UK FTVS.
Organizační řád - byla podepsána Dohoda o podmínkách spolupráce při poskytování
vzdělávání, mezi UK FTVS a Ministerstvem obrany ČR. Dále budou aktualizovány všechny
nájemní smlouvy mezi fakultou a MO ČR - zodpovídá tajemník. Organizační řád by měl být
předložen k projednání na zasedání AS UK FTVS 19. 1. 2016, případně 16. 2. 2016.
Strategie rozvoje informačních technologií na UK FTVS - diskuze k zaslané Strategii
členům AS UK FTVS (zajistí: Ing. Dovalil) proběhne na zasedání AS UK FTVS dne 16. 2.
2016 za účasti ing. Dovalila.
Aktualizovaný telefonní seznam zaměstnanců UK FTVS - nutné umístit na webové stránky
UK FTVS.
Jednání sportovních kateder - proběhlo ve středu 2. 12. 2015. Na jednání byly vzneseny např.
připomínky k OŘ či Hodnocení akademických pracovníků.
Jednání s odborovou organizací UK FTVS - proběhlo 3. 12. 2015. Průběh jednání byl
uveřejněn na webových stránkách UK FTVS.
Praha Evropské hlavní město sportu 2016 – UK FTVS připravila návrhy akcí v rámci

tohoto projektu. Informován bude RUK a odbor sportu na MŠMT, ÚMČ Praha 6 a
Magistrát hl. města Prahy. Zodpovídá: proděkan dr. Petr, termín: do 8. 1. 2016.
1.9.

1. ročník veletrhu studijních příležitostí „Study in Prague - veletrh pražských vysokých
škol“ - 14. 1. 2016. Přednášky zajistí proděkanka dr. Vindušková a proděkan prof. Bunc.
1.10. Výroční zpráva UK FTVS za rok 2015 - první nástin předložit do 29. 2. 2016.
1.11. Zpráva o činnosti sportovních aktivit zdravotně postižených studentů - předložil PaedDr.
Jan Hruša, CSc.
1.12. Hodnocení hospodaření UK FTVS za rok 2015 - bude předloženo na březnovém zasedání AS
UK FTVS (15. 3. 2016).
2.

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

2.1. Oslavy 700. výročí narození Karla IV. - v rámci celouniverzitních oslav tohoto výročí

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

proběhne na UK FTVS ve dnech 16. a 17. září 2016 mezinárodní konference s názvem:
Pohybové aktivity v odkazu Karla IV. Hlavní referát přednese prorektor pro tvůrčí a ediční
činnost prof. PhDr. Ing. Jan Royt. První anotace připravované konference byla uveřejněna na
webových stránkách UK FTVS.
VaVpI - uzavřena všechna výběrová řízení. Byla uznána 5. monitorovací zpráva. Do konce
ledna 2016 je třeba odevzdat 6. monitorovací zprávu. VaVpI - ukončeno k 31. 12. 2015.
Operační program VVV - postupně se otevírá přijímání jednotlivých projektů.
Specifický výzkum - k 15. 1. 2016 musí být odevzdána závěrečná zpráva. V požadovaném
termínu byl předloženy dva projekty SVV (doc.Zahálka a dr. Harbichová).
Studentská vědecká konference v Olomouci - proběhla ve dnech 8. - 9. 12. 2015.
V biomedicínské sekci byl nejlépe hodnocen náš student prezenční formy DS MUDr. T.
Větrovský.
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2.6. Horizont 2010 - byla vysoutěžena firma, která bude nápomocna při administrativním

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

3.

zpracování návrhů projektů. Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány v průběhu prvního pololetí
roku 2016. Je žádoucí využívat při zpracovávání návrhu Evropské centrum UK vedené
prorektorkou pro evropskou problematiku prof. L. Rovnou.
Čestný doktorát - fakulta navrhuje prof. Dr. R. Naula - Univerzita Münster, SRN. Pro RUK
se zpracovává finální podoba návrhu na udělení čestného doktorátu.
PRVOUK - končí 31. 12. 2016 a bude nahrazen programem PROGRES; připravuje se rovněž
nový projekt PRIMUS pro talentované postdoktorské pracovníky jako náhrada neschváleného
programu START; rovněž tak se připravuje projekt DONATION UNIVERSITATIS
CAROLINAE k podpoře vědeckých osobností působících na UK. Nové programy by měly být
projednány na následujícím zasedání AS UK.
Elektronizace doktorského studia - na UK FTVS byla kompletně dokončena.
Převod občanských sdružení na spolky - Biomechanika - ukončeno; Kinantropologie dokončuje se.
Odborné komise při Radě vlády pro vědu, vývoj a inovace - jmenování nových členů, které
mělo proběhnout k 18. 12. 2015, neproběhlo. Jmenování nových členů odborných komisí
proběhne pravděpodobně v průběhu ledna 2016.
STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

3.1. Informace ze studijního oddělení - 18. 12. a 23. 12. 2015 proběhly pohovory se zájemkyněmi

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

o 0,5 úvazek referentky pro zahraniční studenty. Předpokládaný nástup 15. 1. 2016. Do té doby
bude tuto agendu vyřizovat nadále Mgr. Puchmertlová, případně vedoucí studijního oddělení
Mgr. Zeithammerová.
Disciplinární komise - komise byla doplněna o nové členy. Dr. Josef Horčic, svolá zasedání
disciplinární komise v novém složení.
Obhajoby BP a DP - termíny jsou zveřejněny u jednotlivých BP a DP v SiS (11. - 22. 1. 2016)
- zodpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť.
SBZK a SMZK - termíny jsou zveřejněny na webových stránkách UK FTVS (25. 1. až 5. 2.
2016).
Den otevřených dveří na UK FTVS - proběhne v pátek 22. 1. 2016. Byl vytvořen
harmonogram průběhu, byli osloveni garanti studijních oborů, aby zajistili osoby, které budou
předávat informace zájemcům o studium. Koordinátorka: Mgr. Zeithammerová.
Gaudeamus Praha - termín 26. a 27. 1. 2016, Výstaviště Praha - Letňany. Obsazení
informačního stánku zajišťováno ve spolupráci se studenty.
Vymáhání poplatků za studium - intenzivně na tom pracuje Mgr. Zeithammerová ve
spolupráci s panem tajemníkem. UK FTVS by měla vymáhat 21 poplatků. Do 15. 1. 2016
bychom měli podat informaci na rektorát, jakým způsobem budeme postupovat při vymáhání
těchto poplatků.
Pracovní skupina pro koncepci studia - se sešla 18. 12. 2015. Bylo probíráno obsazení
garantů k jednotlivým připravovaným akreditacím a prodloužení akreditací. Další schůzka
proběhne ve středu 20. 1. 2016.
Akademická obec - termín svolání je naplánován na úterý 23. 2. 2016 od 13,00 hodin.
Obsahem setkání by byly informace o připravovaných akreditacích a reakreditacích. Nutné
umístit termín a program na webové stránky UK FTVS. Zodpovídá: proděkanka dr.
Vindušková.
Vyřízení žádostí doc. Zahálky (kvalita závěrečných prací). Docenti (16) byli požádáni o
zpracování 16 externích posudků na BP a DP, obhájené v zimním a jarním termínu 2015 v
LSM. Bylo dodáno deset posudků. Ve dvou případech byl posudek více negativní než původní a
ve dvou případech naopak. Doc. Zahálkovi byla zaslána zpráva, ve které bylo vše shrnuto a
vysvětleno. Schůzka proděkanky dr. Vinduškové s doc. Zahálkou proběhne ve středu 6. 1. 2016
k objasnění některých pojmů.
Šetření týkající se včasnosti zveřejňování posudků - tzn. jejich vyvěšení do SIS nejpozději tři pracovní dny před obhajobou - v roce 2015 mělo být vyvěšeno 954 posudků, z
toho bylo v 281 případech zjištěno nedodržení zákonné lhůty vyvěšení posudků. Vedoucí
kateder, resp. pracovišť budou seznámeni se situací na jejich katedře, resp. pracovišti. Posudek
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je zveřejněn tehdy, pokud je vyvěšen do SISu. Vedoucí kateder spolu s tajemníky SiS zajistí
algoritmus včasného vyvěšování posudků do SIS. Termín: ihned a stále.
3.12. Akreditace Ortotik-protektik - 23. 12. 2015 byli garanti předmětů požádáni Mgr.
Puchmertlovou jménem doc. MUDr. Kohlíkové, garantky bakalářského studijního oboru
Ortotik-protetik, o aktualizaci literatury u charakteristiky studijních předmětů. Termín: do 7.
ledna 2016, odeslat na e-mail: puchmertlova@ftvs.cuni.cz.
3.13. Dopisem z 15. 12 č. j. UKRUK/15664/2015 byli děkani fakult vyzvání rektorem ke zdůvodnění
stavu ve zveřejňování závěrečných prací na jejich fakultách. Termín do 31. 1. 2016.
Přípravou stanoviska byla pověřena proděkanka Vindušková.
3.14. Průběh hodnocení výuky v akademickém roce 2014/2015 studenty - Anketa je otevřena do
10. 1. 2016. Zatím stále velmi malá účast studentů přes opakované výzvy k účasti. Hodnocení
ankety bude odesláno na RUK do 14. 1. 2016. O výsledcích a připravované změně v hodnocení
výuky studenty bude AS UK FTVS informován na zasedání dne 19. 1. 2016.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
6.

6.1.

ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ VZTAHY - doc. PhDr. Irena Parry
Martínková, Ph.D.
Kreditová mobilita - na RUK byl zaslán vyplněný dotazník týkající se podpory mobilit do 4
mimoevropských zemí.
Návštěva na UK FTVS - 21. 1. 2016, Dr. Pete Allison (Senior Lecturer, University of
Edinburgh), Mgr. Agnieszka Leśny (University of Warsaw), zástupci z FTK UP Olomouc plánování mezinárodní spolupráce.
Staff Week na UK v rámci ERASMUS+ - proběhne v týdnu 7. - 11. 3. 2016, v pátek 11. 3.
2016 nabídneme program pro hosty na UK FTVS.
Etická komise - Etická komise se sejde 18. 1. 2016 v 12:00 v Malé zasedací místnosti a bude
se zabývat návrhem Jednacího řádu Etické komise UK FTVS. Předsedkyně komise doc. Parry
Martínková na schůzku pozvala akademické pracovníky, kteří by chtěli prodiskutovat
případné potřeby svých oborů či výzkumu - v případě zájmu ji co nejdříve kontaktujte na email: martinkova@ftvs.cuni.cz. Cílem je najít co nejlepší sladění praxe na UK FTVS a
etických principů, které jsou v současné době vyžadovány mezinárodními deklaracemi,
etickými kodexy a dalšími relevantními dokumenty.
Ediční centrum - v současné době připravuje do tisku Dlouhodobý strategický záměr UK
FTVS na 2016 - 2020.
VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Druhá prioritní osa - tři projekty - PhDr.. Honsová, Mgr. Prokešová a PhDr. Dvorský v
lednu nutné reagovat a sdělit, který projekt bude preferovaný.
Řešitelé IPUK pro rok 2015 - byli informováni, že je nutné dodat závěrečné zprávy do 15. 1.
2016.
Hodnocení akademických pracovníků - v pátek 8. 1. 2016 budou všichni vedoucí kateder a
center na poradě VKC informováni o náhledu do systému hodnocení pracovníků. V nejbližší
době bude spuštěno hodnocení za rok 2015. Termín odevzdání: konec ledna 2016.
Schůzka ohledně trenérské školy a licence B - obsah, možnosti zlepšení. Na schůzce zazněla
připomínka, že by chtěli navýšit peníze na trenérskou školu v licenci B. Návrh navýšení peněz
na hodinu z 350,-- Kč na 500,-- Kč při výuce v průběhu pracovního týdne a při výuce o
víkendu z 500,-- Kč na 650,--. Poznámka proděkana prof. Bunce - pokud je to mimo pracovní
dobu nemám námitky proti navýšení. Poznámka Ing. Zelenka - pozor na to, aby vyučující
neutíkali z hlavní činnosti do CŽV. Návrh byl hodnocen kladně, ale je nutné domyslet dopady
tohoto navýšení.
Využití haly v Brandýse - odpověď v tom smyslu, že nabídku neakceptujeme.
Duální kariéra – smlouva s ČOV, předáno Mgr. Moskalové ke kontrole.
EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D.
Výsledky hodnocení akademických pracovníků - na základě výkazu o plnění VPČ budou za
rok 2015 vyplaceny odměny ve výši 1230,- Kč za dosažený bod. Motivační složka odměn je
oproti roku navýšena o 10%. Minimální hodnotu VPČ byla u zaměstnanců v třídě AP splněna
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.

7.1.

8.

u 45 zaměstnanců ze 126! Byla provedena i analýza účelové podpory vědy v programu
PRVOUK v roce 2015. V roce 2015 se vyplatilo na odměnách z PRVOUKU cca 2 mil. Kč, z
toho 450 000,-- Kč bylo vyplaceno zaměstnancům, kteří vygenerovali dohromady pouze 14
bodů. Navrhované opatření pro rok 2016 je uvolnění části odměn z PRVOUKU na přímé
navýšení odměn z VPČ 2016.
Problém vyúčtování za výuku s Českou zemědělskou univerzitou - v řešení, na každý
semestr se podepisuje dodatek ke smlouvě, dodatek ke smlouvě za zimní semestr 2015/2016 není podepsán ze strany Zemědělské univerzity. Vždy nutné mít podepsaný dodatek ke
smlouvě ještě před zahájením daného semestru.
Schůzka s nájemci restaurace v Troji ohledně nájemní smlouvy - nájemci by rádi, aby jim
UK FTVS prodloužila nájemní smlouvu (smlouva jim končí v únoru 2016). Nabídli navýšení
částky za pronájem o 100.000,-- Kč za rok. UK FTVS též obdržela písemnou nabídku s
lepšími podmínkami. Na dnešní den (5. 1. 2016) je svolána schůzka s možnými novými
nájemci.
Účetní evidence investičních akcí - bude nastaven nový evidenční systém investičních akcí,
tak aby bylo možné přiřadit jednotlivé pořizovací náklady ke konkrétnímu plnění.
Potvrzený záznam ze schůzky s odborem výstavby RUK - obdržel jsem potvrzený záznam
z jednání s vedoucí odboru výstavby, který obsahuje naplánované investiční akce v letech
2016-2020.
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. je úvazkově začleněn na kontrolu a správu hodnocení
akademických pracovníků, od 1. 1. 2016.
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemena pro elektrokabeláž jsme obdrželi z rektorátu,
smlouva zaslána Mgr. Moskalové ke kontrole. Po kontrole bude smlouva zaslána AS UK
FTVS ke schválení.
Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Volby do AS UK FTVS - středa 6. 1. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin, čtvrtek 7. 1. 2016 od
10:00 do 14:00 hodin a pátek 8. 1. 2016 od 10:00 do 12:00 hodin, malá zasedací místnost
H116.
KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR - PhDr. Martin Musálek, Ph.D., (ukončil
svoji činnost k 31. 10. 2015)

Zapsala: Mgr. Eva Kvasničáková
Schválila: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS
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