Zápis z porady VKC dne 6. 6. 2014

ZÁPIS
z porady vedoucích kateder a center dne 6. 6. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny
PROGRAM: 1) Sdělení děkanky
2) Informace proděkanů
3) Informace tajemníka
4) Různé
5) Diskuse

1. SDĚLENÍ DĚKANKY – doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
1.1. Bylo vydáno Opatření děkanky č. 5/2014 týkající se čerpání dovolené v roce 2014 a
poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy. OD je přílohou tohoto zápisu.
1.2. Ph.D. studenti – Akreditační komise vytkla UK FTVS disproporci v počtu vedení
doktorandů na jednoho školitele, kdy počty se pohybují od 1 do 20 doktorandů. Je
zapotřebí, aby oborové rady rozdělily nově přijaté studenty rovnoměrněji.
1.3. 10 leté výročí založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů
– dr. Hruša v rámci výročí centra připravil: 2. 10. 2014 sportovní den v loděnici Regata
pro zdravotně postižené, 7. a 8. 11. 2014 bude připraven odborný seminář na UK FTVS
a 27. 11. 2014 proběhne Slavnostní zasedání centra v Císařském sále na RUK.
1.4. OV OV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů) – na FTVS se obrátili
zakladatelé projektu OV OV Robert Změlík a Roman Šebrle, kteří by chtěli navázat
spolupráci. Jedná se o pohybový program pro žáky základních škol.
1.5. Muzeum sportu na půdě UK FTVS – proběhlo jednání s dr. Kolářem z Českého
olympijského výboru, který nás seznámil s úvahou vybudování Muzea sportu, o kterém
bylo jednáno s minulým vedením. Tato situace bude řešena podle přípravy výstavby
kampusu.
1.6. Česká obec sokolská požádala o spolupráci, v jejímž rámci by měla být vyřešena
smlouva o využití prostor a případná možnost spolupráce na výzkumných projektech.
1.7. Česká kinantropologie – schůzka se zástupci tohoto časopisu proběhne dne 30. 6. 2014
od 9:00 hod v sekretariátu děkanky.
1.8. Ocenění významných monografií – oceněni byli doc. Suchý a dr. Kovářová.
1.9. Směrnice č. 1/2014 o rozdělování prostředků za oceněné monografie – na KD bylo
projednáno a schváleno následující rozdělení prostředků: 60 % odměna pro autora,
10 % pro pracoviště autora, 10 % pro vědecké oddělení a 20 % pro Ústřední
tělovýchovnou knihovnu. Směrnice je přílohou tohoto zápisu.
1.10. Na zasedání KD byl projednán návrh programu pro VR UK FTVS 18. 6. 2014.
1.11. Členem Oborové rady A GR UK v sekci společenské vědy – psychologie, pedagogika
byl k datu 1. 9. 2014 jmenován za UK FTVS doc. Suchý.
1.12. Paní děkanka poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Rektorského sportovního
dne 14. 5. 2014 a také všem studentům a zaměstnancům, kteří se aktivně rektorského
dne zúčastnili.
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2. INFORMACE PRODĚKANŮ
2.1

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, DS
a rigorózní řízení

2.1.1. Excelentní výstupy z výzkumů – znovu jsme byli požádáni UK zda je možné doplnit
uznané monografie. Měly by to být výsledky z výzkumu, které jsou zpracovány
v písemné formě.
2.1.2. Přijímací řízení do doktorského studia proběhlo ve dnech 4. a 5. 6. 2014. Ze 44
uchazečů na obor Kinantropologie uspělo 31 a z 11 uchazečů na obor Biomechanika
uspělo 10.
2.1.3. Habilitační a jmenovací řízení – o nových kritériích, která vyšla letos Opatřením
rektora 17/2014 bylo několikrát jednáno s UK a zejména se řešila kritéria s afinitou
k Biomedicíně. S prorektorem Gerlochem a rektorem Zimou se došlo k určité shodě
v počtu citačních ohlasů a scientometrie bude více reflektovat specifika fakulty.
2.1.4. Kontrahovaný výzkum – na RUK byly podány informace o smluvních výzkumech a
nyní jsme byli znovu vyzváni k doplnění. Prof. Bunc požádal vedoucí kateder a center
o prověření, zda není možné do smluvního výzkumu zařadit nějaké další činnosti
v roce 2014, jež byly objednány zadavatelem na UK FTVS a výsledky byly předány
písemně nebo z toho vznikla publikace. Příští rok bude kontrahovaný výzkum výrazně
ovlivňovat příspěvek za badatelskou činnost.
2.1.5. Odměny v PRVOUK – došlo ke změně způsobu finančního ohodnocení účastníků
v PRVOUK. Částka za PRVOUK je od 1. 6. 2014 vyjmuta z osobního ohodnocení
řešitelů a bude vyplácena v rámci pravidelných měsíčních odměn. Tato varianta
umožňuje garantům větší volnost při přerozdělení částek podle výkonů v programu.
První návrh na rozdělení odměn je platný od 1. 6. 2014 a bude platit 4 měsíce.

2.2

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. – proděkanka pro studijní záležitosti

2.2.1. Harmonogram akademického roku 2014/2015 bude změněn na základě připomínek
z minulého zasedání VKC a na základě změny předpisů z UK, kde je vyžadováno, aby
14 dní před konáním státní zkoušky již byly vypsány přesně rozpisy.
Jarní termín
Odevzdávání bakalářských a diplomových prací – do 10. 4. 2015.
Kontrola studijních povinností – do 24. 4. 2015.
Podzimní termín
Přihlášení k obhajobě a ke státnicím – do 30. 6. 2015.
Odevzdání práce v elektronické i tištěné podobě – do 21. 8. 2015 (termín byl po
diskuzi upraven na 25. 8. 2015).
Odevzdávání indexu ke kontrole studijních povinností – do 28. 8. 2015.
Je potřeba zajistit, aby dne 21. 8. 2015 byla na katedrách služba, která bude schopna
potvrdit do SIS odevzdání práce. Upravený harmonogram akademického roku bude
zpracován do Opatření děkanky a předložen ke schválení AS UK FTVS dne
10. 6. 2014.
2.2.2. Příprava harmonogramu kurzovní výuky – katedry, které vyučují předměty
povinné nebo volitelné kurzovní výuky, by měly vytvořit definitivní harmonogram
tak, aby mohl být zveřejněn před elektronickým zápisem do rozvrhu. Harmonogramy
by měly být zřejmé před prvním zasedáním VKC v září 2014, proto je nutné
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.3

intenzivně pracovat na harmonogramech již nyní. Student musí v okamžik zápisu
kurzu již znát termín a ekonomické podmínky kurzu.
Garanti směrů a garanti specializací byli požádáni, aby do 11. 6. 2014 z listu
volitelných předmětů uvedli předměty, které svým studentům směrů a specializací
doporučují jako volitelné.
Dr. Vindušková požádala tajemníky SIS na katedrách, aby upravili rozvrhové lístky za
ak. rok 2013/2014 tak, aby na nich byla uvedena jména vyučujících, kteří skutečně
předmět vyučovali a aby byly zpřesněny podíly na výuce. Termín splnění je do
30. 6. 2014.
Písemné přijímací zkoušky proběhly v tomto týdnu bez problémů. Jménem
studijního oddělení a dalších organizátorů dr. Vindušková poděkovala za perfektní
zajištění a maximální výkon. Náhradní termíny písemných zkoušek se budou konat ve
dnech 16. a 17. 6. 2014 a do 11. 6. 2104 budou na katedry rozeslány rozpisy na
náhradní zkoušky. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 24. 6. 2014 v hale
UK FTVS a na webových stránkách www.ftvs.cuni.cz v odkazu Průběh příjímacího
řízení.
Dr. Vindušková připomněla, že žádala, aby do 30. 6. 2014 bylo z kateder dodáno
jméno kontaktní osoby pro výuku studentů se specifickými potřebami.
Dále vyzvala pracovní skupiny, které pracují na akreditacích, aby předložily své
záměry tak, aby mohli být sepsány a předány UK jako záměry akreditací UK FTVS
na rok 2015. Zatím byla dr. Vindušková seznámena s podklady akreditace Trenérství
a Kondiční trenér. O případných pracích na jiných akreditacích je nutné
dr. Vinduškovou informovat.
Dále se zúčastnila schůzky s prorektorem Štechem a zástupci fakult, kde se studují
učitelské obory. Diskuse se vedla k možným návrhům ohledně dlouhého
magisterského studia učitelství a dále o prostupnosti studia mezi jednotlivými
fakultami a další problematické body studia učitelství. Zástupce filozofických fakult se
vyjádřil, že mají celorepublikovou komisi, kde pracují na oborech pro filosofické
fakulty. Dohodli se, že budou trvat na členěných studiích, protože jim jde
o prostupnost oborů mezi sebou. Na didaktic. a pedagogických fakultách panuje
značná neshoda. Některé fakulty z hlediska kvality upřednostňují dlouhé Mgr.
studium, řada dalších fakult z důvodu různých problémů a hlavně kvůli prostupnosti si
toto nepřeje. Ostatní zástupci z MFF a různých dalších fakult nemají problémy
s děleným studiem a zdůvodňují to právě prostupností mezi jednotlivými obory. PedF
zveřejnila výsledky názorů pedagogů a studentů – učitelé dávali více přednost
dlouhému studiu a studenti jednoznačně dělenému. To vyvolává nutnost nějakého
jiného řešení než návrat k dlouhým Mgr.
Proděkan pro rozvoj studia na FF s dr. Vinduškovou jednal o možnosti vytvoření
kombinace Dějepis a tělesná výchova, příp. další varianty. Připravují akreditace
Učitelství pro tyto obory. I když na všech fakultách dvouoborová studia dokončují
pouze jednotlivci, jsou to ti nejkvalitnější studenti, proto se dohodli, že budou tuto
akreditaci podporovat.
PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy a
zahraniční záležitosti

2.3.1. Žádosti o zahraniční cesty – je nutné je předávat přímo na zahraniční oddělení do
čtvrtka před Kolegiem děkanky. Veškeré předané žádosti budou muset být zapsané do
sešitu, který je pro tento účel zaveden na zahraničním oddělení. Pokud se schválená
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.4

zahraniční cesta neuskuteční, je třeba podat o tom informaci Ing. Basařové a pokud je
cesta financována prostřednictvím fakulty, tak také do účtárny.
Byly připraveny hlavičkové papíry fakulty v souladu s jednotným vizuálním stylem
UK. Budou platit od 10. 6. 2014 a na intranetu bude uveden vzor s vodotiskem, na
kterém bude určen i jednotný styl pro úpravu dopisů. Pro vedoucí kateder a center
bude česká verze v elektronické podobě k dispozici na sekretariátu děkanky a anglická
verze na zahraničním oddělení. Má-li některá z kateder vyšší potřebu využívání
hlavičkových papírů, je třeba kontaktovat sekretářku paní děkanky a uvést, na jaký
účel je potřebuje. Dále bude vytvořen papír se záhlavím fakulty pro vnitřní použití, pro
případy, kdy není potřeba používat hlavičkový papír. Na intranet bude také dán vzor
s vodotiskem.
Brožura Hlavní směry činnosti UK FTVS na období 2014 – 2018 již byla vytištěna.
Vedoucí kateder a center, kteří ještě neobdrželi výtisk, mohou kontaktovat sekretářku
paní děkanky.
Podzimní termín pro odevzdání žádostí (s přílohami) do Fondu mobility je
6. 10. 2014 na zahraniční oddělení. Doporučujeme připravovat s předstihem. Stále
máme rezervy při čerpání z tohoto Fondu – je vhodné žádat především o finanční
příspěvek na příjezd zahraničních hostů, studenti o finanční příspěvek na pobyt v
zahraničí.
Mobility v programu Erasmus+ – došlo ke změně formulářů pro vyjíždějící
studenty. Učitelé budou potvrzovat uznání předmětu na novém formuláři, avšak
nějakou dobu bude souběh se starými formuláři.
Do 1. 9. 2014 bude katedrám předložen počet předmětů, na které jsou přihlášeni
studenti programu Erasmus+. Tajemníci kateder podle toho připraví rozvrhové lístky.
Následně se budou připravovat rozvrhy – ohledně rozvrhu Fyzioterapie kontaktujte dr.
Novákovou a ohledně rozvrhů pro TVS dr. Hojku.
Výkazy za výuku v cizím jazyce je doporučeno odevzdat do 10. 7. 2014 na
sekretariát Fyzioterapie (výuka přemětů oboru Fyzioterapie) a ostatní na zahraniční
oddělení. Vedoucí kateder byli požádáni, aby si pohlídali, co podepisují – aby
nechyběl název a kód předmětu a aby byl použitý poslední platný formulář uveřejněný
na intranetu.
PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. – proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

2.4.1. Návštěva ministra školství mládeže a tělovýchovy pana PhDr. Marcela Chládka,
MBA proběhla dle harmonogramu. Hlavním cílem této návštěvy bylo informování
o zamýšlené výstavbě sportovního kampusu a nastínění možného postupu a příprav.
Všichni tři zúčastnění (ministr Chládek, rektor Zima a předseda ČUS dr. Jansta) podali
zamýšlenému projektu vstřícnou ruku.
Dr. Petr poděkoval všem, kteří se podíleli na zajištění návštěvy pana ministra.
Závěrem bylo vydání tiskové zprávy, která je nyní umístěna na webových stránkách
MŠMT.
2.4.2. Kurzy CŽV v Karolínce – na KD bylo dohodnuto, že do Karolínky nebude zařazen
kompletní seznam nabízených kurzů CŽV. Nabídka bude uvedena na webových
stránkách fakulty.
2.4.3. Ve středu 4. 6. 2014 se dr. Petr zúčastnil Rady pro CŽV, což je nový orgán, který
vznikl na popud rektorátu. Byly probírány záležitosti, se kterými mají jednotlivé
fakulty problémy. Diskutována byla otázka administrace, která velmi trápí naši
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

fakultu, z důvodu velkého počtu účastníků. Bude vznikat aplikace, ze které bude
možné tisknout certifikáty pro absolventy.
Dr. Dvorský z KTÚS zažádal o zakoupení auta pro výuku dopravní výchovy, což je
předmět, který probíhá na jejich katedře. Dále zažádal o zřízení místnosti, kde by
mohla probíhat dopravní výchova a o renovaci střelnice. V tomto okamžiku je odložen
nákup auta i zřízení místnosti.
Propagační film o FTVS – na KD se diskutovalo, zda máme přistoupit k realizaci
nového propagačního filmu nebo využít film natočený zhruba před 6 – 7 lety.
Ing. Glos zjistí možnost využití již stávajícího filmu a jeho aktualizaci.
Falon – pan Falešník požádal o rozšíření již pronajatých prostor. Je otázkou, zda by
bylo výhodnější, že by pan Falešník zajišťoval také skriptárnu a obchod s dárkovými
předměty. Provoz skriptárny není v současné době rentabilní.
IP UK projekty – jsou to projekty, které byly soutěženy v minulém období na
podzim. Úspěšných bylo 7 žadatelů. Před 14 dny byly finance přiděleny z MŠMT.
Všichni úspěšní řešitelé mají již vytvořena střediska a mohou začít finance čerpat a
využívat k plánovaným projektům. Byla posunuta možnost čerpání až do konce roku
2014. Jeden z projektů je určen na studii využití bloku F (800 tis. Kč) a na úpravu
kongresového sálu (1,7 mil Kč).

3. INFORMACE TAJEMNÍKA FAKULTY – Ing. Tomáš Fořter
3.1. Limity pracovišť – vedoucí kateder a center, kteří si dosud nevyzvedli limit svého
pracoviště, byli požádáni, aby tak učinili po zasedání VKC u sekretářky děkanky.
3.2. Oblečení Adidas – dorazila zbývající zásilka oblečení, které bylo objednáno pro
zaměstnance v loňském roce. Paní Smíšková bude všechny, kterých se to týká,
kontaktovat a po dohodě oblečení vydávat.

4. RŮZNÉ
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Paní děkanka informovala o tom, že budou do 10. 6. 2014 vytvořena pravidla pro
používání hlavičkového papíru. Pravidla, která budou navržena podle pravidel RUK,
budou vyvěšena na intranetu.
Paní děkanka informovala o Nestátním zdravotnickém zařízení. Magistrát hl. m. Prahy
požaduje, aby garancí za NZZ byla Univerzita Karlova nikoliv fakulta. Došlo tak ke
změně oproti předchozím letům, kdy garantem byla fakulta. Nyní jsme požádali o
schválení garance NZZ pana rektora.
Paní děkanka informovala, že veškeré formuláře a vzory, které jsou na intranetu, budou
přes prázdniny aktualizovány a překontrolovány tak, aby zde zůstali pouze ty, které jsou
skutečně platné.
UK se podařilo obhájit počty studentů na rok 2015.
Prof. Bunc pogratuloval doc. Přívětivému k úspěšné habilitaci na Univerzitě obrany
v Brně.

5. DISKUSE
5.1

Doc. Jelen se dotázal, zda je možné do kontrahovaného výzkumu uvádět projekty
probíhající v rámci TAČR. Prof. Bunc odpověděl, že v současné době to možné není.

Strana 5/7

Zápis z porady VKC dne 6. 6. 2014

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Doc. Jelen se dotázal na oceněné excelentní výzkumy, zda se jedná o výzkum ve formě
publikace nebo grantu. Prof. Bunc odpověděl, že se jedná o výzkumy, které jsou
zakončeny monografií.
Doc. Jelen se dotázal, proč by stanovisko studentů, že upřednostňují členěné studium,
mělo vyvolávat jiné řešení než návrat dlouhého magistra. Dr. Vindušková odpověděla,
že v Hradci Králové otevřeli obory s dlouhým Mgr. studiem a o tyto obory je malý
zájem.
Dr. Vindušková vysvětlila sledování stavu stipendií. Při dodržení krizového programu,
který byl vyhlášen, se nám podaří, že na konci akademického roku bude fond pro
stipendia již v pořádku a výplata březnových stipendií proběhne tak, jak má. Přispěla k
tomu nejen restrikce výplat, ale také zaslání částky od UK za vymáhané poplatky za
čtyři roky zpětně (cca 280 tis. Kč).
Dr. Tůma se vyjádřil k harmonogramu kurzů, že nejsou schopni v září mít připraveny
ekonomické nároky jednotlivých kurzů, protože velká řada institucí určuje ceny za
pronájmy až během ledna následujícího roku. Dr. Vindušková odpověděla, že je
důležité, aby byly určeny hlavně termíny a u ekonomických nároků je možné uvádět
cenové rozpětí.
Dr. Tůma otevřel diskuzi k termínu odevzdávání bakalářských a diplomových prací do
21. 8. 2015. Termín by narušoval úsek dovolených, který mají učitelé určeni pro výběr
dovolených. Proběhla diskuze ohledně nejvhodnějšího termínu: Dr. Tůma, dr.
Vindušková, doc. Hošková, doc. Kohlíková, prof. Bunc, doc. Pavlů. Nakonec došlo
k dohodě, že termín bude posunut na 25. 8. 2015.
Dr. Dvorský se vyjádřil ke studijnímu předmětu Dopravní výchova. Nejedná se o
autoškolu, jak zaznělo v zápisu z KD, ale o studijní předmět Dopravní výchova s
navazujícím studijním předmětem Didaktika dopravní výchovy. Materiál, který byl
opatřen pro výuku, pochází převážně z grantových nebo mimofakultních zdrojů. Celý
provoz je hrazen z obchodních případů a po zaplacení provozní a správní režie, vzniká
mírný zisk. Absolventi působí jako pedagogové středních a základních škol, jako
garanti dopravní výchovy ve svých předmětech a také v předmětu ochrana člověka
v mimořádných událostech. V obou případech je zapotřebí, aby náš absolvent byl
zkušený odborník na dopravní výchovu a hlavně byl držitelem řidičského oprávnění
minimálně kategorie B. Tato výuka se bez učebny dopravní výchovy naplňuje velmi
obtížně, avšak bez auta není možné tento předmět vyučovat.
Paní děkanka upozornila, že při podepisování grantu se musí fakulta prostřednictvím
pověřeného jedince nebo děkana zavázat, že zajistí podmínky pro umístění přístrojů
nakoupených z grantových dotací a že budou zajištěny organizačně provozní náklady.
Dr. Dvorský konstatoval, že v tomto případě to bylo podepsáno, avšak nenaplněno. Paní
děkanka konstatovala, že bude třeba dodat kompletní rozpočet.
Prof. Waic požádal o objasnění, jak je to akreditacemi trenérství a reakreditacemi TVS.
Dr. Vindušková vysvětlila, že v současné době máme ve studijním programu Tělesná
výchova a sport akreditované Bc. obory: Management tělesné výchovy a sportu,
Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. A dále
máme navazující Mgr. obory: Management tělesné výchovy a sportu, Učitelství pro
střední školy – dvouoborové a Tělesná výchova a sport jednooborová. Těmto 6
akreditacím končí platnost a je třeba začít připravovat reakreditaci. V pokročilém stavu
je příprava akreditace Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. A vedle toho je
připravována akreditace TVS_Trenérství pro všechny sportovní specializace, ke kterým
bude dohoda se sportovními svazy. A dále akreditace TVS_kondiční trenér.
Prof. Bunc uvedl, že obor učitelství mívalo 100 studentů v ročníku a nyní máme
v navazujícím studiu jen 17 studentů. Nové akreditace nemají rozšiřovat stávající počty
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studentů, ale spíše se budou snažit nahradit propady na zaběhnutých akreditovaných
oborech, aby nedošlo ke snížení celkového počtu studentů.
5.9 Tajemník Ing. Fořter, který brzy ukončí na fakultě pracovní poměr, poděkoval všem za
spolupráci, popřál mnoho úspěchů fakultě i zaměstnancům a se všemi přítomnými se
rozloučil.
5.10 Paní děkanka poděkovala všem za spolupráci a trpělivost při řešení problémů. Závěrem
všem popřála, aby si přes léto odpočinuli a nabrali nových sil do dalšího akademického
roku.
Rozpis zasedání KD a porad VKC v období: září 2014 – září 2015
KD
2. 9. 2014
7. 10. 2014
4. 11. 2014
2. 12. 2014
6. 1. 2015
3. 2. 2015
3. 3. 2015
7. 4. 2015
5. 5. 2015
2. 6. 2015
1. 9. 2015

VKC
5. 9. 2014
10. 10. 2014
7. 11. 2014
5. 12. 2014
9. 1. 2015
6. 2. 2015
6. 3. 2015
10. 4. 2015
15. 5. 2015
5. 6. 2015
4. 9. 2015

V Praze dne 12. června 2014
Zapsala: Machková
Schválil: děkanka UK FTVS Praha
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