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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY
1. Úvodní slovo děkanky
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a vážení členové akademické obce,
dovolte nám předložit Výroční zprávu UK FTVS za rok 2014, za první rok působnosti nového vedení.
Zásadní informace o životě fakulty jsou rozděleny do jednotlivých kapitol dle základních směrů
činnosti, jejichž priority byly zpracovány na začátku roku 2014 ve formě brožury Hlavní směry činnosti
na období 2014–2018. Nejprve mi však dovolte krátký úvod.
V roce 2014 nedošlo k poklesu zájmu o studium na naší fakultě, což se projevilo relativně vysokým
počtem uchazečů o vypsané studijní programy. To je při obecném poklesu přihlášek na vysoké školy
velmi dobrý výsledek.
V roce 2014 pokračovala fakulta v řešení univerzitních programů PRVOUK, zintenzivnil se důraz na
kvalitu v oblasti akreditačního procesu, byl připraven nový systém studentského hodnocení výuky,
fakulta učinila nezbytné kroky k budoucímu využití objektů, které má ve své správě jak v Praze, tak
v rámci sportovních aktivit mimo Prahu. Díky OP VaVpI, ve kterém jsme aktivně zapojeni, by se
v dalších letech měla zvýšit nejen kvantita, ale především kvalita technického vybavení vědecké
základny fakulty. Velmi diskutovaným je i projekt sportovního kampusu, jehož význam byl zdůrazněn
podepsáním memoranda se zástupci MŠMT, UK, MČ Praha 6 a ČUS.
Bylo zrealizováno mnoho konkrétních projektů v oblasti vnějších vztahů, a to jak vůči sportovním
svazům, středním školám i školám univerzitního typu, tak i vůči absolventům.
V uplynulém roce fakulta začala podnikat další kroky směrem ke zlepšení podmínek pro mezinárodní
spolupráci v oblasti vědy, doktorského studia, programu ERASMUS+ a v rámci dalších
výměnných akcí.
Významnou událostí bylo jmenování prof. R.W. Bohannona hostujícím profesorem UK. Toto prestižní
univerzitní ocenění náleží těm, kteří svým významem vědeckého pracovníka či významného
odborníka chtějí posunovat poznání lidstva ve svém oboru.
Naše úspěchy se týkají i hospodaření fakulty, přestože došlo v předchozích letech k výraznému
navýšení pedagogických míst, ale s omezenou finanční dotací. Byli jsme tak postaveni před nutnost
vyrovnat se s nepříznivou finanční situací, ale zároveň se tím nabídla příležitost k hledání nových cest,
jak potenciál fakulty co nejlépe využít. Ve druhé polovině roku se podařilo stabilizovat hospodaření
a přijetím okamžitých úsporných opatření a zefektivněním provozu fakulty bylo dosaženo úspor.
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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY
Pro naši činnost byla velmi důležitá vzájemná spolupráce fakulty s vedením UK – panem rektorem
prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, všemi prorektorkami a prorektory a v ekonomické oblasti
zejména paní kvestorkou Ing. Miroslavou Oliveriusovou.
Vedení fakulty by rádo poděkovalo všem členům akademické obce i všem zaměstnancům
za spolupráci, rady i pomoc při zabezpečování chodu fakulty, což byla mnohdy nelehká činnost.
Dovolte mi závěrem popřát nejen vedení fakulty hodně sil a přinejmenším stejně tak dobrou
komunikaci s akademickým senátem, vědeckou radou a dalšími součástmi fakulty, jaké se mu dostalo
v roce 2014, ale i nám všem v roce 2015 kromě potřebné síly především trpělivost.

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka fakulty
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ORGANIZACE
2. Organizace
2.1 Orgány fakulty
2.1.1 Vedení fakulty
DĚKANKA

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

PRODĚKAN PRO VĚDECKOU A VÝZKUMNOU ČINNOST, DS A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

PRODĚKANKA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

PRODĚKAN PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ

PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
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ORGANIZACE
KOORDINÁTOR PRO KOMUNIKACI A PR

PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

TAJEMNÍK

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

2.1.2 Akademický senát
PŘEDSEDA

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Mgr. Petr Česák
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ORGANIZACE
TAJEMNÍK AS
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Mgr. Klára Coufalová, Ph.D.
Mgr. Libor Flemr, Ph.D.
Mgr. Ivana Harbichová
doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská
PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

STUDENTSKÁ KOMORA
Bc. Dušan Blažek
Mgr. Petr Česák
Bc. Ondřej Novotný
Mgr. Ing. Vilém Omcirk
Mgr. Barbora Pánková
Mgr. Markéta Pecinová
Mgr. Ondřej Vokoun
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ORGANIZACE
2.1.3 Vědecká rada
PŘEDSEDKYNĚ
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. – UK FTVS

ČLENOVÉ
prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – UK FTVS
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. – UK FTVS
PhDr. Martin Doktor – ČOV
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – ÚTVS ČVUT Praha
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. – UK FTVS
prof. MUDr. Dušan Hamar, Ph.D. – FTVŠ UK Bratislava
doc. MUDr. Jan Heller, CSc. – UK FTVS
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. – UK FTVS
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – 2. LF UK Praha
prof. Ing. František Maršík, DrSc. – AV ČR
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. – PedF MU Brno
doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. – AV ČR
doc. PhDr. Viléma Novotná – UK FTVS
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. – VŠE Praha
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. – FSpS MU Brno
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. – UK FTVS
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. – UK FTVS
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – IKEM Praha
prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. – UK FTVS
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. – UK FTVS
doc. PaeDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – FTK UP Olomouc
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. – UK FTVS
prof. PhDr. Marek Waic, CSc. – UK FTVS
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. – UK FTVS
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ORGANIZACE
2.2 Pedagogicko‐vědecký úsek
Společenskovědní sekce

Vedoucí

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu

doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Katedra managementu sportu

doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

Katedra jazyků

PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.

Psychosociální laboratoř

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Biomedicínská sekce

Vedoucí

Katedra anatomie a biomechaniky

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Katedra fyziologie a biochemie

Mgr. Michal Šteffl

Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství

doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

Katedra fyzioterapie

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Biomedicínská laboratoř

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Sportovní sekce

Vedoucí

Katedra atletiky

PaedDr. RNDr. Pavel Červinka, Ph.D.

Katedra gymnastiky

doc. PhDr. Viléma Novotná

Katedra sportovních her

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Katedra sportů v přírodě

PhDr. Milan Bílý, Ph.D.

Katedra plaveckých sportů

Mgr. Daniel Jurák

Katedra technických a úpolových sportů

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.

Katedra vojenské tělovýchovy

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Laboratoř sportovní motoriky

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
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STUDIUM
3. Studium
3.1 Akreditované studijní obory
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Kód SP

Název SP

B5345

Specializace
ve zdravotnictví

B7401

Tělesná výchova
a sport

Kód SO

Název SO

5342R004

Fyzioterapie

6208R050

Management
tělesné
výchovy
a sportu

Forma
studia
/doba
studia

Jazyk

P/3

P/3

Udělení
akreditace AK

Konec
platnosti
akreditace

Garant oboru

ČJ

20.10.2005

31. 7. 2016

doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.

ČJ

22.10.2005

1. 11. 2017

doc. Ing.
Eva Čáslavová,
CSc.

31. 7. 2016

doc. MUDr.
Staša
Bartůňková,
CSc.

5345R026

Ortotik‐
protetik

P, K / 3

ČJ

10.10.2006
Rozšíření
akreditace
o KS
6. 10. 2010

Tělesná výchova
a sport

7401R005

Tělesná
výchova
a sport

P, K / 3

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

B5345

Specializations
in Health Service

5342R004

Physiotherapy

P/3

AJ

20. 10. 2005

31. 7. 2016

B7401

Physical Education
and Sport

7401R005

Physical
Education
and Sport

P/3

AJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

P, K / 3

ČJ

16. 7. 2009

1. 11. 2017

doc. PhDr.
Pavel Strnad,
CSc.

P/3

ČJ

16. 7. 2009

1. 11. 2017

prof. PaedDr.
Ludmila
Fialová, Ph.D.

P, K / 3

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

PaedDr.
Lubomír
Přívětivý, CSc.

P/3

ČJ

15. 10. 2013

1. 11. 2017

prof. PhDr.
Pavel Slepička,
DrSc.

P, K / 3

ČJ

17. 6. 2013

31. 7. 2017

doc. PhDr.
Blanka
Hošková, CSc.

B5345

Specializace
ve zdravotnictví

B7401

B7401

Tělesná výchova
a sport

7401R019

B7401

Tělesná výchova
a sport

7507R043

B7401

Tělesná výchova
a sport

7401R007

B7401

Tělesná výchova
a sport

7507R101

B7401

Tělesná výchova
a sport

7401R022

Tělesná
výchova a
sport osob se
specifickými
potřebami
Tělesná
výchova
a sport se
zaměřením na
vzdělávání
Vojenská
tělovýchova
Ochrana
obyvatelstva
se zaměřením
na vzdělávání
Aplikovaná
tělesná
výchova a
sport osob se
specifickými
potřebami
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prof. PhDr.
Antonín
Rychtecký,
DrSc.
doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.
prof. PhDr.
Antonín
Rychtecký,
DrSc.

STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Kód SP

Název SP

Kód SO

Název SO

Forma
studia
/doba
studia

N5345

Specializace
vezdravotnictví

5342T004

Fyzioterapie

P/2

ČJ

20. 10. 2005

20. 10. 2015

doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

6208T050

Management
tělesné
výchovy
a sportu

P/2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

doc. Ing.
Eva Čáslavová,
CSc.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

7401T005

Tělesná
výchova
a sport

P, K / 2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

prof. PhDr. Antonín
Rychtecký, DrSc.

N5345

Specializations
in Health
Service

5342T004

Physiotherapy

P/2

AJ

20. 10. 2005

31. 7. 2016

doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.

N7401

Physical
Education
and Sport

7401T005

Physical
Education
and Sport

P/2

AJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

prof. PhDr. Antonín
Rychtecký, DrSc.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

5342T013

K /2

ČJ

31. 5. 2002

31. 10. 2016

prof. PhDr. Antonín
Rychtecký, DrSc.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

7401T019

P, K /2

ČJ

16. 10. 2009

1. 11. 2013

doc. PhDr.
Pavel Strnad,
CSc.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

7504T265

P/2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

prof. PaedDr.
Ludmila Fialová,
Ph.D.

N7401

Tělesná
výchova
a sport

7401T007

P, K / 2

ČJ

20.10.2005

1. 11. 2017

PaedDr. Lubomír
Přívětivý, CSc.

P/2

ČJ

15. 10. 2013

1. 11. 2017

prof. PhDr. Pavel
Slepička, DrSc.

P, K / 2

ČJ

17. 6. 2013

31. 7. 2017

doc. PhDr.
Blanka Hošková,
CSc.

N7401

Tělesná výchova
7504Txxx
a sport

N7401

Tělesná výchova
7401T022
a sport

Tělesná
a pracovní
výchova
zdravotně
postižených
Tělesná
výchova a
sport osob se
specifickými
potřebami
Učitelství pro
střední školy
– tělesná
výchova
Vojenská
tělovýchova
Učitelství pro
střední školy
– ochrana
obyvatelstva
Aplikovaná
tělesná
výchova a
sport osob se
specifickými
potřebami
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Jazyk

Udělení
akreditace AK

Konec
platnosti
akreditace

Garant oboru

STUDIUM
3.2 Přijímací řízení
Realizace přijímacího řízení na akademický rok 2014/2015 proběhla podle Opatření děkana č. 5/2013
„Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015“ z 21. 10. 2013. Byly zpracovány
„Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016“, které vyšly jako Opatření děkanky
č. 10/2014 ze 17. 9. 2014.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
Studijní obory

Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bakalářské obory

2509

604

444

Nav. Mgr. obory

634

371

270

Celkem

3143

975

714

K přijímacímu řízení proběhly tyto propagační akce:
− 28. – 29. 1. 2014

Gaudeamus Praha

− 22. 11. 2014

Informační den UK

− 4. 12. 2014

Den otevřených dveří UK FTVS

− 4. – 7. 12. 2014

Gaudeamus Brno
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STUDIUM
3.3 Akreditace
• V listopadu 2014 byl zpracován výhled akreditací na rok 2015 pro RUK:
1. Rozšíření bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport o studijní obor
Kondiční trenér a Trenérství se specializací, v prezenční i kombinované formě studia
v českém i anglickém jazyce,
2. Rozšíření bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport o studijní obory Výchova
ke zdraví a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a oboru Výchova v přírodě
a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia
v českém i anglickém jazyce,
3. Rozšíření navazujícího magisterského programu Tělesná výchova a sport o obory Učitelství
Výchovy ke zdraví a tělesné výchovy a Učitelství Výchovy v přírodě a tělesné výchovy,
v prezenční i kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce.
4. Rozšíření navazujícího magisterského programu Physical Education and Sport o studijní obor
Sports Ethics and Integrity (joint degree) v prezenční formě studia v anglickém jazyce.
Všechny návrhy byly ze strany RUK schváleny.
• V prosinci 2013 byly na RUK zaslány žádosti o prodloužení akreditace bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví se studijním
oborem Fyzioterapie (Bc. prezenční forma, 3letá standardní doba studia, NMgr. prezenční
forma, 2letá standardní doba studia) s výukou v českém i anglickém jazyce. Žádosti byly
projednány Akademickým senátem UK FTVS dne 2. 12. 2013 a schváleny Vědeckou radou
fakulty dne 5. 12. 2013. Souhlasná stanoviska Ministerstva zdravotnictví k oprávnění
absolventů vykonávat zdravotnické povolání jsou ze dne 13. 8. 2014 (NMgr.) a 2. 9. 2014 (Bc.).
Kolegium rektora žádosti projednalo dne 29. 10. 2014 a byly postoupeny Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy.
• Žádost o rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport
o studijní obor Management sportovního cestovního ruchu, v prezenční formě s výukou v českém
jazyce byla zaslána k projednání na Akademickém senátu fakulty.
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STUDIUM
3.4 Absolventi fakulty v roce 2014
Níže uvedené počty zahrnují také zahraniční studenty, kteří studují v anglickém jazyce.

3.4.1 Bakalářské a magisterské studijní programy
ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet zahraničních
absolventů
absolventů
Tělesná výchova a sport
83
1
Vojenská tělovýchova
5
0
Tělesná výchova a sport osob
2
0
se specifickými potřebami
Management TVS
38
0
Tělesná výchova – speciální pedagogika
3
0
Tělesná výchova – matematika
1
0
Tělesná výchova – geografie
1
0
Tělesná výchova – český jazyk a literatura
1
0
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet zahraničních
absolventů
absolventů
Fyzioterapie
85
18
Bakalářů v prezenční formě celkem
219
19
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ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet
absolventů
zahraničních absolventů
Management TVS
46
0
Tělesná výchova a sport
60
0
Učitelství pro střední školy– tělesná výchova –
3
0
– speciální pedagogika
Učitelství pro střední školy – tělesná výchova –
1
0
– biologie
Učitelství pro střední školy – tělesná výchova –
2
0
– matematika
Učitelství pro střední školy – tělesná výchova –
3
0
– geografie
Vojenská tělovýchova
5
0
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet
absolventů
zahraničních absolventů
Fyzioterapie
50
1
Navazujících magistrů v prezenční formě celkem
170
1
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ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ V KOMBINOVANÉ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet
absolventů
zahraničních absolventů
Tělesná výchova a sport
19
0
Tělesná výchova a sport osob
2
0
se specifickými potřebami
Vojenská tělovýchova
3
0
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet
absolventů
zahraničních absolventů
Ortotik‐protetik
4
0
Bakalářů v kombinované formě celkem

28

0

ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU V KOMBINOVANÉ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Celkový počet
Z toho počet zahraničních
absolventů
absolventů
Tělesná výchova a sport
44
0
Navazujících magistrů v kombinované formě celkem
44
0
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3.4.2 Absolvovali s vyznamenáním
ABSOLVENTI S VYZNAMENÁNÍM
Příjmení a jméno

Typ programu

Forma studia

Studijní obor

Ballýová Monika

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Kavka Tomáš

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Nováková Martina

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Palasová Ivana

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Svobodná Magdalena

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Veseláková Andrea

Bc.

Prezenční

Fyzioterapie

Brabencová Zuzana

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Kociánová Anna

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Kuběnová Jana

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Muroňová Markéta

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Pavlová Lenka

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Pitnerová Lenka

nav. Mgr.

Prezenční

Fyzioterapie

Čmakala Tomáš

nav. Mgr.

Prezenční

Management TVS

Martinovičová Tereza

nav. Mgr.

Prezenční

Management TVS

Trnková Lucie

Bc.

Prezenční

Management TVS

doc. Spilková Jana

Bc.

Prezenční

TVSOS

Kodejška Jan

nav. Mgr.

Prezenční

TVS

Novotná Kateřina

nav. Mgr.

Prezenční

TVS

Křížová Eliška

nav. Mgr.

Kombinovaná

TVS
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3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2014
Fakulta evidovala k 31. 12. 2014 celkem 2074 studentů (v roce 2013: 2090 studentů),
z toho 1560 v prezenčním studiu a 514 v kombinovaném studiu.
V souladu se stipendijním řádem byla v roce 2014 přiznána studentům stipendia v celkové výši 12 162 tis. Kč
(v roce 2013 – 13 014 tis. Kč). Největší podíl byl přiznán studentům doktorského studia ve výši
7 923 tis. Kč (v roce 2013 – 7 542 tis. Kč), ze stipendijního fondu bylo použito celkem 2 103 tis. Kč
(z toho 1 938 tis. Kč prospěchová stipendia, 165 tis. Kč účelová stipendia), za výzkumnou a vývojovou
činnost byla vyplacena stipendia ve výši 1 528 tis. Kč a z grantů bylo vyplaceno 618 tis. Kč.
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4. Věda a výzkum
4.1 Současný stav vědecko‐výzkumné činnosti
Činnosti k podpoře a zajištění výzkumných aktivit fakulty vycházely z dlouhodobé koncepce vědy
na UK FTVS Praha a lze je shrnout v následujících oblastech.
1. Byly zpracovány priority vědecké práce fakulty a návrh hodnocení efektivity vědecké práce
v souladu s aktivitami RUK.
2. Bylo podáno 5 projektů GAČR, ani jeden nebyl úspěšný.
3. Dále bylo podáno 29 projektů GAUK, úspěšné byly pouze dva projekty. Jeden v Biomedicínské
sekci a druhý ve společenskovědní sekci.
4. Fakulta řeší jeden mezinárodní projekt WADA.
5. Byla a jsou průběžně zpracovávána data pro Smluvní výzkum.
6. Fakulta získala projekt OP VaVpI – Inovace výzkumu na UK FTVS s termínem ukončení
k 31. 12. 2015.
7. V průběhu roku bylo dokončeno administrativní zajištění a realizace OP VaVpI, zpracování
podkladů pro zahájení výběrových řízení, byl zpracován externí odhad rizik realizace projektu
OP VaVpI a byl zadán interní audit aktivit spojených s řešením tohoto projektu.
8. Probíhá průběžná rutinní spolupráce s odborem vědy a studijním odborem RUK i orgány
GAUK, GAČR, TAČR a dalšími pracovišti RUK i fakult, MŠMT ČR, AV ČR aj. při realizaci vědní
politiky na UK FTVS. Byla zpracována pravidla pro administrativní zajištění PRVOUK, SVV
apod.
9. UK FTVS v roce 2014 řešila 3 Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
(PRVOUK).
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PRVOUK P15 – Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
Program koordinuje PedF UK a dále na něm spolupracují FF UK, MFF UK a UK FTVS.
Řešení problematiky učitelské profese bylo koncentrováno především do oblasti
didaktiky, která je považována za ústřední téma při zajišťování efektivní výuky učitelem,
a to se zřetelem k cílům, vzdělávacím obsahům a učebním aktivitám žáků. Výzkum
v oblasti tělesné výchovy a sportu školní mládeže byl zaměřen na analýzu stavu výuky
tělesné výchovy na ZŠ a SŠ, na pedagogické intervence ve školní TV a jejich účinnost
(dimenze kognitivní, emotivní, zdravotní, vztahová, kreativní), na ověření nově
navržených standardů vědomostí a dovedností v tělesné výchově (9. ročník ZŠ), na
možnosti využití technologií ve školní TV. Byla zahájena spolupráce se zahraničními
výzkumníky na 2 projektech: A Pan‐European Study on Active Lifestyles in Inactive
Groups (7 evropských států), Verhältnisse von Sport und Medien in kindlichen
Lebenswelten (Švýcarsko, Česká republika).
Řešení programu se v roce 2014 na UK FTVS zúčastnilo 12 akademických pracovníků a 4 DS
studenti. Tato pracovní skupina publikovala 4 monografie, 1 disertační práci, 1 učebnici,
2 odborné články v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech s IF, 10 publikací
v českých recenzovaných vědeckých časopisech, 3 další publikace v časopisech, 3 příspěvky
v zahraničních sbornících, 11 příspěvků v českých sbornících. Finanční prostředky ve prospěch
řešení programu byly vynaloženy hospodárně a účelně.
PRVOUK P38 – Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu
Program je řešen v pěti dílčích výzkumných úkolech – „Genetické predispozice k pohybovým
schopnostem; adipokiny, fyzická aktivita a endokrinní funkce tukové tkáně; syndrom
sarkopenie“, „Morfologické a funkční indikátory adaptačních a maladaptačních změn
organizmu navozených tělesnou zátěží“, „Energetická náročnost pohybových intervencí
a kvantitativní a kvalitativní hodnocení pohybu v laboratorních i terénních podmínkách“,
„Biomechanická reflexe tkání, orgánů a orgánových systémů člověka v hypokinetickém
a hyperkinetickém zátěžovém režimu“ a „Kineziologie“. Na programu se podílí jako
koordinující pracoviště UK FTVS, které spolupracuje s 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK a s dalšími
mimouniverzitními domácími i zahraničními pracovišti.
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Řešení programu se v roce 2014 účastnilo 49 akademických a vědeckých pracovníků,
dále se na programu podíleli studenti magisterských a doktorských studijních programů
k tématu programu zaměřenými pracemi. Program byl řešen v souladu s harmonogramem
vědecko‐výzkumné činnosti, řešení bylo koordinováno na požadované úrovni,
v odpovídajících časových intervalech na podkladě jednání rady programu. Dosažené
publikační a realizační výstupy představovaly celkem 33 publikací v časopisech
s recenzním řízením (z toho 23 publikací v časopisech s IF, rozsah IF u vybraných
publikací je 0,35–3,53), 2 monografie, kapitola v monografii a průmyslový vzor. Využití
finančních prostředků bylo hospodárné a jejich vynaložení bylo ve prospěch řešení
programu.
PRVOUK P39 – Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu
V roce 2014 pokračoval výzkumný tým v řešení projektu v souladu se zaměřením projektu
a s plánovanými cíli. Projekt byl řešen v pěti dílčích výzkumných oblastech: Filosofii
sportu, Historii sportu, Psychologii a sociologii sportu, Pedagogice sportu a Ekonomii
a Marketingu sportu. Na programu se podílelo 41 akademických a vědeckých pracovníků
a 5 studentů doktorských studijních programů. Řešitelé v rámci programu spolupracovali
s četnými zahraničními odborníky.
Výzkumný tým řešil problematiku společenskovědních aspektů lidského pohybu
komplexně a interdisciplinárně, což odpovídá hlavnímu východisku projektu. Výrazný
pozitivní posun nastal v plnění úkolu tvořit a standardizovat nové výzkumné metody
„Group environment questionnaire“, dotazník k tělovýchovným službám „SERVQUAL“
a další. Důležitým přínosem bylo kromě řešení potřeb oboru Kinantropologie také řešení
aktuálních problémů školské a státní politiky a reagování na významné sportovní akce
v České republice.
V roce 2014 řešitelé vykázali 31 domácích a 10 zahraničních publikací, z toho
3 monografie, 8 kapitol v kolektivní monografii, 22 publikací v časopisech s recenzním
řízením (2 v časopisech s IF) a 8 příspěvků v konferenčních sbornících. Finanční
prostředky byly vynakládány účelně a uvážlivě.
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4.2 Doktorské studium
Doktorské studium považujeme za rozhodující hlavně z pohledu budoucích, ale i současných
badatelských aktivit fakulty. Proto byla jeho podpoře a zkvalitnění věnována zvýšená pozornost.
1.

Byly zpracovány a VR UK FTVS schváleny návrhy reakreditací habilitačních a jmenovacích
profesorských řízení v oborech Kinantropologie a Biomechanika.

2.

Na základě zpracovaného návrhu bylo schváleno akreditační komisí MŠMT ČR prodloužení
akreditace tříletých studijních programů Kinantropologie a Biomechanika na dostudování do
31. 12. 2018 (zbývá 11 studentů DS, kteří zahájili studium s tříletou dobou v případě
prezenční formy DS).

3.

Byla zahájena příprava na elektronizaci doktorského studia v oboru Kinantropologie
a současně již probíhá elektronizace doktorského studia v oboru Biomechanika.

4.

Do doktorského studia bylo v roce 2014 podáno 55 přihlášek – Kinantropologie 44
a Biomechanika 11. Přijato bylo 44 studentů – Kinantropologie 34 a Biomechanika 10.

5.

V roce 2014 bylo realizováno 22 státních doktorských zkoušek a 25 obhajob v rámci DS.

6.

Byla zpracována a VR UK FTVS schválena pravidla pro zkvalitnění DS na fakultě. Cílem je
zvýšení publikačních a badatelských aktivit studentů DS.

7.

V průběhu roku jsme se zaměřili na přípravu přijímacího řízení do DS v roce 2015/2016.
Našim hlavním cílem je zvýšit kvalitu přijímaných doktorandů a také počet přijímaných
kvalitních absolventů jiných VŠ, kteří splňují podmínky pro studium DS na UK FTVS
v akreditovaných oborech Kinantropologie a Biomechanika.

8.

Dne 18. března 2014 se na UK FTVS uskutečnila již dvacátá mezinárodní studentská
konference SCIENTIA MOVENS za hojné účasti českých a zahraničních studentů. Organizací
celé akce byl opět pověřen doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Celkem 55 aktivních účastníků
konference prezentovalo své práce v následujících sekcích:
−

Sportovní trénink.

−

Biomedicína.

−

Společenské vědy.

−

Výzkumné projekty.

Příspěvky studentů byly vydány ve sborníku, který obdrželi všichni účastníci při registraci.
Tištěné příspěvky i ústní prezentace účastníků byly posuzovány tříčlennými komisemi z řad
členů akademického sboru fakulty.
Z každé sekce byly vybrány nejlepší příspěvky, které byly finančně oceněny formou
mimořádných stipendií:
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OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY

Sportovní trénink
Mgr. Lukáš Opáth
Vplyv powerskatingu na korčuľovanie v ľadovom hokeji v kategórií seniorov
Cena prof. Choutky
Mgr. Tomáš Brtník
Vliv únavy na techniku motýlek mladších žáků
Biomedicína
Mgr. Šárka Panská
Důsledky hyperkinetické zátěže na hodnoty přenosové funkce a tlumící charakteristiky axiálního
systému moderních gymnastek
Mgr. Lucia Štulrajterová
Vplyv diétnej suplementácie nitrátov na aktivitu autonómného nervového systému u zdravých
mladých ľudí
Společenské vědy
Mgr. Jiří Němec
Psychická zátěž v práci vodního záchranáře
Mgr. Martin Komarc
Možnosti strukturálního modelování při analýze rozdílů mezi skupinami: příklad z výzkumu motivace
ve sportu
Výzkumné projekty
Mgr. Artem Vetkasov
Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy
Mgr. Karel Sýkora
Změny funkčních parametrů u jedinců při dýchání ze sněhové kapsy (hyperkapnie a difuze plynů pod
sněhovou lavinou)

Ocenění společně s diplomy byly předány děkankou UK FTVS doc. MUDr. Evou Kohlíkovou, CSc.,
v Písecké bráně na Hradčanech, kde následně proběhl společenský večer.
Konference byla uspořádána za finanční podpory Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity
Karlovy v Praze číslo 260117/2014.
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4.3 Rigorózní studium
Rigorózní studium bylo otevřeno nejen pro pracovníky fakulty, ale v okruzích akreditovaných UK FTVS
bylo přístupné i pro mimofakultní pracovníky.
Bylo zaregistrováno 17 přihlášek k rigoróznímu řízení a úspěšně proběhlo 14 rigorózních zkoušek.

4.4 Habilitační a jmenovací řízení
Podobně jako v rigorózním studiu umožňuje fakulta realizovat tato řízení v akreditovaných oborech
nejen členům akademické obce, ale i zájemcům z jiných fakult i fakult mimo UK či ze zahraničí, kteří
splní podmínky řízení.
1.

Proběhlo habilitační řízení a docentkou byla jmenována PhDr. I. Parry Martínková, Ph.D.

2.

Bylo zahájeno profesorské jmenovací řízení v oboru Biomechanika doc. MUDr. I. Maříka, CSc.

3.

Zahájeno bylo habilitační řízení PhDr. M. Bednáře, Ph.D.

4.

Bylo znovu obnoveno habilitační řízení PhDr. P. Šifty, Ph.D., a PhDr. J. Kirchnera, Ph.D.

4.5 Organizační oblast
V roce 2014 jsme se rovněž zaměřili na zpracování nebo dokončení některých předpisů, které jsou
nezbytné pro zajištění badatelských aktivit a DS na UK FTVS.
1.

V průběhu roku proběhla příprava a dokončení Jednacího řádu VR UK FTVS, který následně
schválil AS i VR UK FTVS.

2.

Byly ustaveny a projednány nové orgány fakulty (VR) a komise (Oborová rada DS) a poradní
komise proděkana pro vědu (Rada výzkumu) UK FTVS.
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5. Zahraniční záležitosti
V roce 2014 byly zpracovány priority pro oblast zahraničních vztahů. V tomto roce se mimo
standardní způsoby studentské i akademické mobility, které jsou na UK FTVS běžně využívané
a jejichž struktura i kvantita byla srovnatelná s předchozími lety, začaly prosazovat i další způsoby
mezinárodní spolupráce – byla provedena revize meziuniverzitních a mezifakultních dohod s cílem
zvýšit jejich využívání akademickými pracovníky i studenty, fakulta se zaměřila na získání více
studentů samoplátců na krátkodobé studijní pobyty a v neposlední řadě byla započata tvorba dvou
společných studijních oborů (joint degrees).

5.1 Erasmus+ – mobilita studentů a zaměstnanců
V rámci programu Erasmus+, který je základní možností v oblasti studentské mobility na UK FTVS,
došlo k aktualizaci všech dohod. Celkový počet dohod uzavřených s evropskými partnery se
v posledních letech pohybuje kolem 80.

5.1.1 Mobilita studentů – studijní pobyty
Většina studentů přijela studovat na semestr, zejména na zimní. V letním semestru na UK FTVS jako
již tradičně studovalo méně nově přijíždějících a jako obvykle někteří studenti po dobré zkušenosti
v prvním semestru studijní pobyt prodlužovali.
Počet přijíždějících studentů v akademickém roce 2013/2014 byl 75, v akademickém roce 2014/2015
je 55. Počet přijíždějících se tedy snížil a změnila se i místa, odkud studenti přijíždějí. Začíná přibývat
studentů z vyspělejších zemí, mírně ubývá studentů z jižní Evropy. Pravidelně na UK FTVS studuje
větší počet studentů z Polska, Francie a Portugalska. Přijíždějí i studenti ze Slovenska, ačkoli
reciprocita je minimální. Vyjíždějící studenti bohužel často o studium na slovenských a polských
univerzitách neprojevují zájem, i když mnohé z nich nabízejí kvalitní programy i služby. Největší počet
studentů přijíždí studovat obor Tělesná výchova a sport, okolo 20 studentů přijíždí studovat
Fyzioterapii, řada studentů by ráda na UK FTVS studovala Management sportu.
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Na UK FTVS probíhá výuka v angličtině, pokud možno společně i pro výměnné studenty, kteří
přijíždějí studovat v rámci meziuniverzitních dohod, a společně s platícími studenty v oboru Tělesná
výchova a sport a Fyzioterapie. V případě některých předmětů, zejména jde‐li o praktickou výuku,
jsou zahraniční studenti integrováni do skupin se studenty vyučovanými v českém jazyce.
Nabídka předmětů se v letech 2013/2014 a 2014/2015 pro přijíždějící studenty v zásadě nezměnila.
UK FTVS pravidelně nabízí kurz češtiny pro začátečníky, jako doplněk k letnímu intenzivnímu kurzu
pořádanému univerzitou. Výuka je zaměřena zejména na ústní interakci v každodenních situacích
a rozvoj interkulturních kompetencí. V průběhu kurzu se studenti mimo jiné seznámí s tradicemi
Univerzity Karlovy v Praze a poznají nejvýznamnější pražské památky.
Počet vyjíždějících studentů UK FTVS v roce 2013/2014 byl 29, v roce 2014/2015 je 32.
Počet vyjíždějících studentů mírně vzrostl, na UK FTVS však chybí konkurenční prostředí mezi uchazeči.
Výběrová řízení se omezují především na ověření znalosti jazyka, plnění studijních povinností
a adekvátní složení studijních plánů či propracovanost projektů.
Studenti jsou o nabídkách pravidelně informováni. Nabídky jsou uveřejňovány na webových
stránkách a nástěnkách, v ojedinělých případech jsou rozesílány prostřednictvím studijního oddělení.
Na webových stránkách fakulty jsou podrobně popsány kroky, které studenty čekají při administraci
programu mobilit Erasmus+, jako doplněk slouží informace zveřejněné na stránkách univerzity.
Studenti také mají možnost každodenních osobních konzultací na oddělení pro vnější vztahy
a zahraniční záležitosti či dotazu poslaného prostřednictvím e‐mailu. Obě možnosti studenti běžně
využívají. Mohou také vyslovit požadavek a domluvit se na hromadné informační schůzce.

5.1.2 Mobilita studentů – praktické stáže
UK FTVS zcela výjimečně přijímá studenty na praxi, zejména doktorandy, a praxe probíhá výlučně
na fakultě. V roce 2013/2014 na praxi nepřijel žádný student, v roce 2014/2015 fakulta přijala
1 studenta. UK FTVS nemá předem uzavřené dohody o praktických stážích – tyto dohody se uzavírají
až po předjednání pobytu s partnerskou institucí. V roce 2013/2014 na praxi vycestoval 1 student,
v roce 2014/2015 vycestovali 3 studenti. Tuto možnost začínají využívat i studenti, kteří absolvovali
studijní pobyt a kteří se rozhodli hledat jiné možnosti pro vycestování, případně finanční zdroje
kombinovat.
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5.1.3 Mobilita pedagogických pracovníků
Počet vyslaných a přijatých pedagogických pracovníků v rámci programu Erasmus+ v roce 2014/2015
se oproti předcházejícímu roku mírně snížil. Počet vyjíždějících v roce 2013/2014 byl 14,
v roce 2014/2015 je 8. Reciprocita vyslání a přijetí byla téměř vyrovnaná.

5.2 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody)
Mobilita v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod není na UK FTVS příliš využívána.
V posledních letech UK FTVS vysílá jednoho akademického pracovníka ročně v rámci meziuniverzitní
dohody. Podobně je tomu i u mobility studentské. V roce 2014/2015 došlo v rámci meziuniverzitních
dohod k vyslání 2 studentů, přijati byli 4 studenti. Výměna studentů v rámci meziuniverzitních dohod
probíhá především se St. Francis Xavier University, Kanada. Zájem zahraniční strany vysílat studenty
na UK FTVS se zvyšuje. Zájem vyjíždějících je limitován požadavkem partnerské univerzity, která
zpravidla žádá studenty určité sportovní výkonnosti.
Studenti i akademičtí pracovníci v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod vyjíždějí jen zřídka.
V minulosti tento druh spolupráce nebyl využíván, nabídka je omezená a chybí i finanční zajištění.
UK FTVS je sice formálně zapojena do některých spoluprací, většina akademických pracovníků však
spolupracuje se zahraničím bez formálního zakotvení. V roce 2014 se UK FTVS začala zaměřovat
na rozšíření nabídky mezifakultních a meziuniverzitních dohod, které budou uzavírány na základě již
ověřené aktivní spolupráce. První z uzavřených dohod je mezifakultní dohoda s Prešovskou
univerzitou v Prešově, další dohody jsou v jednání.

5.3 Fond mobility (FM)
V roce 2014 fakulta obdržela příspěvky na aktivity z Fondu mobility dle žádostí podaných v říjnovém
termínu v roce 2013 pro všechny žádající studenty. V dalších kolech, tj. v jarním i podzimním termínu
roku 2014, dostala fakulta menší podporu, což bylo dáno počtem a skladbou žádostí. Finanční
příspěvek byl v roce 2014 přiznán 3 hostujícím akademickým pracovníkům a 5 vyjíždějícím
studentům.
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5.4 Krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků
Na UK FTVS tradičně nebyly dlouhodobé pobyty v zahraničí příliš podporovány. Nicméně v roce 2014
vyjeli na delší zahraniční pobyt 2 akademičtí pracovníci. Jeden pobyt se uskutečnil v USA a druhý
v Ruské federaci. V rámci krátkodobých pobytů akademičtí pracovníci nejčastěji vyjíždějí
na konference, méně často na sportovní akce, či zajišťují výuku probíhající v zahraničí.

5.5 Krátkodobé studijní pobyty a letní školy zahraničních studentů na UK FTVS
V roce 2014 byla podepsána smlouva mezi UK FTVS a společností ISACZ services s.r.o., která bude
UK FTVS dodávat studenty samoplátce na krátkodobé studijní pobyty (semestrální a půlsemestrální)
a na letní školy. Tento program byl nazván Sport, Health and the Outdoors (SHO). Program bude
otevřen v akademickém roce 2015/2016. V roce 2014 byl zahájen výběr předmětů a příprava dalších
materiálů.

5.6 Společné studijní obory (joint degrees)
UK FTVS je zapojena do jednoho společného studijního oboru – International Master in Sports
Tourism Engineering (IMISTE). V roce 2014/2015 však nebyl otevřen další ročník.
V roce 2014 začala UK FTVS připravovat další dva společné studijní obory (joint degrees): MA in
Sports Ethics and Integrity (MAISI) a Masters Degree (MSc) in Health, Physical Activity and the
Outdoor Education. Studijní obor MA in Sports Ethics and Integrity byl zahrnut do výhledu akreditací
pro rok 2015 a žádá o finanční podporu v programu Erasmus Mundus.

5.7 Hostující profesoři
V roce 2014 byl jmenován hostujícím profesorem na UK FTVS prof. Richard Bohannon z University
of Connecticut, USA. V současné době má UK FTVS dva hostující profesory.
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5.8 Zahraniční projekty
Na UK FTVS byl v roce 2014 řešen jeden zahraniční projekt s názvem „Doping in the Czech
adolescents: Prevalence, correlates and experiences“, jehož poskytovatelem je World Anti‐Doping
Agency (WADA). Hlavními cíli výzkumného projektu je zjistit, do jaké míry přiznávají čeští adolescenti
užívání dopingu, a diagnostikovat postoje adolescentů k užívání dopingu jako možného prostředku
dosažení sportovních cílů. Jedním z dalších cílů je analyzovat demografické charakteristiky
adolescentů vyjadřujících pozitivní postoje k užívání dopingu a zejména prozkoumat vztah sportovní
motivace u adolescentů majících tendenci užívat doping nebo podpůrné látky již užívajících.
Dále byl v roce 2014 na UK FTVS řešen mezinárodní projekt AKTION ČR – Rakousko s názvem „Time‐
dependent structural changes in the meniskus of the knee to axial load and its quantification using
MRI in vivo“.

5.9 Mezinárodní visegrádský fond
UK FTVS byla partnerskou institucí ve dvou žádostech o projekty poskytované Mezinárodním
visegrádským fondem. Jednomu z nich, projektu s názvem „State, Role and Prospects of Gymnastics
in V4 Countries“, koordinovanému Univerzitou v Gdaňsku, Polsko, bylo přiděleno financování pro rok
2015.
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6. Vnější vztahy
UK FTVS pravidelně organizuje akce pro akademické pracovníky a studenty fakulty a pro veřejnost.
Kromě odborných seminářů, workshopů a konferencí pro akademické pracovníky i širší veřejnost
fakulta pořádala nebo byla spolupořadatelem nejrůznějších akcí. Některé z nich mají již mnohaletou
tradici. Mnohé jsou organizovány ve spolupráci s dalšími organizacemi – důležitá je například
spolupráce s Městskou částí Praha 6, jíž je věnován samostatný oddíl.

6.1 Výběr z akcí v roce 2014
Ples UK FTVS – 26. únor 2014
UK FTVS pořádá každoročně v měsíci únoru nebo březnu PLES UK FTVS. V akademickém roce
2013/2014 se ples pořádal v Národním domě Na Smíchově za účasti přibližně 800 hostů. Ples měl
bohatý program, v roli moderátora se představil Štěpán Škorpil, absolvent UK FTVS, který hosty
provázel celým večerem. Program nabízel exhibici latinsko‐amerických tanců, parkour, představení
Kabaret a Vivat Academica. Hudební doprovod zajišťovala skupina Horváth Band. Národní dům
Na Smíchově poskytuje i sál pro méně formální příležitosti, který byl využit pro diskotéku pod vedením
DJ N´zyma.
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Světový pohár ve vodním slalomu Praha‐Troja 20. – 22. červen 2014
V době od 20. do 22. 6. 2014 se již po dvanácté v Praze‐Troji konal Světový pohár ICF ve vodním
slalomu, který navázal na velmi úspěšné mistrovství světa v Praze v roce 2013. Organizací závodu byl
pověřen Univerzitní sportovní klub Praha, oddíl vodního slalomu. Tradičním spolupořadatelem akce
byla opět naše fakulta. Startovalo 270 závodníků z 35 zemí světa, akreditovalo se 70 novinářů, včetně
šesti televizních stanic, a závod již tradičně přilákal do Troje i přes nepřízeň počasí tisíce fanoušků.
Závod byl slavnostně zahájen na městské radnici primátorem hlavního města Prahy RNDr. Tomášem
Hudečkem, Ph.D., a rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, Světový pohár
byl vyhodnocen slalomovou komisí mezinárodní kanoistické federace jako nejlépe zorganizovaný závod
v rámci série Světového poháru.
Akci předcházely i další doprovodné aktivity, jako například každoroční „Pádlojízda“ po Vltavě nebo
netradiční slalomářsko‐biatlonové závody „Prague Riverside Cross“, kterých se zúčastnily i osobnosti
z dalších sportů, jako olympijská vítězka ze Soči Eva Samková, biatlonista Michal Šlesingr, pětibojař
David Svoboda a lyžař Tomáš Kraus. Netradiční akce v centru Prahy přilákala na náplavku
u Jiráskova mostu a přilehlé Rašínovo nábřeží několik stovek fandících diváků. Díky úspěchu
pořadatelů závodů uvidíme další měření sil ve Světovém poháru ve vodním slalomu již v roce 2015.

Foto: Jan Homolka
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Sportovní dětské léto – červenec a srpen 2014
V létě 2014 se uskutečnil již 3. ročník příměstského táboru pro děti ve věku od 6–15 let. Děti se stejně
jako v předcházejících dvou letech během 5 dnů (pondělí – pátek) seznamovaly s nejrůznějšími druhy
sportů, jako například fotbal, basketbal, minigolf, gymnastika. Nově také navštívily lanový park
v areálu UK FTVS a krásy přírody objevovaly v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka. Děti byly
rozděleny do skupin podle věku a byly vedeny mladými zaškolenými instruktory většinou z řad
studentů UK FTVS.
3. ročník můžeme pokládat za velice úspěšný, protože se ho celkem zúčastnilo 361 dětí, většinou
z Prahy a blízkého okolí.
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Sporťáček – 6. září 2014
UK FTVS se v sobotu 6. 9. 2014 zúčastnila ve sportovním areálu Hamr Braník 4. ročníku největšího
náborového Festivalu sportu pro děti a mládež do 18 let „Sporťáček“. Akce, která je v české
metropoli pod záštitou Hlavního města Prahy, Městské části Prahy 4 a České unie sportu, v roce 2014
přilákala asi 10 tisíc návštěvníků. Sporťáček na jednom místě představil širokou paletu sportů formou,
která umožňuje, aby si je návštěvníci mohli v maximální míře vyzkoušet. Jedním z cílů akce je pomoci
rodičům a dětem s výběrem „toho pravého sportu“ a umožnit sportující mládeži získat širší rozhled
a navázat vazby v rámci sportovního prostředí.

Sportovní jarmark Litoměřice – 4. října 2014
UK FTVS se 4. 10. 2014 zúčastnila 1. ročníku Sportovního jarmarku města Litoměřic, který byl součástí
kampaně Move Week, jejímž cílem je do roku 2020 zapojit do pravidelného sportování 100 miliónů
Evropanů. V areálu Základní školy Havlíčkova byly po vzoru současných velkých akcí (např. Sporťáček)
názorně představeny jednotlivé sporty, které jsou v Litoměřicích nebo nedalekých Lovosicích
s velkými úspěchy pěstovány. UK FTVS prezentovala problematiku nutnosti systematického měření
a diagnostiky somatických parametrů lidského těla s ohledem na zdravotní a fyzický stav.
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Běh okolo Džbánu – 7. října 2014
25. ročník tradičního podzimního běžeckého závodu, konaného v nádherné lokalitě Divoké Šárky,
pořádal Vysokoškolský sportovní klub FTVS Praha za spoluúčasti UK FTVS Praha a DDM Praha 6
(Středisko pro volný čas dětí a mládeže). Závod je určen pro všechny věkové kategorie,
od žákovských po seniorské. Je odstartován hromadným startem jednotlivých kategorií a závodí
se na okruzích s asfaltovým (muži) a smíšeným povrchem (ostatní kategorie). 25. ročníku
se celkem zúčastnilo 211 běžců. Největší procento tvořili žáci, tedy chlapci od cca 11 do 14 let,
UK FTVS měla na akci také své zastoupení.
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Orientační běh Taják – 26. října 2014
V roce 2014 se konal již 45. ročník přeboru UK FTVS Praha v orientačním běhu, zvaný „Taják“.
První ročník se uskutečnil v roce 1970. V té době měl závod charakter denního i nočního závodu
jednotlivců. Jedním z hlavních organizátorů byl Pavel Tajovský, řečený „Taják“, odborný asistent
na katedře sportů a pobytu v přírodě UK FTVS, předchůdkyni dnešní katedry sportů v přírodě.
Po nešťastné smrti „Tajáka“ (6. 2. 1980, 37 let) v lavině při zimním přechodu Nízkých Tater se přebor
UK FTVS v orientačním běhu stal „Memoriálem Pavla Tajovského“, nejen jako vzpomínka na tohoto
báječného člověka, ale také jako připomínka všech, kteří při sportovních aktivitách v přírodě zahynuli.
Nedlouho po Tajákově smrti získal závod podobu nočního „scorelaufu“ koedukovaných dvojic.
Na jeho organizování se vždy podíleli učitelé z katedry sportů v přírodě.
V roce 2014 se závodu účastnilo 62 dvojic, z toho 37 z nich bylo z UK FTVS. Ze zbylých 25 dvojic byl
většinou jeden člen mimo UK FTVS. Tajáku se také účastnila řada zahraničních studentů.
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6.2 Spolupráce s Městskou částí Praha 6
Děti, pojďte ven
Na základě Memoranda o spolupráci mezi Městskou částí Praha 6 a UK FTVS, které bylo podepsáno
v roce 2013, pokračoval i v roce 2014 projekt „Děti, pojďte ven“. Na vybraných školách Prahy 6 tak
mohly děti využít nabídku bezplatných pohybových aktivit pod vedením instruktorů z UK FTVS.
Den Seniorů na UK FTVS „Sportujeme v každém věku“ – 7. října 2014
Městská část Praha 6 pořádala v rámci uzavřeného memoranda o spolupráci s UK FTVS Sportovní
odpoledne pro seniory. V roce 2014 se konal již druhý ročník pětihodinové sportovní akce
„Sportujeme v každém věku“. V areálu UK FTVS v Praze 6 soutěžilo 160 seniorů. Součástí sportovní
akce bylo 7 soutěžních a bodovaných disciplín (Unicurling, minigolf, petanque, kroket, lukostřelba,
kanjam a střelba na koš). Jako bonus byly nabídnuty ukázky dalších sportovních aktivit, např.
orientační paměťová chůze po areálu, nordic walking, jízda zručnosti na horském kole, ukázka taiji
a sebeobrany a instruktáž možných cvičení na překážkách v Centru městské rekreace. Nechyběly
přednášky, nabídka zdravé výživy, měření krevního tlaku a další aktivity.
Celou akci moderoval (jako ostatně mnoho akcí UK FTVS) Štěpán Škorpil a o hudební doprovod se
postarala živá kapela. Zahájení akce se zúčastnilo několik významných osobností z oblasti sportu
a politiky, jako například David Svoboda, Imrich Bugár, Roman Šebrle a samozřejmě starostka MČ Praha 6
Ing. Marie Kousalíková. Celou akci zahájila proslovem děkanka UK FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
„Městská část Praha 6 je s počtem více než 28 tisíc občanů starších 60 let třetí nejstarší městskou
částí. Proto jsem velmi ráda, že máme stovky aktivních seniorů, kteří neváhali a přišli změřit své síly
s ostatními,“ řekla Marie Kousalíková, starostka MČ Prahy 6. Nejstarším účastníkem sportovního dne
byla paní Jaroslava Hudečková, narozená v roce 1925.
„Tento projekt jsme dali dohromady s UK FTVS, v jejímž areálu se závodí. Praha 6 dlouhodobě
podporuje aktivity pro seniory. Tady si vyzkoušejí aktivity, se kterými se možná ještě nikdy nesetkali,“
řekl Ondřej Balatka, radní MČ Praha 6 pro oblast školství, sportu a volného času.
Každý z přihlášených seniorů dostal dárkovou tašku – tričko s logem akce dle vybrané velikosti při
registraci, láhev na vodu s logem akce, nákupní tašku, energetickou tyčinku, nealko pivo, brožuru
Procházky Prahou 6 a další pozornosti.
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MINISTR ŠKOLSTVÍ CHLÁDEK PODPOŘIL VÝSTAVBU SPORTOVNĚ‐VÝZKUMNÉHO AREÁLU UK FTVS
Praha 3. června – Ministr školství Marcel Chládek se na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu
(UK FTVS) seznámil s investičním záměrem výstavby nového sportovně‐výzkumného areálu Univerzity
Karlovy v Praze – Vokovicích. Projekt rozšíření stávajícího zázemí UK FTVS by měl zásadním způsobem
zkvalitnit výuku a výzkum v oblasti sportu, trenérství a didaktiky tělesné výchovy a přiblížit zázemí
studentů a výzkumníků evropskému standardu.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA, se při návštěvě areálu Fakulty
tělesné výchovy a sportu setkal s rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA,
a děkankou UK FTVS doc. MUDr. Evou Kohlíkovou, CSc., kteří jej s projektem výstavby
sportovně‐vědeckého areálu Univerzity Karlovy blíže seznámili. Rozšíření stávajícího zázemí má
za cíl zvýšit kvalitu výuky jak tělovýchovných oborů, tak specializovaných trenérských oborů
a oborů specializovaných na pohybové aktivity osob se specifickými potřebami. UK FTVS dnes
navštěvuje více než 2000 posluchačů v akreditovaných oborech a téměř stejný počet v rámci
specializovaných kurzů celoživotního vzdělávání.

Předpokládaná výše investice do sportovně‐výzkumného areálu by se měla pohybovat kolem 1 mld.
Kč a měla by zahrnovat multifunkční objekt s bazénem, ledovou plochou a kurty, velkou halou
míčových sportů a prostory pro parkování.
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7. Rozvoj
7.1 Celoživotní vzdělávání
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 50 kurzů, organizovaných Centrem celoživotního vzdělávání, z nichž
bylo 16 zájmových a 34 pro výkon v povolání. Celkem bylo ve všech kurzech CŽV proškoleno 1776 osob.
Drobný pokles počtu proškolených oproti roku 2013 byl zapříčiněn úbytkem posluchačů Trenérské školy
licence A, kde několik sportovních svazů v roce 2014 studium specializace neotevřelo. Vzdělávání
trenérů, ať již v rámci trenérské školy licence A, nebo licence B, patří ke stálicím v rámci CŽV na
UK FTVS. Dlouhodobě stabilní jsou zájmové kurzy garantované doc. PaedDr. Tomášem Peričem, Ph.D.,
PhDr. Alešem Kaplanem, Ph.D., PhDr. Andreou Levitovou, Ph.D., nebo kurzy realizované týmem učitelů
na katedře sportů v přírodě. Ve spolupráci s katedrami jsou připravovány další kurzy s cílem navýšení
počtů proškolených osob i v následujících letech.

POČET KURZŮ A PROŠKOLENÝCH OSOB V CŽV V OBDOBÍ 2009–2014

Druh kurzu
Krátkodobé
(do 15 hod.)
Střednědobé
(16–100 hod.)
Dlouhodobé
(nad 100 hod.)
CELKEM

2009
Počet Počet
kurzů
osob
6
132

2010
Počet Počet
kurzů
osob
4
36

2011
Počet Počet
kurzů osob
3
41

2012
Počet Počet
kurzů
osob
7
106

2013
Počet Počet
kurzů osob
8
194

2014
Počet
Počet
kurzů
osob
13
205

31

691

23

497

17

547

22

709

23

662

23

719

8

692

15

826

11

428

14

829

13

949

14

852

45

1515

42

1359

31

1016

43

1644

44

1805

50

1776
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7.2 Investice do infrastruktury
V roce 2014 UK FTVS realizovala několik investičních akcí v oblasti rozvoje infrastruktury, ke kterým
patří:
•

Rekonstrukce kanceláří katedry sportovních her, katedry plavání a laboratoř sportovní
motoriky ve druhém patře bloku C v částce 1 780 050 Kč (hrazeno z Fondu reprodukce
investičního majetku).

•

V rámci plánované rekonstrukce byla provedena výměna kabeláží pro elektrický proud
a renovace interiérů včetně podlahových krytin.

•

Rozšíření wifi signálu v budově UK FTVS v částce 300 474,82 Kč (hrazeno z externích zdrojů
na podporu rozvoje ICT).

•

Switch v částce 1 280 252,18 Kč (hrazeno z externích zdrojů na podporu rozvoje ICT).

•

Systém na správu a objednávání služeb mimofakultních středisek v částce 355 764 Kč
(hrazeno z externích zdrojů na podporu rozvoje ICT).

•

Studie využití bloku F budovy UK FTVS v částce 800 000 Kč (hrazeno z neinvestiční části
institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2014).

•

Pořízení vzduchotechniky pro blok F budovy UK FTVS v částce 1 814 377 Kč (hrazeno
z investiční části institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2014 ve výši 1 700 000 Kč,
ve výši 114 377 Kč hrazeno z Fondu reprodukce majetku).

•

Pořízení speciálního kola pro hendikepované ve výši 116 000 Kč (hrazeno z IRP).

•

Pořízení akrobatické dráhy ve výši 66 480 Kč (hrazeno z IRP ve výši 66 000 Kč, hrazeno z FRM
ve výši 480 Kč).

•

Pořízení 3D tiskárny ve výši 134 368 Kč (hrazeno z IRP ve výši 66 918 Kč (hrazeno z FRM
ve výši 67 450 Kč).

•

Další investice ve výši 2 719 118 Kč (hrazeno z FRM).
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Revitalizace vnitrobloku
V roce 2014 fakulta intenzivně pracovala na přípravách revitalizace vnitrobloku, a to tak, aby
splnila požadavky externího ﬁnancování celé akce. Finalizovala investiční záměr a zpracovávala
zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Tyto projektové
činnosti lze zpětně hodnotit jako úspěšné, neboť nyní v létě 2015 je celá akce realizována a pro
fakultu po dlouhé době poprvé ﬁnancována z externích zdrojů z programu EDS 133 MŠMT.

Dvůr půdorys
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EDIČNÍ ČINNOST
8. Ediční činnost
V roce 2014 bylo Edičním centrem UK FTVS připraveno a vydáno 9 publikací, většinou učebních textů.
V tomto roce oslavil 80. výročí časopis Tělesná výchova a sport mládeže a vyšlo poslední číslo
tištěného fakultního časopisu Hic Salta, který byl vystřídán elektronickým Hic Salta: Newsletter.
1. DLOUHÝ, M. a kol. Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha: UK FTVS, 2014. 100 s.
ISBN 978‐80‐87647‐12‐7.
2. SUCHÝ, J. a kol. (Eds.) Sciencia movens. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké
konference konané 17. – 18. 3. 2014. Praha: UK FTVS, 2014, 362 s. ISBN 978‐80‐87647‐14‐1.
3. VINDUŠKOVÁ, J., PUCHMERTLOVÁ, K., PLOC, M. (Eds.) Studijní programy Fakulty tělesné výchovy
a sportu 2014/2015. Praha: UK FTVS, 2014. 244 s. ISBN 978‐80‐87647‐16‐5.
4. PUCHMERTLOVÁ, K. English program for international students 2014–2015. Praha: UK FTVS, 2013. 36 s.
ISBN 978‐80‐87647‐17‐2.
5. KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování. Motoricko‐funkční příprava. Praha: UK FTVS, 2014. 162 s.
ISBN 978‐80‐87647‐15‐8.
6. MATOŠKOVÁ, P. (Ed.) Fórum pedagogické kinantropologie. Sborník abstraktů, textů a prezentací
ze semináře „Fórum pedagogické kinantropologie“ pořádaného ve dnech 24. – 26. 9. 2014. CD‐ROM.
Praha: UK FTVS, 2014. ISBN 978‐80‐87647‐19‐6.
7. ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V. (Eds.) Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II.
Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Sborník příspěvků z odborného
semináře pořádaného dne 18. 9. 2014. Praha: UK FTVS, 2014. 132 s. ISBN 978‐80‐87647‐18‐9.
8. BAČÁKOVÁ, R., BÍLÝ, M., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě.
DVD‐ROM. Praha: UK FTVS, 2014. ISBN 978‐80‐87647‐11‐0.
9. PAVELKA, R., STICH, J. Multimediální učebnice bojových sportů [online]. Dostupné z:
http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/bojovesporty. Praha: UK FTVS, 2014. ISBN 978‐80‐87647‐10‐3.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 1, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 2, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 3, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 4, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 5, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2014, roč. 80, č. 6, 48 s. ISSN 1210‐7689.
Hic Salta, roč. 21, červen 2014, č. 1, 12 s. (fakultní noviny)
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9. Hospodaření
V roce 2014 fakulta provedla revizi vnitřních předpisů a finanční kontrolu dle požadavků zákona.
Byla přijata opatření k nápravě v oblastech s neuspokojivým stavem. Vnitřním předpisem byly
nastaveny podmínky při realizaci veřejných zakázek. Další opatření nastavilo procesní pravidla
v případě vymáhání pohledávek po splatnosti. Dle požadavků finanční kontroly byla provedena
korekce v pozicích příkazců a správců nákladových středisek. Fakulta v druhé polovině roku
započala optimalizaci smluvních vztahů s dodavateli. Podařilo se tak dosáhnout úspor díky
snížení nákladů za materiál a služby.
V personální oblasti hospodářských úseků fakulty byla unifikována a aktualizována pracovní
náplň jednotlivých zaměstnanců, tak aby byly lépe vymezeny kompetence a odpovědnosti.
U doplňkové činnosti, byla nastavena cenová politika smluvních pronájmů v areálu Veleslavín.
Od října 2014 dochází k právní a cenové unifikaci nájemních smluv a byly nastaveny kompetence
pro uzavírání nájemních smluv krátkodobého charakteru. Fakulta pomocí externích zdrojů
investovala do zlepšení propagace výukových středisek, a to aplikací internetového

objednávkového systému rezervací.
V investiční oblasti fakulta pokračovala v modernizaci a rekonstrukcích majetku pod správou
fakulty. Fakulta si nechala vypracovat inženýrské stavební posudky nemovitostí, tak aby bylo
možné identifikovat nejaktuálnější potřeby v oblasti stavebních oprav či rekonstrukcí. Pro rok
2015 tak budou z FRM investovány prostředky do výměny střešní krytiny v Nosticově tělocvičně
a vybudování odpadu a kanalizace ve výcvikovém středisku Stráž nad Nežárkou.
V roce 2014 byly využity prostředky z FRM na úhradu spoluúčasti investičního projektu OP VaVpI,
který znamená významný krok k modernizaci a upgrade výzkumné kapacity fakulty. Fakulta
využije prostředky z FRM k dofinancování spoluúčasti OP VaVpI i v roce 2015, v celkové částce
za obě období ve výši 8 007 tis. Kč. V investiční oblasti se fakulta zaměřila na přípravu
investičních záměrů včetně nezbytné inženýrské činnosti.
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Hlavním cílem současného vedení je změnit trend rozpočtování a hospodaření tak, aby
docházelo k postupnému snižování ztráty z hlavní činnosti a tím bylo možné využít příjmy z DČ
a CŽV tak, jak prezentuje zákon o vysokých školách, tzn. na rozvoj fakulty a podporu
rozvoje akademických zaměstnanců. Investování a motivační podpora každého akademického
pracovníka vytváří dlouhodobé předpoklady k udržení postavení fakulty v rámci UK a s tím
spojený nárok na zachování výše veřejných příspěvků. Je nezbytné reflektovat strategii RUK při
přerozdělování dotací, kde již dochází a bude ještě více zastoupena podpora vědy a výzkumu
na úkor příspěvků na výuku.
V roce 2015 je hlavním cílem fakulty ve finanční oblasti dosáhnout vyrovnaného hospodaření bez
nutnosti čerpat rezervy ve fondech.
V průběhu léta 2015 dojde na fakultě k významné investiční akci Revitalizace vnitřního dvora.
Plánovanou investicí je i nové audiovizuální vybavení poslucháren. V roce 2015 bude možné
čerpat investiční prostředky jednotlivých kateder pro podporu dlouhodobého rozvoje
jednotlivých pracovišť. Tato možnost rozšiřování kapitálového vybavení kateder navazuje
na rozhodnutí o využití FRM z roku 2014.
Fakulta má připravené investiční projekty s využitím externího financování a je v roce 2015
připravena investovat další prostředky do nezbytných příprav případné realizace investičních
záměrů.
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10. Akademický senát
Předsednictvo pracovalo v roce 2014 do 11. 2. ve složení: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
(předsedkyně), doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (místopředseda), PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
(místopředseda), Mgr. Petr Česák (místopředseda).
Od 11. 3. 2014 do 14. 10. 2014 pracovalo předsednictvo ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
(předseda), PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
(místopředseda), Mgr. Petr Česák (místopředseda).
Od 11. 11. 2014 pracovalo předsednictvo ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
(předseda), PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
(místopředseda), Bc. Ondřej Novotný (místopředseda).
Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2014 je rozčleněna do následujících bodů:
1. Zasedání a složení AS UK FTVS
V roce 2014 se uskutečnilo celkově 13 zasedání AS UK FTVS, z toho tři mimořádná (25. 3. 2014,
7. 10. 2014, 16. 12. 2014). Složení AS UK FTVS se v průběhu roku změnilo (v příloze Výroční
zprávy AS UK FTVS).
2. Pracovní činnost předsednictva AS UK FTVS
Schůze předsednictva AS UK FTVS se v roce 2014 zpravidla konaly (mimo období letních prázdnin)
jednou měsíčně, většinou 7 dní před zasedáním pléna AS UK FTVS.
3. Usnesení AS UK FTVS
AS UK FTVS přijal za kalendářní rok 2014 celkem 29 usnesení.
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4. Spolupráce s vedením UK FTVS
Komunikace s vedením fakulty byla intenzivní: děkan/děkanka a členové kolegia děkana/děkanky
se účastnili zasedání AS UK FTVS. Jak již bylo uvedeno výše, na zasedání kolegia děkana/děkanky
byl pravidelně zván předseda AS UK FTVS.
5. Činnost komisí AS UK FTVS
V rámci AS UK FTVS pracovaly do 10. 6. 2014 tři komise: ekonomická, studijní, legislativní a od 10. 6.
čtyři komise: ekonomická, studijní, legislativní a komise pro výstavbu.
AS UK FTVS projednal svoji výroční zprávu za rok 2014 a schválil její znění na zasedání dne 10. 3. 2015.
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ZPRÁVA O SVODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2014
Na podatelnu UK FTVS byly doručeny v roce 2014 čtyři žádosti o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.
Dále byly v roce 2014 na UK FTVS řešeny tři stížnosti.
Na UK FTVS byly také řešeny požadavky na informace např. emailovou komunikací, avšak tyto žádosti
nelze považovat za žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., protože neměly potřebné náležitosti, nebo
nebyly zaslány na elektronickou adresu, která byla pro tyto účely zřízena Opatřením děkanky
č. 13/2014.
Počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných
žádostí

Vyhověno

4

Vyhověno
částečně

1

Odložení
žádosti

2

0

Vydání rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

Podaná odvolání
proti rozhodnutí

1

0

Počet soudních rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
Počet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností v roce 2014 na UK FTVS
Počet stížností celkem
3

Oprávněné stížnosti
0
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Neoprávněné stížnosti
3

ZÁVĚR
12. Závěr
Zpracovali:

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti
prof. Ing. Václav Bunc, CSc., proděkan pro vědu, výzkum, doktorské studium a rigorózní řízení
doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti
PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty
doc. MUDr. Jan Heller, CSc., předseda akademického senátu fakulty

Předkládá:

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka fakulty
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