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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 2015.
Uplynula již polovina našeho funkčního období. Tato již druhá Výroční zpráva UK FTVS stávajícího vedení
– za rok 2015 – se snaží zhodnotit, jak se nám dařily řešit jednotlivé úseky studijní, výzkumné, CŽV a další
oblasti včetně hospodaření tak, jak se naše fakulta na základě Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy
zavázala plnit.
Jen pro připomenutí, za klíčové principy pokládá Univerzita Karlova svobodu bádání i vzdělávací činnosti
stejně jako svoji integritu, autonomii a nezávislost, s důrazem na etické principy vědecké a pedagogické
práce i řízení a záruku akademických svobod.
Podíváme-li se na vývoj zájmu o studium na naší fakultě, ani v roce 2015 nedošlo k jeho poklesu, čímž
se řadíme mezi fakulty, jejichž studijní programy stále přitahují zájemce jak v oblasti sportovních aktivit
tak fyzioterapie a ortotiky. Již několik let však přetrvává menší zájem, často až nezájem, o studium tzv.
v kombinaci – tedy studium tělesné výchovy spolu s dalším předmětem, jako je například geografie,
matematika a podobně, a to i přes jinak velmi dobrou spolupráci s příslušnými fakultami (Přírodovědecká
fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a další). Přesto si dovolujeme konstatovat, že při obecném poklesu
přihlášek na vysoké školy má naše fakulta stále velmi dobrý výsledek.
Pokud dále srovnáme zájem o studium v cizím jazyce v oblasti pregraduálního studia, byl i v tomto roce
srovnatelný s předchozím obdobím především u studia Fyzioterapie, nepodařilo se nám však významněji
navýšit počet studentů v rámci studia TVS.
V roce 2015 pokračovala fakulta v řešení univerzitních programů PRVOUK (P15, P38 a P39), byl připraven
nový systém hodnocení výuky studenty, fakulta učinila nezbytné kroky k budoucímu využití objektů, které
má ve své správě jak v Praze, tak pro účely sportovních aktivit i mimo Prahu. Byla úspěšně dokončena
realizace projektu OP VaVpI, ve kterém jsme aktivně zapojeni. Získané vybavení zúčastněných pracovišť,
které je na vysoké technické i vývojové úrovni, umožní zapojit se nejen jim, ale v podstatě všem pracovištím
fakulty do již probíhajících výzkumných programů i do přípravy dalších projektů v rámci Univerzity Karlovy,
MŠMT, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a dalších institucí. Samozřejmostí byla spolupráce
na vysoké profesionální úrovni s některými fakultami UK, ČVUT a dalšími vysokými školami.
Bylo zrealizováno mnoho konkrétních projektů v oblasti vnějších vztahů, a to ve spolupráci se sportovními
svazy, středními školami i školami univerzitního typu, dále byly zorganizovány různé akce pro absolventy
a širokou veřejnost.
Fakulta také usilovala o zkvalitňování podmínek pro mezinárodní spolupráci v oblasti vědy, doktorského
studia, pro studenty a akademické pracovníky v rámci programu ERASMUS+ a v dalších výměnných
aktivitách.
Fakulta pokračovala ve stabilizaci svého hospodaření a přijímání dalších úsporných opatření vedoucích
k zefektivnění jejího provozu tak, aby bylo dosaženo dalších úspor.
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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY
Jak jsme již uvedli ve Výroční zprávě za rok 2014, v předchozích letech došlo k výraznému navýšení
pedagogických míst, ale s omezenou finanční dotací. Byli jsme tak postaveni před nutnost vyrovnat se
s nepříznivou finanční situací. Pro představu o zapojení se akademických pracovníků naší fakulty do
pedagogické, vědecké i další činnosti byl v roce 2015 vypracován systém hodnocení těchto činností
a poprvé využit pro náhled na rok 2014. Zatím se sice nejedná o dokonalé zmapování situace na fakultě,
přesto získané informace naznačují mnohé rezervy.
I nadále si velmi ceníme vzájemné spolupráce fakulty s vedením Univerzity Karlovy v Praze – panem
rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, všemi prorektorkami a prorektory UK a v ekonomické
oblasti s paní kvestorkou UK Ing. Miroslavou Oliveriusovou.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům akademické i neakademické obce za spolupráci, rady
i pomoc při zabezpečování chodu fakulty.
Dovolte mi popřát vedení fakulty přinejmenším stejně tak dobrou komunikaci s akademickým senátem,
vědeckou radou, odborovými organizacemi a dalšími součástmi fakulty, jaké se mu dostalo v roce 2015.
Nám všem pak přeji dostatek sil a vzájemné tolerance v roce 2016.

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.
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
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
Mgr. Lucie Kalkusová
Bc. Ondřej Novotný
Mgr. Ing. Vilém Omcirk
Mgr. Barbora Pánková
Mgr. Markéta Pecinová
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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. PhDr. 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 doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
a sportu
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, Ph.D.

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

PhDr. Aleš Kaplan, 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

doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Laboratoř sportovní motoriky

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

10

STUDIUM
3. Studium
3.1 Akreditované studijní programy
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Forma
Kód SP

Název SP

Kód SO

studia

Název SO

/doba

Konec
Jazyk

Udělení
akreditace AK

platnosti
akreditace

studia

doc. PaedDr.

Specializace
B5345

5342R004

Fyzioterapie

P/3

ČJ

11. 5. 2015

1. 11. 2021

ve zdravotnictví

B7401

Tělesná výchova
a sport

Garant oboru

6208R050

Management tělesné
výchovy a sportu

Dagmar Pavlů,
CSc.
doc. Ing.

P/3

ČJ

22. 10. 2005

1. 11. 2017

Eva Čáslavová,
CSc.

10. 10. 2006
B5345

Specializace
ve zdravotnictví

5345R026

Ortotik-protetik

P, K / 3

ČJ

Rozšíření akreditace o KS

doc. MUDr.
31. 7. 2016

Eva Kohlíková,
CSc.

6. 10. 2010
B7401

B5345

B7401

B7401

B7401

B7401

B7401

B7401

Tělesná výchova
a sport
Specializations
in Health Service
Physical Education
and Sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport

prof. PhDr.
7401R005

Tělesná výchova a sport

P, K / 3

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017 Antonín Rychtecký,
DrSc.
doc. PaedDr.

5342R004

Physiotherapy

P/3

AJ

11. 5. 2015

1. 11. 2021

Dagmar Pavlů,
CSc.
prof. PhDr.

7401R005

Physical Education
and Sport

P/3

AJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017 Antonín Rychtecký,
DrSc.
doc. PhDr.

Tělesná výchova a sport
7401R019

osob se specifickými

P, K / 3

ČJ

16.7.2009

1.11.2017

potřebami
Tělesná výchova a sport
7507R043

se zaměřením

CSc.
prof. PaedDr.
P/3

ČJ

16. 7. 2009

1. 11. 2017

na vzdělávání
7401R007

Vojenská tělovýchova

P, K / 3

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

se zaměřením na vzdě-

Lubomír Přívětivý,
CSc.
prof. PhDr.

P/3

ČJ

14. 10. 2013

1. 11. 2017

lávání
Aplikovaná tělesná
7401R022

Ludmila Fialová,
Ph.D.
doc. PaedDr.

Ochrana obyvatelstva
7507R101

Pavel Strnad,

Pavel Slepička,
DrSc.
doc. PhDr.

výchova a sport osob se
specifickými potřebami
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P, K / 3

ČJ

17. 6. 2013

31. 7. 2017

Blanka Hošková,
CSc.

STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Kód SP

Název SP

Kód SO

Název SO

Forma
studia
/doba
studia

N5345

Specializace
ve zdravotnictví

5342T004

Fyzioterapie

P/2

ČJ

11. 5. 2015

1. 11. 2021

N7401

Tělesná výchova
a sport

6208T050

Management tělesné
výchovy
a sportu

P/2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T005

Tělesná výchova
a sport

P, K / 2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

5342T004

Physiotherapy

P/2

AJ

11. 5. 2015

1. 11. 2021

7401T005

Physical Education
and Sport

P/2

AJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

N5345

N7401

Specializations in Health
Service
Physical Education
and Sport

Tělesná výchova
N7401
a sport

5342T013

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T019

N7401

Tělesná výchova
a sport

7504T265

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T007

N7401

Tělesná výchova
a sport

7504T318

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T022

Jazyk

Udělení
akreditace AK

Konec
platnosti
akreditace

Garant oboru
doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.
doc. Ing.
Eva Čáslavová,
CSc.
prof. PhDr.
Antonín Rychtecký,
DrSc.
doc. PaedDr.
Dagmar Pavlů,
CSc.
prof. PhDr.
Antonín Rychtecký,
DrSc.

Tělesná
a pracovní
výchova zdravotně
postižených
Tělesná výchova
a sport osob
se specifickými
potřebami
Učitelství pro
střední školy
– tělesná
výchova

K /2

ČJ

31. 5. 2002

31. 10. 2016

prof. PhDr.
Antonín Rychtecký,
DrSc.

P, K /2

ČJ

16. 10. 2009

31. 10. 2017

doc. PhDr.
Pavel Strnad,
CSc.

P/2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

prof. PaedDr.
Ludmila Fialová,
Ph.D.

Vojenská
tělovýchova

P, K / 2

ČJ

20. 10. 2005

1. 11. 2017

P/2

ČJ

15. 10. 2013

1. 11. 2017

P, K / 2

ČJ

17. 6. 2013

31. 7. 2017

Učitelství pro střední
školy – ochrana
obyvatelstva
Aplikovaná
tělesná výchova
a sport osob
se specifickými
potřebami
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doc. PaedDr.
Lubomír Přívětivý,
CSc.
prof. PhDr.
Pavel Slepička,
DrSc.
doc. PhDr.
Blanka Hošková,
CSc.

STUDIUM
3.2 Přijímací řízení
Realizace přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 proběhla podle Opatření děkanky č. 10/2014
„Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016“ ze 17. 9. 2014. Byly zpracovány
„Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2016/2017“.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Studijní obory

Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bakalářské obory

2154

648

463

Nav. Mgr. obory

555

448

290

Celkem

2709

1096

753

K přijímacímu řízení proběhly tyto propagační akce:
•

Gaudeamus Praha a Brno,

•

Informační den UK,

•

Den otevřených dveří UK FTVS.

3.3 Akreditace
1. Akreditace bakalářského i navazujícího magisterského studijního oboru Fyzioterapie – dne 11. 5.
2015 bylo uděleno prodloužení do 1. 11. 2021.
2. Žádost o rozšíření akreditace o navazující magisterský obor Management sportovního cestovního
ruchu byla předložena RUK, který ji po schválení postoupil AK MŠMT.
3. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Ortotik-protetik podána k posouzení
na MZČR, v současné době probíhá zpracování připomínek k posudku z MZČR.
4. Byly zpracovány a schváleny výhledy akreditací nových studijních oborů, jejichž předložení se plánuje v 2016 – 2 neučitelské obory bakalářské a 3 učitelské obory bakalářské a navazující magisterské
– jednooborové s dvěma pevnými aprobacemi.
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STUDIUM
3.4 Absolventi fakulty v roce 2015
Níže uvedené počty zahrnují také zahraniční studenty, kteří studují v anglickém jazyce.

3.4.1 Bakalářské a navazující magisterské programy
ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
Studijní obor
absolventů
Tělesná výchova a sport
84
Vojenská tělovýchova
1
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
14
Management TVS
41
Tělesná výchova – speciální pedagogika
0
Tělesná výchova – matematika
3
Tělesná výchova – geografie
3
Tělesná výchova – český jazyk a literatura
0

Z toho počet
zahraničních absolventů
0
0
0
0
0
0
0
0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Celkový počet
absolventů
43
189

Studijní obor
Fyzioterapie
Bakalářů v prezenční formě celkem

Z toho počet
zahraničních absolventů
6
6

ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Management TVS
Tělesná výchova a sport
Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova – speciální pedagogika
Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova – český jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova – matematika
Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova – geografie
Vojenská tělovýchova

Celkový počet
absolventů
51
60

Z toho počet
zahraničních absolventů
0
0

4

0

2

0

2

0

7

0

6

0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor
Fyzioterapie
Navazujících magistrů v prezenční formě celkem

14

Celkový počet
absolventů
52

Z toho počet
zahraničních absolventů
1

184

1

STUDIUM
ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Vojenská tělovýchova

Celkový počet
absolventů
15
0
3

Z toho počet
zahraničních absolventů
0
0
0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor
Ortotik-protetik
Bakalářů v kombinované formě celkem

Celkový počet
absolventů
15

Z toho počet
zahraničních absolventů
0

33

0

ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
absolventů
47
47

Studijní obor
Tělesná výchova a sport
Navazujících magistrů v kombinované formě celkem

15

Z toho počet
zahraničních absolventů
0
0

STUDIUM
3.4.2 Absolvovali s vyznamenáním
ABSOLVENTI S VYZNAMENÁNÍM
Příjmení a jméno

Typ programu

Forma studia

Studijní obor

Plachá Kristýna

Bc.

prezenční

TVS

Boubelíková Barbora

Bc.

prezenční

TVS

Nováková Kateřina

nav. Mgr.

prezenční

TVS

Raková Gabriela

nav. Mgr.

kombinovaná

TVS

Damborová Martina

Bc.

prezenční

FYZIO

Honzková Zuzana

Bc.

prezenční

FYZIO

Klocová Kateřina

Bc.

prezenční

FYZIO

Kopecká Barbora

Bc.

prezenční

FYZIO

Plíhalová Kateřina

Bc.

prezenční

FYZIO

Millas Dimitrios

Bc.

prezenční

FYZIOC

Drnková Jana

Bc.

kombinovaná

ORTOTIK

Purchartová Dana

nav. Mgr.

prezenční

FYZIO

Gabrielová Linda

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Janáčik Tomáš

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Ondrášková Adéla

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Vančurová Linda

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Višněvský Andrej

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Kupková Monika

nav. Mgr.

prezenční

TVS_NM

Kopřiva Jiří

nav. Mgr.

prezenční

TVS_VT

3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2015
Fakulta evidovala k 31. 10. 2015 celkem 2 178 studentů (v roce 2014: 2 074 studentů).
V souladu se stipendijním řádem byla v roce 2015 přiznána studentům stipendia v celkové výši
11 740 tis. Kč (v roce 2014 – 12 162 tis. Kč). Největší podíl byl přiznán studentům doktorského studia ve
výši 7 730 tis. Kč (v roce 2014 – 7 922 tis. Kč), ze stipendijního fondu bylo použito celkem 1 929 tis. Kč
(z toho 1 887 tis. Kč prospěchová stipendia, 42 tis. Kč účelová stipendia), za výzkumnou a vývojovou
činnost byla vyplacena stipendia ve výši 1 449 tis. Kč a z grantů bylo vyplaceno 632 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 a lze je shrnout v následujících oblastech.
1. Byly zpracovány priority vědecké práce fakulty a návrh hodnocení efektivity vědecké práce ve
spolupráci s aktivitami rektorátu Univerzity Karlovy.
2. Bylo podáno 5 projektů GAČR, jeden byl úspěšný.
3. Dále bylo podáno 15 projektů GAUK, úspěšné byly pouze tři projekty. Jeden v biomedicínské sekci
a dva ve společenskovědní sekci.
4. Fakulta řeší jeden mezinárodní projekt jako hlavní řešitel s názvem Doping in the Czech adolescents:
Prevalence, correlates and experiences, podpořený Světovou antidopingovou agenturou WADA.
V dalších projektech se účastní jako spoluřešitel: State, Role and Prospects of Gymnastics in V4
Countries, podpořený Mezinárodním visegrádským fondem a „BE-PASA“ – Body Ecology by Physical,
Adapted & Sport Activity, podpořený International Scientific Coordination Network (GDRI), Francie.
5. Byla a jsou průběžně zpracovávána data pro Smluvní výzkum.
6. Fakulta úspěšně ukončila projekt OP VaVpI.
7. 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.
8. UK FTVS v roce 2015 řešila 3 programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK).
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).
V roce 2015 se na řešení úkolů programu P15 – dílčího úkolu k didaktice Tělesné výchovy podílelo 21
akademických pracovníků, z UK FTVS to bylo 11 akademických pracovníků a 3 studenti DS. Pracovníky
a studenty DS z UK FTVS byly publikovány 2 monografie, 1 kapitola v monografii české a 1 v monografii
zahraniční, 1 učební text, 2 příspěvky v recenzovaných časopisech zahraničních, 15 v časopisech českých.
Byla uspořádána didaktická konference Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se
zahraniční účastí a vydán sborník. Na metodický portál MŠMT byl dodán recenzovaný didaktický text.
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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.
V roce 2015 se na řešení úkolů programu P38 podílelo 50 akademických pracovníků a 9 studentů DS.
Byla publikována jedna monografie, 2 kapitoly v monografiích a 41 příspěvků v recenzovaných časopisech
(z toho 16 v časopisech s IF v databázi WoS, resp. 32 evidovaných v databázi SCOPUS).
PRVOUK P39 – Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu
V roce 2015 pokračoval výzkumný tým v řešení projektu v souladu se zaměřením projektu a s plánovanými
cíli. Projekt byl řešen v pěti dílčích výzkumných oblastech: Filosofie sportu, Historie sportu, Psychologie
a sociologie sportu, Pedagogika sportu a Ekonomie a Marketing sportu. 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 2015 program P39 řešilo 28 akademických pracovníků a 9 studentů DS, kteří publikovali 5 monografií
v českém jazyce, 4 kapitoly v monografiích v češtině, 2 kapitoly v zahraničních monografiích a 25 prací
v recenzovaných časopisech (z toho 8 s IF v databázi WoS).

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. Byla dokončena elektronizace doktorského studia v oborech Kinantropologie a Biomechanika.
2. Do doktorského studia bylo v roce 2015 podáno 49 přihlášek – Kinantropologie 39 a Biomechanika
10. Přijato bylo 48 studentů – Kinantropologie 38 a Biomechanika 10.
3. V roce 2015 bylo realizováno 18 státních doktorských zkoušek a 11 obhajob v rámci DS.
4. Na základě schválených principů kontroly DS byla realizována v průběhu roku dvakrát kontrola plnění
ISP studentů DS.
5. V průběhu roku jsme se zaměřili na přípravu přijímacího řízení do DS v roce 2016/2017.
6. Dne 17. března 2015 se na UK FTVS uskutečnila mezinárodní studentská konference SCIENTIA
MOVENS za hojné účasti českých a zahraničních studentů.
18

VĚDA A VÝZKUM
Mezinárodní studentská konference SCIENTIA MOVENS
Celkem 58 aktivních účastníků konference prezentovalo své práce v následujících sekcích:
–
–
–
–

Sportovní trénink
Biomedicína
Společenské vědy
Výzkumné projekty

Příspěvky studentů byly vydány v recenzovaném sborníku, který obdrželi všichni účastníci při registraci.
Vybrané příspěvky byly předány k recenznímu řízení pro uveřejnění v České kinantropologii.
Prezentace účastníků byly v jednotlivých sekcích posuzovány tříčlennými komisemi z řad zkušených
členů akademického obce fakulty. Z každé sekce byly vybrány následující nejlepší příspěvky, které byly
finančně oceněny formou mimořádných stipendií:
Sportovní trénink

Mgr. Ludmila Krasňanská
Podmienenosť špecifických a nešpecifických rýchlostných schopností a explozívnej sily dolných
končatín basketbalistiek BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica
Cena prof. Choutky

Mgr. Tomáš Brtník
Modelová technika znak vývojové úrovně 9 až 10letého dítěte
Biomedicína

Mgr. Jitka Marenčáková
Varózní přednožení a jeho vliv na postavení pánve
Mgr. Petr Zahradník
Femoroacetabulární impingement syndrom – první zkušenost s chirurgickou léčbou
Mgr. Karel Sýkora
Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině
Společenské vědy

Mgr. Julián Krull
Vliv intervenčního programu Bubo na rozvoj vybraných pohybových schopností žiakov druhého
ročníka v primarnej edukácií
Bc. Tomáš Vojáček
Studená válka na sportovním poli: Lake Placid 1980 a „zázrak na ledě“
Cena České kinantropologické společnosti

Mgr. Tomáš Řehák
Ověření struktury konstruktu CODS v rámci agility prostřednictvím přístupu strukturálního modelování
19

VĚDA A VÝZKUM
Výzkumné projekty

MUDr. Tomáš Větrovský
Integrace chodecké intervence kombinující activity monitor a online aplikaci do preventivní péče
poskytované praktickým lékařem pro dospělé: protokol pilotní randomizované kontrolované studie
Mgr. Jakub Jeníček
Efekt funkční peroneální elektrostimulace na chůzi pacientů po cévní mozkové příhodě
Mgr. Maja Špiritović
Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění
Diplomy a ocenění byly předány děkankou UK FTVS doc. MUDr. Evou Kohlíkovou, CSc., v Písecké bráně
na Hradčanech, kde následně proběhl společenský večer. Vítězové sekcí obdrželi také poukázku ve výši
1 000 Kč na nákup odborné literatury u partnera konference společnosti Megabooks CZ, spol. s. r. o.
(www.megabooks.cz), která distribuuje zahraniční literaturu. Konference byla uspořádána za finanční
podpory Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy v Praze číslo 260235/2015.

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 17 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.
V roce 2015 byla úspěšně prodloužena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Kinantropologie a v oboru Biomechanika pak habilitační řízení do roku 2023.
1. Proběhlo habilitační řízení a docentem byl jmenován PhDr. M. Bednář, Ph.D.
2. Proběhla dvě neúspěšná habilitační řízení – PhDr. P. Šifta, Ph.D., a PhDr. J. Kirchner, Ph.D.
3. Úspěšně bylo realizováno profesorské jmenovací řízení v oboru Biomechanika doc. MUDr. I. Maříka, CSc.
4. Zahájeno bylo habilitační řízení PhDr. M. Petra, Ph.D., a PhDr. M. Řasové, Ph.D.

4.5 Organizační oblast
V roce 2015 jsme se rovněž zaměřili na aplikaci schválených předpisů, které jsou nezbytné pro zajištění
badatelských aktivit a DS na UK FTVS.

4.6 Popularizační činnost
1. Fakulta se prezentovala na týdnu vědy pořádaném ve spolupráci s ČVUT Praha.
2. Rovněž se aktivně podílela na týdnu vědy pořádaném ve spolupráci UK a Akademie věd.
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5. Zahraniční záležitosti
V souladu s Dlouhodobým záměrem UK FTVS se fakulta v oblasti zahraničních vztahů zaměřila na
rozšiřování mezinárodní spolupráce a zkvalitňování mezinárodního prostředí na fakultě. V roce 2015 se
zvýšil počet mezifakultních a meziuniverzitních smluv umožňujících intenzivnější mezinárodní spolupráci,
vzrostla účast akademických pracovníků na řešení mezinárodních projektů a pokračovala příprava
společného studijního programu ve spolupráci se zahraničními univerzitami (joint degree).
V roce 2015 probíhaly standardní způsoby studentské i akademické mobility v podobném rozsahu jako
v předcházejících letech. Fakulta se zaměřila především na oblast studia zahraničních studentů, s cílem
zvýšení jeho kvality a nárůstu počtu zahraničních studentů přijíždějících studovat na UK FTVS. Z tohoto
důvodu proběhla revize předmětů pro zahraniční studenty v oboru TVS v anglickém jazyce. Došlo ke
sjednocení nabídky předmětů pro studenty samoplátce, studenty přijíždějící na studijní pobyty v rámci
programu Erasmus+ a studenty, kteří přijíždějí studovat v rámci smluv, s cílem zkvalitnit výuku nabízených
předmětů a umožnit studium v početně přiměřenějších a rozmanitějších skupinách.

5.1 Erasmus+ – mobilita studentů a zaměstnanců
V rámci programu Erasmus+, který je jednou z hlavních možností výměn zejména v oblasti studentské
mobility, má UK FTVS uzavřeno cca 90 dohod s evropskými partnery. Většina dohod se týká výměn na
studijní pobyty, tři dohody umožňují praktické stáže.

5.1.1 Mobilita studentů
Přijíždějící studenti – studijní pobyty
Studenti přijížděli studovat především na zimní semestr. V letním semestru na UK FTVS studovalo méně
nově přijíždějících, někteří studenti po dobré zkušenosti v zimním semestru studijní pobyt prodloužili.
Počet přijíždějících studentů v akademickém roce 2013/2014 byl 75, v akademickém roce 2014/2015
přijelo 55 studentů a v roce 2015/2016 na fakultě studovalo 66 studentů. Počet přijíždějících se po
předchozím snížení opět zvýšil. Nejvíce studentů přijelo ze Španělska, Polska a Slovenska.
Výuka zahraničních studentů probíhá v angličtině. V případě praktických předmětů jsou zahraniční
studenti často integrováni do skupin se studenty vyučovanými v českém jazyce.
V roce 2015 došlo k aktualizaci a doplnění informací na webových stránkách pro přijíždějící studenty
programu Erasmus+.
Přijíždějící studenti – praktické stáže
UK FTVS zatím nemá mnoho studentských výměň na praktické stáže. V akademickém roce 2015/2016
přijeli na stáž na UK FTVS 2 studenti.
Vyjíždějící studenti – studijní pobyty
Počet vyjíždějících studentů v akademickém roce 2013/2014 byl 28, v akademickém roce 2014/2015 na
partnerské instituce vyjelo 29 a v roce 2015/2016 na studijní pobyty vycestovalo 23 studentů, a to zvláště
do Norska, Litvy a Belgie.
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Vzhledem k počtu vyjíždějících studentů chybí na UK FTVS konkurenční boj mezi uchazeči. Výběrová
řízení se zaměřují především na ověření znalosti jazyka, plnění studijních povinností a adekvátní složení
studijních plánů, či propracovanost projektů.
Studenti jsou o nabídkách pravidelně informováni – nabídky jsou inzerovány na webových stránkách
a nástěnkách, v ojedinělých případech jsou distribuovány prostřednictvím studijního oddělení. Na webových stránkách fakulty jsou podrobně popsané 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. Obou možností běžně využívají. Mají také možnost vyslovit požadavek
a domluvit se na hromadné informační schůzce.
Vyjíždějící studenti – praktické stáže
UK FTVS má tři uzavřené dohody o praktických stážích se zahraničními partnery. Ostatní dohody se uzavírají až po předjednání pobytu s partnerskou institucí. V roce 2013/2014 na praxi vycestoval 1 student,
v roce 2014/2015 i v roce 2015/2016 vycestovali vždy 3 studenti. Možnost začínají využívat i studenti, kteří
absolvovali studijní pobyt a kteří se rozhodli hledat další možnosti pro pobyt na zahraničních institucích.

5.1.2 Mobilita pedagogických pracovníků
Počet vyslaných a přijatých akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ se oproti
předcházejícímu roku výrazně nezměnil. Na zahraniční instituce v roce 2014/2015 vycestovalo 8 akademických pracovníků a UK FTVS navštívilo 15 hostů ze zahraničních institucí.

5.2 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody)
Mobilita v rámci meziuniverzitních dohod je dlouhodobě nízká. V posledních letech UK FTVS vysílá jednoho
akademického pracovníka ročně. Podobně je tomu i u mobility studentské. V roce 2014/2015 byli vysláni
2 studenti a přijati 4 studenti; v roce 2015/2016 bylo přijato 5 studentů, všichni v rámci meziuniverzitní
dohody se St. Francis Xavier University. Zájem zahraniční strany vysílat více studentů se zvyšuje. Zájem
vyjíždějících je limitován požadavkem partnerské univerzity, která zpravidla žádá studenty určité sportovní
výkonnosti.
Spolupráce akademických pracovníků v rámci mezifakultních i meziuniverzitních dohod je málo rozvinutá, chybí finanční zajištění těchto pobytů. UK FTVS usilovala o rozšíření nabídky mezifakultních a meziuniverzitních dohod, aby již existující aktivní mezinárodní spolupráce mohla probíhat s formálním zaštítěním.
Meziuniverzitní dohody uzavřené v roce 2015, ve kterých je zahrnuta UK FTVS:
Memorandum of Understanding mezi UK a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazílie)
Memorandum of Understanding mezi UK a Swansea University (Velká Británie)
Mezifakultní dohody uzavřené v roce 2015 mezi UK FTVS a partnerskými fakultami:
Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp (Belgie)
Gyula Juhász Faculty of Education, University of Szeged (Maďarsko)
School of Kinesiology, University of Taipei (Taiwan)
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5.3 Fond mobility UK
Příspěvky na aktivity v roce 2015 UK FTVS obdržela pro:
•

studijní pobyty – 1

•

vědecké a výzkumné pobyty studentů – 6

•

přijetí vědeckých pracovníků – 1

5.4 Krátkodobé studijní pobyty a letní školy
V roce 2014 byla podepsána smlouva mezi UK FTVS a společností ISACZECH s.r.o., která bude UK FTVS
zprostředkovávat studenty samoplátce na krátkodobé studijní pobyty (semestrální a půlsemestrální) a na
letní školy. V roce 2015 byly přípraveny předměty pro prezentaci na webových stránkách a zpracovány materiály pro tento program. Započala také příprava spolupráce s japonskými univerzitami, jejichž studenti
jsou jednou z cílových skupin pro tento druh studia.

5.5 Společné studijni programy (joint degrees)
V roce 2015 byla přidělena akreditace společnému studijnímu oboru (joint degree): MA in Sports
Ethics and Integrity, který společně připravily fakulty šesti evropských univerzit koordinovaných Swansea
University (Velká Británie). Mezi partnerské univerzity patří University of Peloponnese, Katholieke
Universiteit Leuven, Charles University in Prague, Johannes Gutenberg University Mainz a University
Pompeu Fabra. V roce 2015 projekt neobdržel finanční podporu od Erasmus Mundus, po revizi žádosti
dojde k opětovnému podání v roce 2016.

5.6 Zahraniční projekty
UK FTVS se v roce 2015 účastnila 1 mezinárodního projektu v roli hlavního řešitele a 2 mezinárodních
projektů v roli spoluřešitele.
Doping in the Czech adolescents: Prevalence, correlates and experiences – WADA 			
(UK FTVS – hlavní řešitel)
Užívání dopingových prostředků dostává podobu závažného společenského jevu a je zřejmé, že ho není
možné ztotožňovat pouze s procesem dopingových kontrol a následného vyvozování důsledků z výsledků
těchto kontrol. Závažnost jevu je ještě prohlubována skutečností, že užívání podpůrných látek se dostává
i mimo oblast vrcholového sportu, do prostředí sportu rekreačního a tím do značné míry mimo jakoukoli
kontrolu. Tohoto trendu si je vědoma World Antidoping Agency (WADA) jako organizace zastřešující
problematiku dopingu ve sportu. Do tohoto vědeckého zájmu o problematiku dopingu se zapojila
i UK FTVS. Vzhledem k mezinárodnímu přesahu uvedeného jevu však vznikla i nutnost zapojit se do projektů
mezinárodních, které WADA vypisuje a jejichž výsledky obohacují poznatkovou základnu mapující tento
celosvětově závažný jev.
V rámci uvedeného projektu byly výzkumné aktivity v roce 2015 zaměřeny na terénní šetření s cílem
získání základních kvantitativních dat o problematice dopingu ve sportu dětí a mládeže. Šlo zejména
o údaje vztahující se k užívání dopingu a dále k psychosociální dimenzi tohoto problému.
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Vlastní terénní šetření proběhlo na 60 vybraných školách, a to základních, středních a učňovských. Byly
vybrány školy, které mají školní sportovní kluby a nabízejí žákům příležitost k výkonnostnímu i rekreačnímu
sportování. Rovněž byly do výzkumu zapojeny sportovní svazy s výzkumným zaměřením na oddíly mládeže
různé výkonnostní úrovně, kde se sportující pravidelně účastní soutěží od místní až po mezinárodní úroveň.
Celkem byla získána data od 2851 adolescentů ze všech krajů České republiky (průměrný věk 16,2 let),
kteří vyplnili baterii dotazníků zachycujících psychosociální aspekty dopingu ve sportu dětí a mládeže.
Na základě prvních analýz získaných dat se ukazuje relativně vysoká míra užívání dopingu u této specifické
populační skupiny a významné vazby tohoto jevu na sociální mikroklima, ve kterém se sportující děti
a mládež pohybují a které spoluvytváří jejich hodnotovou a motivační orientaci. Výzkum bude v dalším
roce pokračovat s využitím kvalitativního přístupu, při dalším získávání nezbytných dat.
State, Role and Prospects of Gymnastics in V4 Countries – Mezinárodní visegradský fond		
(UK FTVS – spoluřešitel)
V roce 2015 obdržela UK FTVS v roli spoluřešitele finanční podporu projektu s názvem State, Role and Prospects
of Gymnastics in V4 Countries, jehož hlavním koordinátorem je Academy of Physical Education and Sport in
Gdansk (Polsko).
V rámci projektu proběhla v termínu 18. – 20. 6. 2015 konference, která byla zaměřená na témata týkající
se gymnastiky. Za UK FTVS se jí zúčastnili členové katedry gymnastiky a katedry základů kinantropologie
a humanitních věd.
Příspěvky akademických pracovníků UK FTVS přispěly kladně k odborné mozaice prezentovaných příspěvků
o problematice gymnastiky ve školní tělesné výchově, o problémech a výzkumech v oblasti sportovních odvětví
gymnastiky a zkušenostech zahraničních expertů. Aktivní účast ukázala vhodný přístup k řešení problémů ve
vzdělání a přínosu gymnastiky pro různé skupiny populace. Cenná byla i mezinárodní konfrontace.
V rámci projektu se členové katedry gymnastiky podíleli na výzkumu realizovaném polskou stranou,
který se zaměřoval na sběr dat na základních školách v ČR pro zjištění stavu pohybových aktivit žáků
základních škol.

„BE-PASA“ – Body Ecology by Physical, Adapted & Sport Activity – International Scientific Coordination
Network (GDRI), Francie (UK FTVS – spoluřešitel)
V roce 2015 byla zahájena spolupráce podporovaná francouzskou grantovou agenturou International
Scientific Coordination Network (Centre national de la recherche scientifique – CNRS) v rámci čtyřletého
programu Groupement de Recherche International (GDRI). Projekt koordinuje University Paris Descartes
(Francie) a celkově se ho účastní 3 francouzské univerzity (Université Paris Descartes, Université Mendes
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France, Aix-Marseille Université) a 4 zahraniční instituce (Charles University in Prague, Swansea University,
Norwegian School of Sport Sciences, Environnement Santé Société in Dakar). Projekt bude probíhat v letech
2015–2018 a jeho hlavním tématem je problematika tělesnosti ve vztahu k ekologii v rámci pohybových,
sportovních a aplikovaných aktivit.
12. – 13. 10. 2015 proběhla na University Paris Descartes konference pořádaná hlavním organizátorem
projektu na téma „What’s Ecology of Sport“. Výstupy z konference budou publikovány v časopise Society
and Leisure.
Equality, Mixity, Integration by Sports (EMIS project) – an Erasmus+ not-for-profit European sportive
event (UK FTVS – spoluřešitel)
UK FTVS se v roce 2015 stala součástí projektu EMIS, který koordinuje University Franche-Comté (Francie)
a kterého se účastní 11 evropských univerzit: University of Liege (Belgie), National Sports Academy, Sofia
(Bulharsko), University of Vigo (Španělsko), University of Athens (Řecko), Limerick Institute of Technology
(Irsko), Ss Cyril and Methodius, (Makedonie), Charles University in Prague (ČR), University of Pitesti
(Rumunsko), Manchester Metropolitan University (Velká Británie), Matej Bel University in Banska Bystrica
(Slovensko) a University of Ljubljana (Slovinsko).
V roce 2015 započalo plánování a příprava organizace aktivit, které proběhnou v roce 2016. Hlavní událostí
projektu je týden aktivit v dubnu 2016, který je zaměřený na inkluzi různých skupin společnosti, zejména
z hlediska pohlaví, věku a specifických potřeb. Kromě praktických aktivit a doprovodných přednášek je
součástí projektu prezentace jednotlivých univerzit a rozvoj mezinárodní spolupráce s účastníky projektu.

5.7 Mezinárodní konference
V roce 2015 byly na UK FTVS zorganizovány následující mezinárodní konference:
Sportovní hry IV – 12. února 2015
Program mezinárodní konference byl rozdělen do dvou sekcí – 1. Notační analýza herního výkonu,
2. Didaktické aspekty sportovních her ve školní tělesné výchově. V první sekci bylo kromě vstupního
referátu prezentováno 12 příspěvků, z toho šest z Polska, tři ze Slovenska a tři z České republiky. Ve druhé
sekci bylo kromě vstupního referátu prezentováno 5 příspěvků, z toho tři ze Slovenska, jeden ze SRN
a jeden z České republiky.
Z konference nebyl publikován sborník, protože vybrané příspěvky z první sekce tvoří většinu obsahu
časopisu Česká kinantropologie č. 2/2015 a příspěvky druhé sekce jsou součástí obsahu č. 4/2015 téhož
časopisu.
Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova a Výchova ke zdraví
v současné škole – 14. září 2015
Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu UK FTVS ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zorganizovaly odbornou konferenci s mezinárodní účastí (přijeli
4 zahraniční hosté, 17 účastníků bylo z UK FTVS, 7 z PedF UK, další aktivní účastníci byli z Brna, Ústí nad Labem,

25

ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Plzně, dále konferenci navštívilo 20 pasivních účastníků). Hlavní referát přednesl profesor Roland Naul z Institute
of Sport & Exercise Sciences / Dept. of EU-Studies in PE & Youth Sport, University of Münster / Willibald Gebhardt
Research Institute e.V. Cílem konference byla analýza současného stavu výuky ve vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví a diskuse nad odbornými, především didaktickými, problémy v teorii i praxi.
Sborník příspěvků z konference, který byl vydán s podporou Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě
Karlově PRVOUK P15 „Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání“ poukazuje
na šíři řešených témat i na nové výzvy v pedagogické praxi přímo na základních a středních školách, ale
i v přípravě a doškolování učitelů tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Jeho cílem je pomoci zorientovat
se v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu
realizace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách.
4th Czech Philosophy of Sport Conference – 27. – 28. října 2015
Členové katedry základů kinantropologie a humanitních věd ve spolupráci se Sekcí filosofie sportu
v rámci České kinantropologické společnosti a s institucionální podporou PRVOUK P39 zorganizovali
čtvrtou mezinárodní konferenci, která tvoří platformu pro setkávání odborníků v oblasti filosofie sportu
v České republice a ve střední Evropě.
Konference se zúčastnilo deset aktivních řečníků ze tří českých univerzit a jedné zahraniční univerzity
(Finsko). Konference přinesla důkladnou diskusi přednesených témat a umožnila navázání další spolupráce
mezi zúčastněnými institucemi.
Atletika 2015 – 20. listopadu 2015
V podzimním termínu, dne 20. listopadu, uspořádali členové katedry atletiky UK FTVS 12. ročník
mezinárodní vědecké konference Atletika 2015 za účasti atletických odborníků ze Slovenské republiky,
Polska, Itálie a České republiky.
Z různých vědeckých pohledů tak bylo upozorněno na zastoupení atletiky v rámci kinantropologického
výzkumu. Hlavními řečníky konference byli místopředseda Českého olympijského výboru a předseda
Českého atletického svazu PaedDr. Libor Varhaník, dále Carlo Capalbo, zakladatel projektu Run Czech.
V mezinárodním zastoupení konference následně vystoupili zástupci ze Slovenska, děkan Fakulty tělesné
výchovy a športu bratislavské Univerzity Komenského doc. Marián Vanderka a vedoucí katedry tělesné
výchovy Filozofické fakulty Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici prof. Ivan Čillík. V další části proběhlo
jednání konference ve dvou sekcích, ve kterých vystoupilo 24 přednášejících. Konference přinesla mnoho
podnětných zjištění a zároveň dala impuls k možné spolupráci jednotlivých výzkumných týmů v rámci
středoevropského regionu. Z konference byl editován recenzovaný sborník, který zahrnoval většinu
příspěvků. Vědecký výbor konference zároveň vybral příspěvky několika autorů do monotematického čísla
recenzovaného vědeckého časopisu Česká kinantropologie, které vyšlo jako třetí číslo za rok 2015.

26

VNĚJŠÍ VZTAHY
6. Vnější vztahy
UK FTVS pravidelně organizuje různé akce pro akademické pracovníky a studenty fakulty, absolventy
a pro širší veřejnost. Kromě odborných seminářů, workshopů a konferencí fakulta v roce 2015 pořádala či
spolupořádala nejrůznější akce. Některé z nich mají již mnohaletou tradici.

6.1 Výběr akcí v roce 2015
Ples UK FTVS 2015 – 11. březen 2015
Tradiční ples UK FTVS se v roce 2015 konal až počátkem
března v areálu Slovanského domu na Praze 1. V tomto
ročníku byla návštěvnost stejná jako v letech minulých,
tzn. okolo 800 návštěvníků. Ples byl doprovázen bohatým
tanečním programem, který zajišťovali především
studenti a učitelé UK FTVS. Na plese vystoupily například
Anna Šebková a Andrea Kheilová se skladbou z moderní
gymnastiky a Martina Ctiborová se svojí skupinou ve
swingovém vystoupení. Dále program obsahoval Rock and
Roll v podání Radky Hlaváčkové, Twerkové vystoupení Anety Antošové a v neposlední řadě tradiční taneční
vystoupení vyučujících z kateder gymnastiky, technických a úpolových sportů a atletiky. Celým večerem
hosty provázel PhDr. Martin Musálek, Ph.D., k tanci a poslechu hrála skupina Lucky Band.
19. ročník Juniorského maratonu – duben až květen 2015
Juniorský maraton je zcela jedinečným konceptem
největších běžeckých závodů určených pro střední školy
v ČR. Každoročně ho svou záštitou podporuje Zastoupení
Evropské komise v ČR, ČAS, MŠMT a také starostové
měst a hejtmani krajů, ve kterých závody probíhají. Od
roku 2011 patří mezi partnery Juniorského maratonu také
UK FTVS.
Juniorský maraton je běžecký závod desetičlenných družstev složených ze studentů středních škol. Trať
klasického maratonu (42,195 km) je rozdělena na deset částí a zdolává se formou štafety. Devět úseků je
v délce 4000 m, poslední závodník běží zbývajících 6195 m. V každém družstvu musí být minimálně tři dívky.
Nejprve probíhají semifinálové běhy a finále se koná v květnu v rámci velkého Volkswagen Maratonu, který
patří mezi nejvýznamnější maratony světa a může se pochlubit i udělením nejvyššího ocenění mezinárodní
atletické federace Gold Label IAAF.
Katedra managementu sportu UK FTVS zajišťuje dobrovolníky pro všechna semifinálová kola
i pro finále, které se v roce 2015 konalo 3. 5. v Praze. V roce 2015 se závodu účastnilo rekordních
215 týmů (tj. 2150 studentů) z celé České republiky. V roce 2015 pomáhalo s organizací 14 závodů celkem
25 studentů UK FTVS. Na každý závod bylo delegováno přibližně 8 studentů, většina studentů pomáhala
na 4 různých závodech.
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20. sportovní hry zrakově postižené mládeže – 18. až 22. května 2015
20. sportovní hry zrakově postižené mládeže se konaly 18.–22. 5. 2015 na stadionu TJ Sokol Královské
Vinohrady na Praze 2. Hlavním organizátorem akce byla Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2,
nám. Míru 19. V roce 2015 se her účastnilo 91 dětí.
Ve dnech 19.–20. 5. 2015 se 15 studentů UK FTVS podílelo na organizačním zajištění chodu atletických
závodů (příprava, organizace, průběh, rozhodování, vyhodnocení) v následujících disciplínách: sprint na
60 m, běh na střední trať 600 m, skok daleký, hod míčkem. Někteří studenti si také vyzkoušeli roli traséra
v případě sprintu na 60 m i běhu na 600 m. Pro studenty to byla výborná šance, jak se zblízka seznámit se
zrakově postiženými dětmi a jejich sportovním zápolením.
Světový pohár ve vodním slalomu v Praze – Troji 2015 – 19. až 21. června 2015
Již po třinácté se 19. až 21. června 2015 v Praze – Troji uskutečnil Světový pohár ICF ve vodním slalomu.
Technickým uspořádáním pověřil Český svaz kanoistů Univerzitní sportovní klub Praha, spolupořadatelem
akce se tradičně stala UK FTVS.
Závod byl zahájen ve slavnostních prostorách městské radnice na Mariánském náměstí primátorkou
hlavního města Prahy paní Adrianou Krnáčovou, rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou,
DrSc., předsedou ICF Jean Michel Pronem, předsedou Českého svazu kanoistů Mgr. Janem Boháčem
a čestným předsedou svazu prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.
Vlastnímu závodu letošního Světového poháru ve vodním slalomu v Praze předcházel již v pondělí
15. června další ročník „Pádlojízdy“, vodácké akce pro širokou veřejnost. Milovníci pádlování mají každým
rokem týden před světovým pohárem možnost vyplout z Troje po řece Vltavě a jet 7,7 km v doprovodu českých
vodních slalomářů, současných trenérů a funkcionářů. Zhruba dvouhodinová jízda začíná tradičně v loděnici
v Troji a končí společenským posezením s hudbou a osvěžením pro účastníky závodu na Kampě. Více než
tisícovka nadšených přihlížejících fanoušků hlasitě povzbuzovala české i zahraniční reprezentanty ve vodním
slalomu na náplavce u Rašínova nábřeží. V rámci druhého ročníku netradiční akce Prague Riverside Cross se
vodácká elita střetla v úterý 16. června v souboji nejen mezi slalomovými brankami, ale také přímo z vodní
hladiny mířila na biatlonové terče laserovou zbraní. Divákům se představilo 32 reprezentantů oblíbeného
vodáckého sportu, mezi nimiž figurovala ta nejzvučnější jména mistrů světa či olympijských medailistů.
Světový pohár 2015 se stal nejúspěšnějším závodem SP v historii českého vodního slalomu. Čeští slalomáři se dostali na stupně vítězů ve všech deseti závodech a získali celkem dvanáct medailí. Startoval
rekordní počet 311 závodníků ze 45 zemí světa a závod již tradičně přilákal do Troje tisíce fanoušků.
1. ročník integrované boccii pro zaměstnance UK FTVS – 23. června 2015
Boccia je sport podobný francouzskému pétanque, který
je určený (nejen) lidem s tělesným postižením. Od roku
1984 je boccia paralympijským sportem s jasně danými
pravidly a provozuje se na vrcholové úrovni ve více než 50
státech. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené
míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni
do družstev, a snaží se je dostat co nejblíže k bílému míčku,
tzv. „Jacku“.
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Dne 23. června 2015 se ve sportovní hale UK FTVS konal první ročník Turnaje moudré sovy v integrované
boccie. Na organizaci turnaje spolupracovala katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství
s naším paralympijským reprezentantem panem Františkem Serbusem. Turnaje, který byl otevřen
zaměstnancům fakulty, se zúčastnilo devět sportovních dvojic. Ve třech kolech probíhalo napínavé
sportovní klání. Akci slavnostně zahájila děkanka doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., a moderoval sportovní
redaktor České televize Jiří Hölzel.
Sportovní dětské léto 2015 – červenec a srpen 2015
V letních měsících roku 2015 se uskutečnil již 4. ročník
příměstského táboru pro děti ve věku od 6–15 let. UK FTVS
nabídla veřejnosti celkem 7 turnusů (cca 60 dětí/turnus),
kterých se celkem zúčastnilo cca 420 dětí. Podobně jako
v předchozím roce se děti během sportovního týdne
(5 pracovních dnů) seznamovaly nejen s různými sporty, ale
i s krásami přírody nedaleké rezervace Divoká Šárka. Tábor
vedli instruktoři z řad studentů UK FTVS.
Sportujeme v každém věku – 6. října 2015
V roce 2015 se konal třetí ročník pětihodinové sportovní
akce Sportujeme v každém věku určené seniorům nad 60 let
z Prahy 6. Akce se konala 6. října 2015 v rámci Memoranda
o spolupráci mezi Městskou částí Praha 6 a UK FTVS a souvisela
s Mezinárodním dnem seniorů, který připadl na 1. října 2015.
V areálu UK FTVS na Praze 6 soutěžilo 172 seniorů v sedmi
sportovních disciplínách. Tři nejlepší v každé z nich si odnesli
pohár a diplom. Akci zpříjemňovalo svým hudebním vystoupením duo Živý Jukebox. Během odpoledne
byly představeny ukázky cvičení Tchai-ťi, jógy, fit jazzu a sebeobrany. Závěr programu obohatila tombola,
ve které mohli všichni zaregistrovaní vyhrát hodnotné ceny. Akci přišli podpořit děkanka fakulty
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., radní pro sport a volný čas Ing. Roman Mejstřík a úspěšný oštěpař
Vít Veselý.
Běh okolo Džbánu 2015 – 6. října 2015
Dne 6. října 2015 pořádal VSK FTVS společně s katedrou
sportů v přírodě UK FTVS již 26. ročník Běhu okolo Džbánu. Na
organizaci závodu se podíleli zaměstnanci katedry společně
se sedmi studenty. Akce byla financována z příspěvku Pražské
tělovýchovné unie a startovného, na pořízení cen pro vítěze
se podílela C.A.P. – prodejna se sportovním zbožím a DDM
Prahy 6. Závod proběhl ve dvou blocích, na závěr každého
bloku byly vyhlášeny výsledky.
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V dopoledních hodinách závodili žáci základních škol z Prahy 6, pro které byl tento závod zároveň
obvodním kolem Poháru pražských škol, s možností postupu na celopražské a následně i celorepublikové
finále. Ve čtyřech kategoriích se zúčastnilo 173 závodníků.
V odpoledních hodinách proběhl závod juniorských a dospělých kategorií, kterého se zúčastnilo
40 závodníků. Dopolední závod proběhl za mírného deště, odpolední pak za polojasného počasí bez
jakýchkoliv potíží.
POPRASK – Pohár pražských škol 2015/2016 – 9. října 2015
DDM hl. m. Prahy, Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6 ve spolupráci s katedrou sportů v přírodě
UK FTVS organizoval Přespolní běh pro základní a střední školy v Centru sportu ministerstva vnitra, Praha
7. Deset vybraných studentů z UK FTVS se zkušenostmi v organizaci závodů v přespolním běhu mělo
na starosti organizaci startu a cíle, časomíru, zpracování výsledků a organizační pomoc při jednotlivých
závodech na trati.
Kategorie
Mladší žactvo: chlapci a dívky narození 2002–2004
Starší žactvo: chlapci a dívky narození 1999–2002
Studenti IV. kategorie: chlapci a dívky narození 1998–2001
Studenti V. kategorie: chlapci a dívky narození 1996–2000
Vítězná pětičlenná družstva postoupila do republikového finále, které se konalo 22. října 2015 v Hradci
Králové. Dále postoupil nejlepší tým ze společného závodu IV. a VI. B kategorie. Vítězná družstva na RF AŠSK
ČR získala pro svoji třídu (25 osob) bezplatný poukaz na třídenní školní výlet do některého z rekreačních
zařízení BK Tour v České republice dle vlastního výběru.
„Taják“ – 21. řjna 2015
První ročník přeboru UK FTVS Praha v orientačním běhu
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. 6. 2. 1980
zemřel Taják v lavině při zimním přechodu Nízkých Tater.
Bylo mu 37 let. Vedl skupinu pěti studentů, kteří měli oproti němu nevýslovné štěstí a pád laviny přežili
bez zranění. V témže roce na podzim 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.
Závod se vždy konal v těsné blízkosti Prahy nebo přímo na jejím území. V posledních letech probíhal
závod i v blízkosti centra nebo přímo v něm, a tak je stále co objevovat. Kromě sportovního zápolení
závod také nabízí společenská setkání studentů a absolventů UK FTVS. Patří mezi ně i Vendulka Tajovská,
manželka Pavla Tajovského, a Jan Tajovský, jeden ze tří synů, který je dlouholetým sponzorem závodu,
a ceny, které poskytuje, jsou velkým lákadlem i pro ty, kteří se neumístí na stupních vítězů.
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Závod se tradičně koná první středu po 20. říjnu. V roce 2015 proběhl jeho 46. ročník, a to ve středu
21. října. Výborné zázemí závodu poskytla loděnice UK FTVS v Troji. Celkově se zúčastnilo 50 dvojic
závodníků. Závodilo se na obou březích Vltavy, tedy ve Stromovce a v Troji, celkově na 24 kontrolách,
tradičně formou skorelaufu. Dvojice, která chtěla oběhnout všechny kontroly v časovém limitu 90 minut, si
musela sáhnout skutečně na dno sil a uběhnout nejméně 10 km v nočním terénu. Odměnou pro účastníky
mohly být nejen nalezené kontroly a poznání zajímavostí této oblasti Prahy, ale také krásné výhledy na
Stromovku od Místodržitelského letohrádku a na Prahu z Velké skály nebo Havránky.
Členové oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě katedry sportů v přírodě se jako hlavní organizátoři
tohoto závodu těší na další setkání v roce 2016 na jiném místě v Praze a na pokračování tradice setkávání
studentů a absolventů UK FTVS.
Sporťáček 2015
V roce 2015 se akademičtí pracovníci UK FTVS zúčastnili
celkem pěti festivalů sportu pro děti Sporťáček, a to
ve Zlíně, Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Praze. UK
FTVS nabídla zájemcům odborné poradenství týkající se
sportovní přípravy dětí či výběru vhodného sportovního
odvětví pro nejmladší. Kromě odborného poradenství byla
dětem měřena tělesná kompozice pomocí bioelektrické impedanční metody (InBody), vitální kapacita plic,
flexibilita, síla stisku ruky a dynamická síla dolních končetin. Děti si tak mohly ověřit úroveň vybraných
fyziologických ukazatelů v kontextu se svými vrstevníky.

6.2 Úspěchy studentů UK FTVS na sportovních akcích
Evropská univerzitní hokejová liga – Sekeráš Trophy 2014/2015 – 15. dubna 2015
EUHL byla založena v roce 2013 po vzoru zámořských univerzitních soutěží. Na začátku měla 6 účastníků
ze Slovenska a České republiky. V roce 2015 to bylo již 10 mužstev ze 4 zemí (přibylo Polsko a Rakousko).
Do budoucna se počítá s rozšířením soutěže na 4 divize (Sever, Jih, Východ, Západ) a se zeměmi jako
Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Německo, Švýcarsko, Slovinsko, Francie, Německo, Belgie
a Nizozemsko.
Hokejové mužstvo Univerzity Karlovy se podruhé za sebou stalo mistrem Evropské univerzitní hokejové
ligy (EUHL), když ve finále porazilo celek UMB z Banské Bystrice. V sérii zvítězilo 2 : 0 na zápasy. V soutěži
za UK startovalo 29 studentů UK FTVS.
Vítězové se následně rozhodli potěšit svou návštěvou pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie
FN v Motole. Ukázali jim pohár EUHL a věnovali dres podepsaný všemi hráči. Také si s dětmi zahráli stolní
hokej a jiné hry. Spontánní atmosféra pomohla malým pacientům na chvíli zapomenout na nemocniční
prostředí.
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Univerzitní hokejová liga a Fotbalová bitva pražských univerzit
Dne 28. května 2015 pozval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., do Velké auly Karolina vítěze
Evropské univerzitní hokejové ligy a vítěze Fotbalové bitvy pražských univerzit a poděkoval jim za
reprezentaci UK.

Běh o pohár rektora UK – 3. května 2015
Dne 3. 5. 2015 se uskutečnil štafetový Běh o pohár rektora UK. Závodu se zúčastnily dvě štafety
z UK FTVS, jedna složená z českých studentů, druhá mezinárodní.
Štafeta s názvem „UK FTVS Praha“ ve složení Jan Škoda, Jakub Janoušek, Jakub Čvanda a Vlastimil
Šroubek v závodě zvítězila v čase 2:36:08.
Druhá štafeta byla složena ze studentů programu Erasmus+. Tři členové této štafety s názvem
„UK Erasmus“ byli studenti na studijním pobytu na UK FTVS, jedna studentka na UK FF. Tato štafeta se v čase
3:07:08 umístila na velmi pěkném 4. místě z celkového počtu 12 štafet, které závod úspěšně dokončily.

Hokejový turnaj pražských vysokých škol – 27. října 2015
Pátý ročník turnaje 4 pražských vysokých škol (České zemědělské univerzity, ČVUT, Univerzity Karlovy
a VŠE) nabídl 4500 divákům v holešovické Tipsport Aréně zajímavou podívanou, v níž nebyla nouze
o dramatické situace. Turnaj vyvrcholil finálovým soubojem mezi mužstvy Univerzity Karlovy a ČVUT.
Z vítězství 3 : 0 se radovali, již počtvrté, naši hráči. V hokejové bitvě 2015 startovalo 25 studentů UK FTVS.
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7. Rozvoj
7.1 Investice do infrastruktury
V roce 2015 UK FTVS realizovala několik investičních akcí v oblasti rozvoje infrastruktury, ke kterým patří:
•

Realizace odpočinkové místnosti WIFI zóny pro studenty v přízemí hlavní budovy UK FTVS.

•

Výměna střešní krytiny a oprava krovů střechy haly v Nosticově ulici, kde dlouhodobě probíhá výuka
gymnastiky.

•

Oprava střechy v loděnici v Troji. Byla zpracována projektová dokumentace nejen na opravu střechy,
ale i opravu mansardy. Celkové náklady na kompletní opravu jsou cca 900 tis. Kč bez DPH. Více než
polovina prostředků byla hrazena z grantu Magistrátu hl. města Prahy.

•

Realizace zateplení potrubního mostu v areálu Veleslavín od kotelny do budovy, výměna čerpadel
a koncových otopných prvků.

•

Rekonstrukce osvětlení části společných prostor v areálu.

•

V rámci projektu OP VaVpI proběhly stavební úpravy v laboratořích BEZ, Biomedicínské laboratoři
a laboratoři katedry fyziologie a biochemie.

•

Oprava laboratoře katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu – místnost doktorandů.

•

Oprava chodby a sociálních zařízení ve 2. NP bloku E.
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•

Rekonstrukce vnitrobloku. Realizovaná stavební akce přispěla ke kultivaci prostoru vnitřního dvora,
který by měl sloužit k odpočinku studentů a pedagogických pracovníků. Akce byla financována
z prostředků MŠMT ve výši téměř 9 mil. Kč.

7.2 Webové stránky UK FTVS
V roce 2015 byl zprovozněn nový web UK FTVS, jehož podoba a funkcionalita je v souladu s webem RUK
a dalších fakult UK.

7.3 Celoživotní vzdělávání
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 52 kurzů organizovaných Centrem celoživotního vzdělávání (CŽV),
z nichž 22 bylo zájmových a 30 profesních. Ve všech kurzech CŽV bylo celkem proškoleno 1 909 osob, což
představuje nárůst 10 % oproti roku 2014. Navýšení počtu účastníků bylo výsledkem nejenom většího
zájmu ze strany svazů a spolků o školení trenérů, ale zároveň i větší aktivity jednotlivých kateder UK FTVS
v nabídce kurzů.
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Stálicemi mezi žádanými kurzy je právě vzdělávání trenérů, ať již v rámci trenérské školy licence A, nebo
licence B, dále jsou to zájmové kurzy garantované doc. PaedDr. Tomášem Peričem, Ph.D., doc. PhDr. Pavlem
Strnadem, CSc., PhDr. Alešem Kaplanem, Ph.D., PhDr. Andreou Levitovou, Ph.D., PhDr. Radimem Jebavým,
Ph.D., PhDr. Klárou Coufalovou, Ph.D., nebo kurzy realizované týmem učitelů na katedře sportů v přírodě.
Dlouhodobě se též velké přízni těší výuka v rámci Univerzity 3. věku pod vedením PaedDr. Květy Prajerové, CSc.
S rostoucím zájmem účastníků jsou ve spolupráci s katedrami připravovány další kurzy s cílem navýšení
počtů proškolených osob i v následujících letech.
POČET KURZŮ A PROŠKOLENÝCH OSOB V CŽV V OBDOBÍ 2010–2015
Druh kurzu
Krátkodobé
(do 15 hod.)
Střednědobé
(16–100 hod.)
Dlouhodobé
(nad 100 hod.)
CELKEM

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet
kurzů osob kurzů osob kurzů osob kurzů osob kurzů osob kurzů osob
4

36

3

41

7

106

8

194

13

205

19

381

23

497

17

547

22

709

23

662

23

719

15

607

15

826

11

428

14

829

13

949

14

852

18

921

42

1359

31

1016

43

1644

44

1805

50

1776

52

1909

7.4 Hodnotící systém výkonu akademických a vědeckých pracovníků
V průběhu roku 2015 byl vypracován systém hodnocení činnosti akademických a vědeckých pracovníků.
Každý akademický a vědecký pracovník je zařazen dle pracovní činnosti do katalogu prací pro AP
a VP. Pracovní činnosti se v katalogu prací člení podle složitosti, náročnosti a odpovědnosti do devíti
mzdových tříd pro AP a VP. Děkan stanovuje konkrétní rozsah pedagogických a vědeckých povinností AP
a ostatních lektorů a vědeckých povinností VP, na které jsou zařazeni AP nebo VP, svým opatřením, a to dle
zaměření pedagogické a vědecké činnosti příslušné fakulty nebo další součásti.
Pravidelné hodnocení AP a VP a pracovišť na UK FTVS spočívá ve zhodnocení plnění pracovních
úkolů těchto pracovníků za určité časové období a zhodnocení dalších předpokladů pro výkon práce, a to
prostřednictvím Záznamu o pracovním výkonu akademického pracovníka. Záznam o pracovním výkonu
AP a VP provádí každý pracovník sám, přičemž vedoucí pracoviště odpovídá za správnost vložených
údajů každého svého podřízeného.
Zavedením hodnocení činnosti se očekává zvýšení motivace akademických pracovníků a tím i celkové
zlepšení pracovního výkonu.
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HOSPODAŘENÍ
9. Hospodaření
V roce 2015 činnost fakulty pokračovala v hospodářské oblasti v souladu s dlouhodobým záměrem
a plynule navázala na započaté procesy optimalizací z roku 2014, a to v oblasti harmonizací vnitřních
předpisů.
Konkrétně byla vydána opatření, která lépe definují povinnosti, kompetence a odpovědnost jednotlivých
pracovníků, čímž dochází k efektivnějšímu řízení činností. Zatímco v hlavní činnosti byla ve spolupráci
s proděkanem pro vnitřní záležitosti a rozvoj sestavena metodika hodnocení činnosti akademických
zaměstnanců, jejíž výsledky v budoucnu pomohou směřovat finanční prostředky jednotlivých pracovišť
na základě výkonu a výstupu, v doplňkové činnosti byla přijata opatření harmonizující přístup k nájemcům
a především realizovány centrální rezervační systémy ubytovacích kapacit na fakultních střediscích. Nárůst
příjmů z doplňkové činnosti a realizované úspory v hlavní činnosti umožnily zřízení střediska propagace,
které oživuje dlouho zanedbanou oblast, a to v podobě již realizovaných nových webových stránek fakulty,
propagačních fotografií, videí, webových stránek největšího výcvikového střediska ve Stráži nad Nežárkou
a zřízením WI-FI zóny pro studenty v areálu Veleslavín.
V investiční oblasti fakulta pokračovala v modernizaci a rekonstrukcích majetku. Stěžejní oblastí je
rozsáhlý areál Veleslavín, u kterého započala v roce 2015 kompletní pasportizace objektu, jejímž výsledkem
by měl být nástroj na profesionální provozní správu objektu včetně návrhu jeho efektivnějšího využití.
Ekonomické a provozní oddělení fakulty v roce 2015 poskytlo nezbytnou a vyčerpávající podporu v rámci
realizace projektu OP VaVpI a při přípravách projektů OP VVV.
V roce 2015 fakulta intenzivně pracovala na realizaci dlouhodobého investičního plánu rozvoje
infrastruktury, a to v souladu s přípravami rozsáhlé investiční akce Kampusu Veleslavín, která byla zařazena
do dlouhodobého záměru UK.
V roce 2016 je hlavním cílem fakulty ve finanční oblasti dosáhnout vyrovnaného hospodaření bez
nutnosti čerpat rezervy ve fondech a pokračovat v optimalizaci interních procesů, které jsou stále zatíženy
nadměrnou administrativou. V roce 2016 by v tomto směru mělo fakultě nejvíce pomoci zavedení MS
Domény včetně diskových polí.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2015.
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AKADEMICKÝ SENÁT
10. Akademický senát
Předsednictvo pracovalo v roce 2015 do 13. 10. 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).
Od 10. 11. 2015 pracovalo předsednictvo ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (předseda),
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místopředseda),
Mgr. Markéta Pecinová (místopředsedkyně).
Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2015 je rozčleněna do následujících bodů:
1. Zasedání a složení AS UK FTVS
V roce 2015 se uskutečnilo celkově 12 zasedání AS UK FTVS, z toho dvě mimořádná (28. 4. 2015,
29. 9. 2015). 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 2015 zpravidla konaly (mimo období letních prázdnin)
jednou měsíčně, většinou 7 dní před zasedáním pléna AS UK FTVS, v říjnu a prosinci 14 dní před
zasedáním pléna AS UK FTVS.
3. Usnesení AS UK FTVS
AS UK FTVS přijal za kalendářní rok 2015 celkem 40 usnesení.
4. Spolupráce s vedením UK FTVS
Komunikace s vedením fakulty byla intenzivní: děkanka a členové kolegia děkanky se účastnili
zasedání AS UK FTVS. Na zasedání kolegia děkanky byl pravidelně přítomen předseda AS UK FTVS.
5. Činnost komisí AS UK FTVS
V rámci AS UK FTVS pracovaly čtyři komise: ekonomická, studijní, legislativní a komise pro výstavbu
a vnitřní rozvoj. Výroční zprávy jednotlivých komisí jsou přílohou Výroční zprávy AS.
AS UK FTVS projednal výroční zprávu za rok 2015 a schválil její znění na svém zasedání dne 16. 2. 2016.
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ZPRÁVA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2015
Na podatelnu UK FTVS byly doručeny v roce 2015 čtyři žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dále bylo v roce 2015 na UK FTVS řešeno sedm stížností.
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

Vyhověno
částečně

Odložení žádosti

Vydání rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

Podaná odvolání
proti rozhodnutí

4

3

1

0

0

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 2015 na UK FTVS
Počet stížností celkem

Oprávněné stížnosti

Neoprávněné stížnosti

7

1

6
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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

40

