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1. Úvodní slovo děkanky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a vážení členové akademické obce,

dovolte nám předložit Výroční zprávu UK FTVS nejen za rok 2017, ale v podstatě za celé funkční 
období.V minulých letech jsme průběžně bilancovali výsledky v oblasti studijní, výzkumné, CŽV                                
a dalších, včetně hospodaření fakulty tak, jak se je naše fakulta na základě Dlouhodobého záměru 
Univerzity Karlovy zavázala plnit. Stále jsme připomínali, že 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.

V tomto roce jsme se plně věnovali především zpracování základních vnitřních předpisů UK FTVS, 
což vyplynulo z novelizovaného zákona o vysokých školách v roce 2016. Díky tomu má fakulta nový 
Statut UK FTVS včetně znaku a sponzí, Volební řád AS UK FTVS, Jednací řád AS UK FTVS, Jednací řád 
Vědecké rady UK FTVS, Pravidla pro přiznávání stipendií UK FTVS, Pravidla pro organizaci studia na 
UK FTVS a Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na UK FTVS. Nebyla to lehká záležitost 
vše zpracovat. Velký dík patří nejen členům vedení a jejich komisím, které se na tom podílely, ale 
především celému Akademickému senátu naší fakulty a Akademickému senátu Univerzity Karlovy, 
které nám pomáhaly dovést vnitřní předpisy do právní dokonalosti. Ještě jednou můj dík všem.

Další oblastí, které jsme se plně věnovali, bylo zpracování reakreditací pregraduálních studijních 
oborů – programů a příprava nových akreditací. Jednalo se o především administrativně velmi 
náročnou činnost, která se týkala v podstatě všech pracovníků fakulty. Na základě i naší fakultou 
zpracovaných materiálů předloží UK žádost o institucionální akreditaci na MŠMT. Její schválení pak 
povede k rozpracování dalších materiálů potřebných k úspěšnému obhájení studijních programů 
naší fakulty.Pokud zhodnotíme studijní problematiku v tomto roce, tak byl i nadále zájem o studium 
na naší fakultě jedním z nejvyšších na univerzitě, a to i při nepříznivém demografickém vývoji. Přesto 
přetrvává menší zájem a často až nezájem o studium tzv. v kombinaci – tedy studium Tělesná výchova 
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). Ale abychom nebyli skeptičtí, přetrvává vysoký zájem o studium fyzioterapie, sportovního 
managementu, ale i tělesné výchovy a sportu. Po celé funkční období jsme se potýkali s poklesem 
zájmu o studium v anglickém jazyce, což jsme dávali do souvislosti jak s nedostatečnou propagací 
tohoto studia (včetně našich webových stránek), tak možná i méně aktivním vytipováním zemí, kde 
bychom mohli hledat další potenciální studenty. Tento problém se týkal především pregraduálního 
studia v rámci TVS a doktorského studia. 

Na základě rozboru situace v doktorském studiu a toho, proč dochází k tak vysokému procentu 
nedokončení doktorského studia obhájením práce či přechodu z prezenční do kombinované 
formy, jsme se zaměřili především na důsledné plnění studijních plánů doktorandy a z neplnění 
vyplývající následky. V dalším období se chceme konkrétně zabývat především kvalitou stávajících                                                        
i budoucích školitelů, zkvalitněním výběru potenciálních doktorandů a i nadále důslednou kontrolou 
a hodnocením jejich studijních plánů. 
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Za důležité považujeme postupné kroky vedoucí k zajištění optimálního poměru počtu pedagogů 
a studentů tak, aby byla zabezpečena potřebná kvalita výuky. Situace je o to složitější, že v důsledku 
poklesu finančních dotací z Univerzity Karlovy pro rok 2016 a 2017 došlo z organizačního rozhodnutí 
ke snížení počtu pracovních míst a snížení počtu úvazků. Díky tomu bylo možné navyšovat stávající 
mzdy a vyplácet motivační odměny za plnění vědecké a publikační činnosti. Rozpočet byl zároveň 
připraven tak, aby v rámci fakulty byly nastaveny nové zaručené úrovně mzdy u jednotlivých 
mzdových tříd od 1. 1. 2018.Pro představu o vývoji zapojení akademických pracovníků naší fakulty do 
pedagogické, vědecké i další činnosti v rámci fakulty byl i nadále využíván vnitřní systém hodnocení 
těchto činností. Informace získané za dva roky naznačily určité rezervy jak pracovišť, tak jednotlivých 
akademických pracovníků. Přesto si dovolíme konstatovat, že se nám daří zjištěné disproporce 
postupně řešit. Bude to však dlouhodobý proces.

Po ukončení řešení univerzitních programů PRVOUK (P15, P38 a P39) v roce 2016 byly zahájeny 
univerzitní programy PROGRES (Q17, Q19 a Q41), které navazují na předchozí PRVOUK. V rámci 
OP VaVpI bylo fakultou zajištěno technické a přístrojové vybavení za více jak 80 milionů Kč, jehož 
využití by se však mělo odrazit především ve zlepšení výzkumných výstupů včetně RIV bodů. Zde 
fakulta měla a stále má dlouhodobě nedostatky, ačkoli výstupy RIV za období 2014 až 2017 vzrostly 
o téměř 100 %! Získané vybavení, které je na vysoké technické i vývojové úrovni, by mělo umožnit 
zapojení více pracovištím fakulty do již probíhajících výzkumných programů i při přípravě dalších 
projektů jak v rámci Univerzity Karlovy, tak MŠMT a dalších institucí. Samozřejmostí byla spolupráce 
na velmi dobré profesionální úrovni s některými fakultami UK, ČVUT a dalšími vysokými školami. Za 
významný vědecký bonus považujeme získání projektu UNCE, jehož nositelem je doc. Ing. František 
Zahálka, Ph.D. Velmi úspěšný byl tento rok i pro získání dalšího výzkumného programu v rámci 
UK PRIMUS, který si klade za cíl podporu především mladých vědeckých pracovníků včetně jejich 
mobility. Nositelem tohoto projektu je James Tufano. Se všemi výše uvedenými výzkumnými projekty 
je spojeno vytváření nových výzkumných týmů jak za účasti našich pracovníků, tak ve spolupráci 
s pracovišti i mimo ČR.

V hospodářské oblasti fakulta pokračovala v realizaci procesů nastavených v roce 2014, 
každoročně aktualizovaných v rámci ročních rozpočtů a vydaných opatřeních, jejichž cílem bylo                                                              
a je dosahovat vyšší efektivnosti hospodaření se svěřenými zdroji. Tyto procesy byly zaměřeny na 
personální oblast, kde se dařilo postupně navyšovat průměrné mzdy a účelové odměny za vědeckou                                                                   
a publikační činnost. Dále na oblast snižování nákladů při pořizování vstupů, efektivnější hospodaření 
výukových středisek a rozvoj činnosti v rámci smluvního výzkumu a doplňkové činnosti, ve které patří 
fakulta z hlediska tržeb mezi nejúspěšnější v rámci celé UK. Rostoucí příjmy z doplňkové činnosti 
byly využívány na podporu propagace fakulty, rozvoje vnitrofakultních činností s cílem snižování 
administrativy, podporu grantových a projektových činností a především na spolufinancování 
investičních činností. Výsledkem této aktivity jsou získané projekty OP VVV a investičního programu 
133 220 (nová počítačová učebna, vnitroblok, rekonstrukce bloku F, osvětlení venkovního hřiště…). Co 
se týče investičního rozvoje, byla fakulta v rámci UK jednou z nejaktivnějších při přípravě investičních 
záměrů, díky nimž se daří postupně modernizovat infrastrukturu pod správou fakulty. Samostatnou 
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kapitolou je intenzivní práce na přípravách sportovního kampusu Veleslavín, v rámci kterých byla 
v říjnu 2017 slavnostně zahájena výstavba za účasti jeho magnificence pana rektora. Výstavbou by 
měla fakulta získat tolik potřebnou sportovní infrastrukturu v podobě tělocvičny pro míčové hry, 
gymnastické tělocvičny, plaveckého bazénu a ledové plochy. Nadále totiž narážíme na problémy 
spojené se zajištěním potřebného sportovního zázemí. V příštím roce bude z důvodu demoličního 
výměru budovy K, kde je kromě jiného i naše jediná tělocvična, ukončena v těchto prostorách výuka. 
Je proto třeba zabezpečit výuku některých sportů částečným přebudováním kongresového sálu tak, 
aby mohla výuka probíhat kontinuálně i v dalších letech, kdy by měla být zahájena výstavba celého 
komplexu. Cílem tak stále zůstává vybudování sportovního kampusu.

Pokračovalo se v realizaci projektů v oblasti vnějších vztahů (sportovní svazy, střední školy, školy 
univerzitního typu), ERASMU a dalších výměnných akcí. Především ve vzájemném propojení aktivit 
mezi fakultou a sportovními i dalšími svazy vidíme nové možnosti rozvoje.

Začali jsme více pečovat o aktivní a viditelné zapojení se do mediálních výstupů fakulty. Došlo tak 
k navázání spolupráce s vybranými českými médii, jež zaručuje zprostředkování nejen výsledků vědy 
a výzkumu široké veřejnosti, ale i nabídky jak nekomerční, tak komerční spolupráce. Cílem je posílit 
pozici fakulty a jejího dobrého jména ve veřejném prostoru.

Významná byla pro nás i nadále spolupráce s vedením UK – rektorem prof. MUDr. Tomášem 
Zimou, DrSc., MBA, všemi prorektorkami a prorektory UK a v ekonomické oblasti s kvestorkou 
UK Ing. Miroslavou Oliveriusovou. Závěrem bych ráda poděkovala všem členům akademické 
i neakademické obce za spolupráci, rady i pomoc při zabezpečování chodu fakulty, což nebylo 
vždy lehké. Především velmi krátké termíny pro řešení daných problematik a mnohonásobná 
přepracování materiálů na základě připomínek velmi zatěžovaly většinu zaměstnanců fakulty. 
Zvláštní poděkování celého vedení fakulty za spolupráci při přípravě vnitřních předpisů fakulty 
patří především AS UK FTVS, a to ve spolupráci s AS UK. 

Do dalšího období mi dovolte popřát novému vedení fakulty hodně sil, vzájemný respekt a dobrou 
komunikaci s akademickým senátem, vědeckou radou, odborovými organizacemi a dalšími součástmi 
fakulty.

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
děkanka fakulty
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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

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
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 TAJEMNÍK

Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

2.1.2 Akademický senát

PŘEDSEDA

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 

doc. Ing. Franti šek Zahálka, Ph.D.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Mgr. Jana Ižovská 
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TAJEMNÍK AS

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PhDr. Dvorský Jaroslav, Ph.D.

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

MUDr. Michaela Malá

doc. PhDr. Viléma Novotná

Mgr. Šárka Panská

PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

STUDENTSKÁ KOMORA

Mgr. Jana Anděrová

Mgr. Tomáš Brtník

Mgr. David Bujnovský

Mgr. Jana Ižovská

Bc. Dan Omcirk

Mgr. Markéta Pecinová

Mgr. Dan Thiel
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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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2.2 Pedagogicko-vědecký úsek

Společenskovědní sekce Vedoucí

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV                    
a sportu

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Katedra managementu sportu doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
PhDr. Jan Šíma, Ph.D. – od 1. 7. 2017

Katedra jazyků PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.

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 PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

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 Mgr. Ladislav Vomáčko, 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.
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3. Studium 
3.1 Akreditované studijní programy s obory

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2017

Kód SP Název SP Kód SO Název SO

Forma 
studia 
/doba 
studia

Jazyk
Rozhodnutí 
o akreditaci 

MŠMT

Konec
platnosti 

akreditace
Garant oboru

B5345 Specializace
ve zdravotnictví 5342R004 Fyzioterapie P / 3 ČJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr. 
Dagmar Pavlů, 

CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 6208R026 Management tělesné 

výchovy a sportu P / 3 ČJ 29. 7. 2016 31. 8. 2020
doc. Ing. 

Eva Čáslavová, 
CSc.

B5345 Specializace 
ve zdravotnictví 5345R026 Ortotik-protetik K / 3 ČJ 29. 7. 2016 31. 8. 2024

doc. MUDr. 
Eva Kohlíková, 

CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7401R005 Tělesná výchova 

a sport P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr. 

Marek Waic, 
CSc.

B5345 Specializations 
in Health Service 5342R004 Physiotherapy P / 3 AJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr. 
Dagmar Pavlů, 

CSc.

B7401
Physical 

Education
and Sport

7401R005 Physical Education 
and Sport P / 3 AJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019

prof. PhDr. 
Marek Waic, 

CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7401R019

Tělesná výchova 
a sport osob                                  

se specifickými 
potřebami

P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PhDr. 

Pavel Strnad, 
CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7401R043

Tělesná výchova 
a sport                                                

se zaměřením 
na vzdělávání

P / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PaedDr. 

Ludmila Fialová, 
Ph.D.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7401R007 Vojenská                            

tělovýchova P, K / 3 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PaedDr. 

Lubomír Přívětivý, 
CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7401R022

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport 

osob se specifickými 
potřebami

P, K / 3 ČJ 17. 7. 2013 31. 8. 2019
doc. PhDr. 

Blanka Hošková, 
CSc.

B7401 Tělesná výchova 
a sport 7507R101

Ochrana obyvatelstva                     
se zaměřením                
na vzdělávání

(dvouoborové)

P / 3 ČJ 14. 10. 2013 31. 8. 2019
prof. PhDr. 

Pavel Slepička, 
DrSc.
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2017

Kód SP Název SP Kód SO Název SO

Forma 
studia 
/doba 
studia

Jazyk
Rozhodnutí 
o akreditaci 

MŠMT

Konec platnosti 
akreditace Garant oboru

N5345 Specializace ve 
zdravotnictví 5342T004 Fyzioterapie P / 2 ČJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr. 
Dagmar Pavlů, 

CSc.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 6208T050 Management tělesné 

výchovy a sportu P / 2 ČJ 31. 8. 2016 31. 8. 2019
doc. Ing. 

Eva Čáslavová, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 7401T005 Tělesná výchova 

a sport P, K / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr. 

Marek Waic, 
CSc.

N5345 Specializations in 
Health Service 5342T004 Physiotherapy P / 2 AJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021

doc. PaedDr. 
Dagmar Pavlů, 

CSc.

N7401 Physical Education 
and Sport 7401T005 Physical Education 

and Sport P / 2 AJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
prof. PhDr. 

Marek Waic, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 7504T265

Učitelství pro 
střední školy                                           

– tělesná výchova
P / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019

prof. PaedDr.                 
Ludmila Fialová, 

Ph.D.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 7401T007 Vojenská                        

tělovýchova P, K / 2 ČJ 16. 7. 2009 31. 8. 2019
doc. PaedDr. 

Lubomír Přívětivý, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 7401T022

Aplikovaná tělesná 
výchova a sport 

osob se specifickými 
potřebami

P, K / 2 ČJ 17. 7. 2013 31. 8. 2019
doc. PhDr.  

Blanka Hošková, 
CSc.

N7401 Tělesná výchova 
a sport 7504T318

Učitelství pro střední 
školy  – ochrana 

obyvatelstva
(dvouoborové)

P / 2 ČJ 14. 10. 2013 31. 8. 2019
prof. PhDr. 

Pavel Slepička, 
DrSc.

N7401 Physical Education 
and Sport 7401T027 M. A. in Sports 

Ethics and Integrity P / 2 AJ 19. 10. 2015 1. 11. 2019
doc. PhDr. 

Irena Slepičková, 
CSc.
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3.2 Přijímací řízení
Realizace přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018 proběhla dle Podmínek přijímacího řízení 

pro akademický rok 2017/2018, které byly schválené Akademickým senátem UK FTVS dne 20. 9. 2016. 
Byly zpracovány Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019, které byly schváleny 
Akademickým senátem UK FTVS dne 20. 6. 2017.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Studijní obory Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných

Bakalářské obory 2295 586 497

Nav. Mgr. obory 679 371 324

Celkem 2974 957 821

K přijímacímu řízení proběhly tyto propagační akce: 

• Gaudeamus Praha a Brno,

• Informační den UK,

• Den otevřených dveří UK FTVS,

• Veletrh pražských veřejných vysokých škol.

3.3 Akreditace
V roce 2017 nabyly účinnosti řády UK: Akreditační řád (1. 1.2017), Studijní a zkušební řád                                              

(1. 10. 2017), Řád přijímacího řízení (1. 10. 2017) a na ně navazující opatření rektora č. 58/2017 Návrh 
studijního programu v rámci IA (1. 9. 2017).

Proběhly kulaté stoly k Institucionální akreditaci, do 28. 8. 2017 jsme jako fakulta vyplnili do modulu 
NG všechny požadované informace a dodali doplňující informace, o které jsme byli požádáni.

Vzhledem k Harmonogramu IA a předkládání SP RVH UK jsme začali v září s dokončováním návrhů 
na plánované SP, jejichž struktura byla diskutována a schvalována již od roku 2015. Pracovní skupina 
pro přípravu akreditací se celý podzim scházela a vzdělávala na setkáních s pracovníky RUK, kde byly 
zpřesňovány pokyny, jak postupovat při sestavování žádostí o akreditace SP v rámci UK, při jejich před-
kládání RVH UK.

Na základě jednání AS UK FTVS dne 19. 12. 2017 byly pro další projednání AS UK FTVS a pro schválení 
VR UK FTVS připraveny návrhy těchto SP včetně jejich garantů:

Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a navazující 
studijní program Učitelství tělesné výchovy pro střední školy s různými studijními plány (plný studij-
ní plán, studijní plán se specializacemi, hlavní studijní plán, přidružený studijní plán; forma studia: 
prezenční a kombinovaná (prof. PhDr. Marek Waic, CSc.)

Bakalářský studijní program a navazující studijní program Vojenská tělovýchova; forma studia: 
prezenční a kombinovaná (doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.)
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Bakalářský a navazující magisterský studijní program Management tělesné výchovy a sportu; 
forma studia: prezenční (doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.)

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Aplikovaná tělesná výchova a sport osob 
se specifickými potřebami; forma studia: prezenční a kombinovaná (PhDr. Klára Daďová, Ph.D.,               
doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.)

Bakalářský studijní program Trenérství, specializace: Trenér a kondiční trenér; forma studia:  
prezenční a kombinovaná (doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.)

První čtyři jmenované jsou tzv. Kombinované studijní programy, navrhované studijní plány 
plní standardy oblastí vzdělávání 28 (Tělesná výchova a sport; kinantropologie) a 30 (Učitelství).             
Ostatní spadají čistě do oblasti vzdělávání 28.



STUDIUM

16

3.4 Absolventi fakulty v roce 2017
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

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 79 0
Vojenská tělovýchova 2 0
Tělesná výchova a sport se zaměřením 
na vzdělávání – Český jazyk a literatura 0 0

Tělesná výchova a sport se zaměřením 
na vzdělávání – Matematika se zaměřením 
na vzdělávání

4 0

Tělesná výchova a sport se zaměřením 
na vzdělávání – Geografie se zaměřením 
na vzdělávání

5 0

Ochrana obyvatelstva se zaměřením 
na vzdělávání – Tělesná výchova a sport 
se zaměřením na vzdělávání

9 0

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 
potřebami 12 0

Tělesná výchova a sport osob 
se specifickými potřebami 6 0

Management tělesné výchovy a sportu 47 0
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Fyzioterapie 38 12
Bakalářů v prezenční formě celkem 202 12
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ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ FORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 30 0

Vojenská tělovýchova 1 0

Učitelství pro střední školy 
– tělesná výchova — Učitelství ČJ a literatury pro SŠ 0 0

Učitelství pro střední školy 
– tělesná výchova — Učitelství matematiky 1 0

Učitelství pro střední školy 
– tělesná výchova — Učitelství geografie pro SŠ 2 0

Management tělesné výchovy a sportu 38 0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Fyzioterapie 43 3

Navazujících magistrů v prezenční formě celkem 115 3

ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 16 0

Vojenská tělovýchova 1 0

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob 
se specifickými potřebami 2 0

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor Celkový počet 

absolventů
Z toho počet 

zahraničních absolventů
Ortotik - protetik 7 0

Bakalářů v kombinované formě celkem 26 0
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ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor Celkový počet 
absolventů

Z toho počet 
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport 62 0

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob 
se specifickými potřebami 5 0

Tělesná výchova a sport osob 
se specifickými potřebami 1 0

Navazujících magistrů v kombinované formě                       
celkem 68 0
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3.4.2 Absolvovali s vyznamenáním

ABSOLVENTI S VYZNAMENÁNÍM

Příjmení a jméno Typ programu Forma studia Studijní obor

Sekeráková Aneta Bc. prezenční MNG
Knytlová Radka nav. Mgr. prezenční MNG
Mlynářová Kateřina nav. Mgr. prezenční MNG
Procházková Barbora nav. Mgr. prezenční MNG
Tůmová Marie nav. Mgr. prezenční TVS
Kliková Dana nav. Mgr. kombinovaná TVS
Satrapová Pavla nav. Mgr. kombinovaná TVS
Körnerová Tereza Bc. prezenční FYZIO
Svačinová Nikola Bc. prezenční FYZIO
Damborová Martina nav. Mgr. prezenční FYZIO
Honzková Zuzana nav. Mgr. prezenční FYZIO
Mrázková Tereza nav. Mgr. prezenční FYZIO
Sárazová Daniela nav. Mgr. prezenční FYZIO
Popov Daniela Bc. prezenční FYZIOC
Truesdale Joseph Bc. prezenční FYZIOC
Tzioni Sophia Bc. prezenční FYZIOC
Idreis Hadeel nav. Mgr. prezenční FYZIOC
Millas Dimitrios nav. Mgr. prezenční FYZIOC
Cypris Libor Bc. kombinovaná ORTOTIK
Köhlerová Marta Bc. kombinovaná ORTOTIK
Hájíček Marek Bc. prezenční APTV
Jarošová Eliška nav. Mgr. kombinovaná APTV
Nejdlová Eliška nav. Mgr. kombinovaná APTV
Studená Barbora nav. Mgr. kombinovaná APTV

Svoboda Václav nav. Mgr. kombinovaná APTV

3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2017
Fakulta evidovala k 31. 10. 2017 celkem 2137 studentů (v roce 2016: 2057 studentů).

V souladu se stipendijním řádem byla v roce 2017 přiznána studentům stipendia v celkové výši 
11 349 tis. Kč (v roce 2016 – 11 197 tis. Kč). Největší podíl byl přiznán studentům doktorského 
studia ve výši 7 058 tis. Kč (v roce 2016 – 7 332 tis. Kč), ze stipendijního fondu bylo použito 
celkem 2 256 tis. Kč (z toho 2 083 tis. Kč prospěchová stipendia, účelová stipendia 173 tis. Kč), 
za výzkumnou a vývojovou činnost byla vyplacena stipendia ve výši 1 125 tis. Kč, z grantů bylo 
vyplaceno 488 tis. Kč, za asistenci při studiu bylo vyplaceno 63 tis. Kč, na podporu studia v zahraničí 
288 tis. Kč a na podporu studia v ČR 72 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 UK a lze je shrnout v následujících oblastech:

1. Pokračovaly práce na zpřesnění priorit vědecké práce fakulty a rovněž tak byl zpřesňován                 
systém hodnocení efektivity vědecké práce v návaznosti na vnitřní hodnotící systém UK.

2. Byly podány 4 projekty GAČR, bohužel ani jeden nebyl úspěšný.
3. Ve spolupráci s 1 LF UK byl podán projekt v rámci AZV, který byl přijat s dobou řešení                            

2018–2022.
4. Dále bylo podáno 15 projektů GAUK, úspěšných bylo pouze sedm projektů. Dva v Biomedicínské 

sekci a pět ve Společenskovědní sekci.
5. Byla a jsou průběžně zpracovávána data pro Smluvní výzkum.
6. 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 PROGRES, SVV apod.

7. V roce 2017 získala fakulta jeden projekt PRIMUS.
8. Fakulta byla rovněž úspěšná v soutěži projektů UNCE.
9. UK FTVS řeší ve spolupráci s dalšími fakultami UK dva vlastní projekty PROGRES Q19 a Q41                    

a je spoluřešitelkou projektu Q 17, kde hlavním řešitelem je PedF UK.

PROGRES Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu
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. Projekt 
navazuje na předchozí projekt PRVOUK a dále ho rozvíjí a usiluje o nově problémově orientovaný 
přístup (tj. orientace na výzkumná témata spíše než na vědní disciplíny).

PROGRES Q41 Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu
Program je řešen v pěti dílčích výzkumných úkolech:

1. „Genetické predispozice k pohybovým schopnostem; adipokiny, fyzická aktivita a endokrinní 
funkce tukové tkáně; syndrom sarkopenie“.

2. „Morfologické a funkční indikátory adaptačních a maladaptačních změn organizmu navozených 
tělesnou zátěží“.

3. „Energetická náročnost pohybových intervencí a kvantitativní a kvalitativní hodnocení pohybu 
v laboratorních i terénních podmínkách“.

4. „Biomechanická reflexe tkání, orgánů a orgánových systémů člověka v hypokinetickém                              
a hyperkinetickém zátěžovém režimu“.

5. „Kineziologie“.
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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. Jistou výhodou je                                  
i skutečnost, že základní badatelský kolektiv je relativně stabilní, ale současně je i otevřený pro nové 
spolupracovníky v rámci akademické obce UK FTVS i spolupracujících fakult.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt v rámci projektů P38 PRVOUK. Umožňuje zapojení 
a podporu zásadních výzkumných laboratoří fakulty, které byly rozhodným způsobem dovybaveny 
z ukončeného projektu VaVpI. Do řešení jsou zapojeni rovněž pracovníci, kteří nejsou kmenovými 
členy laboratoří tak, aby bylo umožněno maximální využití badatelského potenciálu fakulty. Rovněž 
tak jsou v programu zapojeni doktorandi. V rámci řešení projektu jsou živé i spolupráce s pracovišti 
mimo UK a se zahraničními partnery.

PROGRES Q19 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu II

V roce 2015 pokračoval výzkumný tým v řešení projektu v souladu se zaměřením a s plánovanými 
cíli. Projekt je 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 
rovněž spolupracují s řadou pracovníků mimo UK i 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 je kromě řešení potřeb 
oboru Kinantropologie také řešení aktuálních problémů školské a státní politiky a reagování na 
významné sportovní akce v České republice. Vedle koordinačního pracoviště UK FTVS spolupracujeme 
při řešení úkolů projektu s FF UK a s FSV UK.

Program navazuje na řešení programu PRVOUK P39, což se projevilo i v kvalitě zpracování                                  
a promyšlenosti cílů projektu. Pozitivem je, že své výzkumné zacílení autoři konfrontovali s předními 
zahraničními pracovišti. Relativním pozitivem také je, že řešitelský tým zůstává v základu nezměněn, 
takže bude pracovat v obdobném složení jako v programu PRVOUK, ale rozšíří se v rámci mezifakultní 
spolupráce.

Významnou skutečností oproti programu PRVOUK je zvýšení vnitrofakultní spolupráce při řešení 
projektů PROGRES, což nebylo v takovémto rozsahu realizováno při řešení úkolů projektu PRVOUK.
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4.2 Doktorské studium
Doktorské studium je rozhodující hlavně z pohledu budoucích, ale i současných badatelských 

akti vit 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 2017 podáno 33 přihlášek – Kinantropologie 27 a Biome-
chanika 6. Přijato bylo 25 studentů – Kinantropologie 19 a Biomechanika 6. Do doktorského 
studia nastoupilo 21 studentů – 17 v Kinantropologii a 4 v Biomechanice. Zaznamenáváme 
pozvolný pokles uchazečů o doktorské studium – v roce 2015 bylo 49 přihlášek, v roce 2016 
42 přihlášek.

3. V roce 2017 bylo realizováno 18 státních doktorských zkoušek a 12 obhajob v rámci DS.

4. Za poziti vum považujeme zvyšující se počet absolventů jiných VŠ i ze zahraničí, kteří mají                    
zájem studovat DS na UK FTVS, což jednoznačně přispívá ke zvýšení kvality tohoto studia.

5. Na základě schválených principů kontroly DS byla realizována v průběhu roku dvakrát kontrola 
plnění ISP studentů DS.

6. V průběhu roku jsme se zaměřili na přípravu přijímacího řízení do DS v roce 2017/2018. 

7. Dne 7. března 2017 se na UK FTVS uskutečnila mezinárodní studentská konference SCIENTIA 
MOVENS za hojné účasti  českých a zahraničních studentů.

Mezinárodní studentská vědecká konference SCIENTIA MOVENS

Celkem 62 akti vních účastníků konference prezentovalo své práce v následujících sekcích: 

–  Sportovní trénink

–  Biomedicína

–  Společenské vědy

–  Výzkumné projekty

–  Diplomové a bakalářské práce.

Příspěvky studentů byly vydány v recenzovaném 
sborníku, který obdrželi všichni účastníci při 
registraci a jsou k dispozici na webových stránkách 
fakulty: htt ps://www.ft vs.cuni.cz/FTVS-515.html. 
Vybrané příspěvky byly předány k recenznímu řízení 
pro uveřejnění v časopisu České kinantropologie.

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 fi nančně oceněny formou mimořádných 
sti pendií:
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Sportovní trénink

Jitka Pokorná
Profil plaveckých výkonů na 50 a 100 m volným způsobem v plavání na vrcholných soutěžích a jeho 
změny v období 2000 až 2016

Egon Kunzmann
Sezonní variabilita rychlostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů

Biomedicína

David Gerych
Vliv akutní svalové únavy na distribuci plantárního tlaku u vytrvalostních běžců

Dragana Žarkovič
Roboticky asistovaná terapie chůze v pediatrické neurorehabilitaci

Společenské vědy

Jiří Kouřil
Females as participants and spectators at ancient Olympia

Rostislav Havel
Vztah mezi standardy tělesné výchovy a pohybovou gramotností

Výzkumné projekty

Kristýna Hoidekrová
Efekt roboticky asistované terapie na funkční využití horní končetiny v ADL

David Skalický
Využití elektronického fonendoskopu v diagnostice astmatu

Diplomové a bakalářské práce

Tomáš Hlinský
Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání

Ocenění společně s diplomy byly v podvečerních hodinách slavnostně předány proděkanem pro 
vědu UK FTVS prof. Ing. Václavem Buncem, CSc., v areálu fakulty, kde následně proběhl společenský 
večer. Konference byla uspořádána za finanční podpory Specifického vysokoškolského výzkumu 
Univerzity Karlovy v Praze číslo 260235/2017.

4.3 Rigorózní studium
Rigorózní studium bylo otevřeno nejen pro pracovníky fakulty, ale v okruzích akreditovaných                    

UK FTVS bylo přístupné i pro mimofakultní pracovníky, což jednoznačně podporuje spolupráci uvnitř 
kinatropologické komunity a navíc zapojuje do badatelských aktivit i pracoviště mimo tuto komunitu.

Bylo zaregistrováno 25 přihlášek k rigoróznímu řízení a úspěšně proběhlo 22 rigorózních zkoušek.
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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 RNDr. Ing. Jany Dytrtové, Ph.D.

2. Úspěšně byla realizována dvě profesorská jmenovací řízení v oboru Kinantropologie                                    
doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D., a doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D.

3. Učitelé fakulty se rovněž podíleli na realizaci habilitačních a profesorských řízení v ČR 
(FTK UP Olomouc a FSpS Brno) i na Slovensku (FTVŠ Bratislava).

4. Univerzita Karlova na návrh UK FTVS udělila čestný titul doctor honoris causa prof. Dr. Ronaldu 
Naulovi z Univerzity Münster ze Spolkové republiky Německo.

4.5 Organizační oblast
V roce 2017 jsme se rovněž zaměřili na aplikaci schválených nebo novelizovaných 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 Univerzity Karlovy                                
a Akademie věd.

3. Zajišťovali jsme přednášku se zaměřením na badatelské aktivity fakulty v rámci Juniorské 
univerzity.

4. Podobná přednáška o výzkumných aktivitách fakulty byla rovněž přednesena v rámci 
GAUDEAMUS Praha.
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5. Zahraniční záležitosti
V roce 2017 jsme postupovali podle dlouhodobého záměru fakulty. Zaměřili jsme se na rozvoj 

mobility studentů, zejména na zvýšení informovanosti studentů o možnostech výjezdů na zahraniční 
praktické stáže. V zimním semestru 2017/2018 začala realizace společného oboru (joint degree) MA 
in Sports Ethics and Integrity za podpory programu Erasmus Mundus. Za účelem propagace oborů 
v anglickém jazyce byly aktualizovány anglické webové stránky a byla navázána nová spolupráce se 
zahraničními univerzitami, zejména v Číně. Dále pokračovala spolupráce se zahraničními univerzitami 
v rámci mezinárodních projektů a na UK FTVS byly uspořádány dvě mezinárodní konference.

5.1 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita studentů a zaměstnanců
V programu Erasmus+, který nadále zůstává hlavní možností výměn v oblasti studentské mobility, 

má UK FTVS uzavřeno cca 100 dohod s evropskými partnery.

5.1.1  Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita studentů
Erasmus+ – Akce KA1 – studijní pobyty (study stays)
Přijíždějící studenti

V rámci programu Erasmus+ přijížděli na UK FTVS studovat především studenti z Francie, Španělska 
a Polska, s rovnoměrným rozložením studentů na zimní i letní semestr akademického roku 2017/2018.

Počet přijíždějících studentů z partnerských univerzit v akademickém roce 2017/2018 ve vztahu 
k předchozím rokům: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Přijíždějící studenti 54 66 65 88

Výuka zahraničních studentů probíhá v angličtině. V případě praktických předmětů jsou zahraniční 
studenti integrováni do skupin se studenty vyučovanými v českém jazyce. Studentský klub UK FTVS 
v roce 2017 připravil pro přijíždějící studenty různé aktivity, např. společné výlety a sportovní akce.

Vyjíždějící studenti
Počet vyjíždějících studentů na studijní pobyty v akademickém roce 2017/2018  je ve vztahu 

k předchozím akademickým rokům mírně vzrůstající: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Vyjíždějící studenti 29 23 26 34

Výběrová řízení se zaměřují především na vhodné složení studijních plánů či propracovanost pro-
jektů, úroveň znalosti cizího jazyka a plnění studijních povinností. 

Studenti jsou o nabídkách pravidelně informováni – nabídky jsou inzerovány na webových 
stránkách a nástěnkách, případně jsou distribuovány prostřednictvím studijního oddělení. Studenti 
také mají možnost každodenních osobních konzultací či dotazu poslaného prostřednictvím e-mailu 
zodpovědným referentkám. Mohou též vyslovit požadavek a domluvit se na hromadné informační 
schůzce. V roce 2017 proběhly dvě informační schůzky, během nichž studenti, kteří v nedávné době 
strávili svůj studijní pobyt nebo praxi na zahraniční univerzitě či jiné instituci, sdíleli své zkušenosti 
a motivovali zájemce o výjezd na studium či praxi do zahraničí. O informační schůzky projevil zájem 
velký počet studentů.
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Erasmus+ – Akce KA1 – praktické stáže (internships/traineeships)

Na základě informačních a propagačních akcí se v roce 2017 podařilo zásadně navýšit počet 
studentů vyjíždějících na praktické stáže. UK FTVS má nově podepsáno 10 dlouhodobých dohod se 
zahraničními partnery, zejména univerzitami. Většina dohod se však opět uzavírala individuálně po 
předjednání daného pobytu s partnerskou institucí.

Počet studentů přijatých a vyslaných na praktické stáže v akademickém roce 2017/2018 ve vztahu 
k předchozím rokům: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Přijíždějící studenti 1 2 0 1 (k 9. 3. 2018)

Vyjíždějící studenti 3 3 17 8 (k 9. 3. 2018)

Počet vyslaných studentů se v akademickém roce 2016/2017 ve vztahu k předchozím letům 
významně zvýšil. Přibližně polovinu výjezdů tvořili studenti doktorského studia. Studenti 
nejčastěji vyjeli do Portugalska, Španělska, Německa, dále pak do Velké Británie, Švédska a Belgie. 
V akademickém roce 2017/2018 zájem studentů o praktické  stáže dále trvá.

5.1.2 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita akademických pracovníků

Mobilita akademických pracovníků v rámci Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 ve vztahu 
k předchozím rokům:

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vyjíždějící 8 15 10 11 (k 9. 3. 2018)

Přijíždějící 15 13 17 8 (k 9. 3. 2018)

V akademickém roce 2017/2018 vyjeli akademičtí pracovníci UK FTVS nejčastěji do Německa, 
Španělska, Belgie a Francie, dále pak na Slovensko. Nejvíce hostů přijelo z Polska, Belgie a Slovenska, 
dále UK FTVS navštívili hosté z Finska a Řecka.

5.2 Kreditová mobilita
Kreditová mobilita je název podprogramu Erasmus+, který poskytuje podporu mobilit do/ze zemí, 

které se neúčastní programu Erasmus+ – Akce KA1.

V akademickém roce 2017/18 probíhají následující mobility, na které fakulta obdržela finanční 
podporu:

• Lomonosov Moscow State University (MSU), Ruská federace – realizovány byly 2 mobility 
(jedna mobilita z MSU na UK FTVS v letním semestru 2016/2017 a jedna z UK FTVS na MSU 
v zimním semestru 2017/2018).

• Zimman College of Physical Education and Sport Sciences, The Academic College at Wingate, 
Izrael – v akademickém roce 2017/2018 proběhly 4 mobility (dvě v zimním semestru a dvě 
v letním semestru).
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5.3 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody)
Mobilita studentů i akademických pracovníků v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod 

se oproti předchozímu akademickému roku mírně snížila.

Mobilita – meziuniverzitní a mezifakultní dohody

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vyjíždějící studenti 2 1 3 5 (k 9. 3. 2018)

Přijíždějící studenti 4 5 9 1 (k 9. 3. 2018)

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vyjíždějící akademičtí pracovníci 1 1 4 2 (k 9. 3. 2018)

Přijíždějící akademičtí pracovníci 0 0 7 1 (k 9. 3. 2018)

Aktivní spolupráce probíhá především:

• v rámci meziuniverzitních dohod: Universität Konstanz (Německo), Griffith University 
(Austrálie).

• v rámci mezifakultních dohod: St. Francis Xavier University (Kanada), Fakulta Športu, Prešovská 
univerzita v Prešově (Slovensko), Faculty of Health and Sports Science, Siberian State University 
of Physical Education and Sport (Ruská federace), Dominiek Savio Institute, Gits (Belgie).

V roce 2017 UK FTVS dále usilovala o rozvoj spolupráce v oblasti mezifakultních a meziuniverzitních 
dohod.

Mezifakultní dohody – nově uzavřené v roce 2017:

• Beijing Sport University, Čína (podepsán Letter of Intent)

Meziuniverzitní dohody s účastí UK FTVS – nově uzavřené v roce 2017: 

• University of Zurich

5.4 Fond mobility UK
V roce 2017 UK FTVS realizovala následující mobility za podpory Fondu moblity UK:

• studijní pobyty –  1 (dvousemestrální pobyt)

• vědecké a výzkumné pobyty studentů – 6

• vědecké a výzkumné pobyty akademických pracovníků – 1

• přijetí vědeckých pracovníků – 2

5.5 CEEPUS
Za podpory programu CEEPUS proběhly v akademickém roce 2016/2017 dvě mobility                                                     

a v akademickém roce 2017/2018 proběhla jedna mobilita.
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5.6 Společné studijní programy (joint degrees)
MA in Sports Ethics and Integrity

Mezi partnerské univerzity, které zajišťují tento program, patří:

Koordinátor: Swansea University (Velká Británie)

Partneři:  UK FTVS (Česká republika)

  KU Leuven (Belgie)

  University of Peloponnese (Řecko)

  Johannes Gutenberg Universitaet Mainz (Německo)

  University Pompa Fabra, Barcelona (Španělsko)

V  roce 2017 byla podepsána smlouva o meziuniverzitním studiu, která zaštiťuje nový společný 
obor MA in Sports Ethics and Integrity. První studenti byli na tento obor přijati v akademickém 
roce 2017/2018, zejména díky finanční podpoře Evropské komise z programu Erasmus Mundus. 
Z celkového počtu 120 uchazečů bylo přijato 21 studentů z 15 různých zemí. V říjnu 2017 byla 
zahájena výuka na Swansea University.

5.7 Strategická partnerství
Univerzita Karlova si vybrala několik prestižních univerzit, s nimiž uzavřela strategická partnerství. 

Jedná se o univerzity, se kterými již probíhá spolupráce, případně se o ni usiluje. Cílem těchto 
partnerství je zvyšování konkurenceschopnosti univerzity, a to zejména ve vytváření joint, double 
a multiple-degree studijních programů, dvojího vedení dizertačních prací (cotutelle), vzájemného 
uznávání kreditů, působení hostujících profesorů, posilování přítomnosti zahraničních studentů                    
a organizování letních škol, odborných workshopů a společných vědecko-výzkumných projektů.

V roce 2017 UK FTVS obdržela finanční podporu jednoho projektu na podporu spolupráce v rámci 
strategického partnerství s Universität Wien (Rakousko). Tato podpora byla využita na mobility                        
2 akademických pracovníků z Universität Wien na UK FTVS a 6 akademických pracovníků z UK FTVS 
na Universität Wien. Spolupráce byla zaměřena především na přípravu společných výzkumných 
projektů a společnou publikační činnost.

5.8 Mezinárodní projekty
V roce 2017 byly na UK FTVS řešeny dva mezinárodní projekty: 

Česko-bavorská spolupráce – projekt 8E15B013 (UK FTVS – spoluřešitel)

Resortní výzkumný projekt s názvem: „Marketing sportu – kooperace Fakulty právně hospodářské 
Univerzity v Bayreuthu a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy“

Projekt získala po vzájemné dohodě a koordinaci katedra managementu služeb Fakulty právních 
a hospodářských věd Univerzity v Bayreuthu spolu s katedrou managementu sportu Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
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Hlavními řešiteli a koordinátory projektu se stali prof. Dr. Herbert Woratschek, vedoucí katedry 
managementu služeb na Fakultě právních a hospodářských věd, kterou v letech 2012–2014      
jako děkan vedl. Prof. Woratschek je viceprezidentem Evropské asociace managementu sportu 
a členem redakčních rad několika vědeckých časopisů zaměřených na management a ekonomiku 
sportu. Specializuje se na sportovní marketing a metody měření kvality služeb. Také další členové 
týmu prof. Woratscheka se zabývají marketingem a managementem sportu. Na UK FTVS byla 
hlavní řešitelkou doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., která v České republice obor managementu sportu 
založila. Je zároveň členkou několika redakčních rad vědeckých časopisů. Její tým se podobně 
jako kolegové z Bayreuthu zabývá marketingem a managementem sportu s dominující orientací 
na všestrannou analýzu služeb ve sportu. Obě pracoviště úzce spolupracují s organizacemi, které 
poskytují sportovní služby jak na spolkové, tak komerční bázi.

Hlavní náplní projektu jsou odborná setkání řešitelských týmů obou univerzit, zaměřená na 
informace o aktuálních výzkumech a představení metodologických postupů a nástrojů využívaných 
ve výzkumech marketingu sportu.

Prvním výstupem byl workshop konaný na UK FTVS v roce 2016. Druhým výstupem byl workshop 
na Univerzitě v Bayreuthu, který se uskutečnil v srpnu 2017. Příspěvky obou skupin řešitelů se v rámci 
sportovního marketingu orientovaly na problematiku:

a) Sportovního sponzoringu

– moderní trendy aktivace sportovního sponzoringu,
–  využití sportovních akcí jako platformy pro angažování sponzora,
–  případová studie sponzorování ze sportovního klubu,
–  skryté podněty v rozhodování o sportovním sponzorování.

b)  Služeb v oblasti sportu

–  evaluace metod posuzování loajality zákazníků ve sportovních službách,
–  využití Evropského indexu hodnocení spokojenosti zákazníků ve fitness zařízeních,
–  právní rámec pro poskytování fyzioterapeutických služeb.

c)  Využití sportovních celebrit v marketingové komunikaci.

d)  Cenovou politiku sportovních organizací a ochotu jejich zákazníků platit.

Za českou stranu se workshopu pod vedením doc. Čáslavové zúčastnili kolegové (bez titulů): 
Waic, Pavlů, Šíma, Ruda, Voráček, Višněvský. Jednacím jazykem byla angličtina. Při setkání                                                             
s kolegy s Univerzity v Bayreuthu se konzultovala témata společné publikační činnosti v národních                   
i mezinárodních renomovaných periodikách.

„BE-PASA“ – Body Ecology by Physical, Adapted & Sport Activity – International Scientific 
Coordination Network (GDRI), Francie – projekt GDRI 836 CNRS (UK FTVS – spoluřešitel)

V roce 2017 pokračovala spolupráce podporovaná francouzskou grantovou agenturou Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) v rámci čtyřletého programu Groupement de Recherche 
International (GDRI). Projekt koordinuje prof. Bernard Andrieu z Université Paris Descartes (Francie) 
a celkově se ho účastní 3 francouzské a 4 zahraniční instituce. Koordinátorkou za UK FTVS je                              
doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. Délka trvání projektu: 2015–2018.
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Spolupráce v projektu byla v roce 2017 zaměřena především na společnou publikační činnost. 
V lednu 2017 bylo vydáno speciální číslo časopisu Loisir et Société/Society and Leisure (Scopus) 
(2017, vol. 40, č. 1) zaměřené na hlavní téma projektu – The ecology of sport: from body ecology 
practice to emersed leisure. Dále během roku partneři společně připravovali kolektivní monografii 
s názvem Body Ecology and Emersive Leisure (Eds.: B. Andrieu, J. Parry, A. Porrovecchio,                                      
O. Sirost, vydavatelství Routledge). Monografie obsahuje tři základní tematické celky: první se 
týká představení základních konceptů ekologie tělesnosti, druhý je zaměřen na popis a diskusi 
prostředí pro aktivity podporující ekologii tělesnosti a třetí se věnuje popisu a diskusi specifického 
prožívání a prožitků vznikajících při těchto aktivitách.

5.9 Mezinárodní konference
Kromě výše uvedených konferencí v rámci mezinárodních projektů UK FTVS pořádala i mezinárodní 

konference umožňující setkání odborníků z různých oborů na fakultě. V roce 2017 byly uspořádány 
dvě mezinárodní konference.

The Values of Sport: between tradition and (post) modernity – 14. – 17. červen 2017
Sociologie sportu je vědní disciplínou, která se ve 

světě intenzivně rozvíjí již přes padesát let. Dlouho-
dobé kontakty s Evropskou asociací sociologie sportu 
(EASS) a odborná spolupráce s mnohými evropský-
mi sportovními sociology vedly k tomu, že UK FTVS 
bylo svěřeno uspořádání 14. evropské konference ve 
dnech 14. – 17. 6. 2017. Hlavní pořadatelkou konfe-
rence byla doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. Zvole-
no bylo téma, které nastoluje pro současný sport 
řadu otázek a výzev: „Hodnoty sportu: mezi tradicí a (post)modernizmem“. Sport má po-
tenciál obohacovat život člověka a přispívat k rozvoji společnosti, ale na druhé straně je 
konfrontován s řadou problémů, jako jsou komerční tlaky, jeho politické zneužívání, doping 
atp. Tato a další témata byla součástí programu konference, kde účastníci představili vý-
sledky výzkumů a diskutovali možnosti či výsledky již realizované mezinárodní spolupráce.

Konferenci navštívilo 172 účastníků z 30 zemí a 5 kontinentů, což bylo vnímáno jako velmi početné 
setkání příslušníků globálně poměrně malé vědecké rodiny. Bylo prezentováno 144 odborných 
příspěvků, na jejichž přípravě se podílelo 228 autorů. Do programu byly zařazeny tři speciální sekce 
(Sportovní politika a řízení sportu, Účast ve sportu a Hodnoty spojené s bojovými sporty). Řadu 
administrativně organizačních záležitostí pomohla zajistit agentura Maxin Prague.

Praha představuje z pohledu cestovního ruchu velmi atraktivní místo, a proto se zde konají nejrůznější       
mezinárodní akce. Organizátoři konference se snažili účastníkům připravit také zajímavý společenský program, 
jehož součástí bylo slavnostní zahájení ve Velké aule Karolina za přítomnosti budoucího ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., prorektora prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D.,          
a děkanky fakulty doc. MUDr. Evy Kohlíkové, CSc. Organizátoři se snažili účastníkům představit i mnohé další 
z kulturního dědictví Prahy, když pro ně zajistili jízdu historickou tramvají a návštěvu Strahovského kláštera. 
Věříme, že jak pro úroveň konference, tak prezentaci historické Prahy, vnímali účastníci 14. konferenci EASS 
jako zdařilou, a že práce organizátorů přispěla k pozitivní propagaci fakulty. 



ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

31

Adapted Physical Activity through the Lifespan – 22. září 2017
Dne 22. 9. 2017 se na UK FTVS konala mezinárodní konference zaměřená na aplikované pohybové 

aktivity s názvem „Adapted Physical Activity through the Lifespan“. Hlavní pořadatelkou konference 
byla PhDr. Klára Daďová, Ph.D. Této jednodenní akce se zúčastnilo více než 90 hostů ze zahraničí,                      
z českých i moravských univerzit, ale i z praxe: z Českého paralympijského výboru, Jedličkova ústavu, 
Centra Paraple, Sportovního klubu vozíčkářů, organizace Rozhledna, Centra sportovních aktivit 
zdravotně postižených studentů UK. Celkem bylo představeno 22 ústních příspěvků a 7 posterů.                  
Na základě příspěvků konference byla publikována Kniha abstraktů a Sborník.

Po netradičním úvodu v podobě „informací letušek k letu APA 2017“ zahájila konferenci děkanka 
fakulty doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., a poté následovala přednáška, kterou přednesl prof. dr. 
Jim Parry na téma Kladrubských her (jejichž 100. ročník se konal právě v roce 2017) a jejich místa                            
v rámci historie paralympijského sportu. Přednáška měla velký ohlas, k čemuž bezesporu přispěla 
i přítomnost zakladatele her PhDr. Vojmíra Srdečného. Jeho celoživotní přínos oblasti pohybové 
výchovy a sportu osob se zdravotním postižením či znevýhodněním ocenili účastníci konference 
potleskem ve stoje.

Během dopoledne se hosté rozdělili do anglické 
a české sekce. V anglické sekci vystoupili dva zvaní 
řečníci. Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., z FTK UP 
v Olomouci představil pozici odborníků APA z národní 
i mezinárodní perspektivy a upozornil na některé 
evropské programy, na jejichž základě byly vytvořeny 
standardy v APA. Prof. PhDr. Hana Válková, CSc., z FSpS MU 
v Brně představila projekty Hnutí Speciálních Olympiád, 
které se zaměřují na prevenci a zdravý životní styl 
sportovců s intelektovým postižením. Česká sekce byla věnována APA v rehabilitaci. Posluchači se 
mohli seznámit s problematikou rehabilitace vozíčkářů s využitím netradičních metod, ovlivňováním 
úrovně pohybových aktivit jedinců s roztroušenou sklerózou pomocí krokoměrů, s tématem golfu pro 
neslyšící děti a s možnostmi hodnocení bazálního metabolismu u jedinců s míšní lézí. 

V průběhu odpoledne se české příspěvky věnovaly pestré škále témat: inkluzi do školní TV, 
paralympijskému školnímu dni, první pomoci i sebeobraně vozíčkářů, sportovním programům pro 
nejrůznější skupiny jedinců se specifickými potřebami (např. Sportovní dětské léto, sportovní den                    
v psychiatrické léčebně Šternberk, expedice Přes Bar). Klíčový řečník odpoledního bloku Mgr. Ondřej 
Ješina, Ph.D., z FTK UP nabídl ucelený pohled na proces inkluze žáků se zdravotním znevýhodněním 
do školní tělesné výchovy v historických souvislostech i aktuálním vývoji. Velký zájem vzbudil anglický 
příspěvek úspěšné české paralympijské medailistky Pavly Kovaříkové (roz. Valníčkové) o pohybových 
aktivitách nevidomých. 
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6. Vnější vztahy
UK FTVS pravidelně organizuje různé akce pro akademické pracovníky a studenty fakulty a pro širší veřej-

nost. I v roce 2017 byla fakulta pořadatelem a spolupořadatelem nejrůznějších akcí – odborných seminářů, 
workshopů, konferencí i sportovních akcí, z nichž mnohé mají již mnohaletou tradici. Dne 17. května 2017   
se UK FTVS také podílela na organizaci sportovních utkání v rámci Rektorského sportovního dne.

6.1 Výběr akcí v roce 2017
Akademické mistrovství ČR v halové atletice – 9. leden 2017

Halové mistrovství ČR vysokoškoláků hostila tradičně 
strahovská nafukovací hala. Na účastníky čekal tříhodi-
nový blok soutěží, připravených organizačním týmem 
z katedry atletiky UK FTVS ve spolupráci s ČAUS. Závo-
du se zúčastnili studenti z rekordních 41 vysokých škol 
a fakult z celé republiky. Počet závodníků dosáhl čísla 
173, z toho 102 mužů a 71 žen, což znamenalo nejvyšší 
počet soutěžících v posledních deseti letech. V dresu 
svých vysokých škol nastoupila na start řada reprezen-
tantů České republiky. Vrcholem mistroství byl výkon studenta Fakulty sportovních studií Masarykovy 
univerzity Filipa Sasínka, který zvítězil v běhu na 800 m časem 1:49,06 min. a splnil tímto výkonem jako první 
český reprezentant limit Českého atletického svazu pro start na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě.

Disciplíny: 60 m překážek, tyč, vrh koulí, skok daleký, trojskok, skok do výšky, běh na 800 m                    
a na 1500 m, štafety 4 x 200 m.

Celkovým vítězem v soutěži škol se stalo ČVUT Praha se ziskem 82 bodů, druhá skončila ZČU Plzeň 
s 80 body a třetí FSpS MU Brno se 76 body. V mužích byl neúspěšnější kolektiv ČVUT Praha před    
FSpS MU Brno a VŠCHT Praha, v ženách ZČU Plzeň, před ČZU Praha a PřF UK Praha. 

Atmosféra závodů byla prodchnuta sportovním duchem a přátelským chováním v duchu fair 
play. Díky osvědčenému pořádajícímu týmu z katedry atletiky UK FTVS mělo celé mistrovství hladký                         
a bezproblémový průběh. 

Ples UK FTVS 2017 – 28. únor 2017

Ples UK FTVS se konal dne 28. 2. 2017 ve Slovanském 
domě. Moderátorem večera byl absolvent UK FTVS 
Mgr. Zdeněk Novotný. Připraven byl i bohatý dopro-
vodný program. Vystoupila zde tanečně akrobatická 
skupina Kolb dance, skupina studentů a reprezen-
tantů UK FTVS Vivat Academica, parkourový tým                
In Motion. Vrcholem večera bylo představení                                                                                                                      
párové pozemní akrobacie, opět v podání studentů 
naší fakulty. Celým večerem provázela hudební skupina Lucky Band. Čas po půlnoci byl věnován 
diskotéce pod vedením DJ N´zyma. Plesu se účastnilo kolem 750 hostů, z čehož lze usuzovat prestiž                               
a oblíbenost této akce. Večer byl hodnocen účastníky jako velice úspěšný.
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21. ročník Juniorského maratonu – duben – květen 2017

Juniorský maraton je jedinečným konceptem nej-
větších běžeckých závodů určených pro střední ško-
ly v České republice. Každoročně ho svou záštitou 
podporuje Zastoupení Evropské komise v ČR, ČAS, 
MŠMT a také všichni starostové měst a hejtmani kra-
jů, 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 studenti ji zdolávají formou štafety. 
Jedné štafety se účastní deset závodnic/závodníků, v každém družstvu musí být minimálně tři dívky. 
Devět úseků je v délce 4000 m, poslední úsek měří zbývajících 6195 m. V roce 2017 se projektu 
zúčastnilo 255 týmů, tedy 2550 studentů (2. nejúspěšnější ročník). Osloveno bylo 14 450 studentů 
středních škol.

Katedra managementu sportu UK FTVS zajišťuje dobrovolníky pro organizaci všech semifinálových 
kol a pro finále. Na každý závod bylo delegováno přibližně 8 studentů z UK FTVS, přičemž většina 
pomáhala na 4 různých závodech.

Nike školení prodejců a prezentace nové kolekce běžeckých bot – 13. červen 2017

Dne 13. 6. 2017 byla uspořádána komerční akce pro znač-
ku NIKE, na níž se velmi dobře ukázalo, jak je vhodné spojovat 
výrobce sportovního vybavení s univerzitní – vědeckou půdou. 
Prezentace byla určena prodejcům značky NIKE, kteří se speci-
alizují na prodej běžecké obuvi a potřebují se vzdělávat a získat 
fundované informace z oblasti běžeckého sportu. Naše fakul-
ta poskytla měření v laboratořích a dále odborníky z katedry 
atletiky. Akce se zúčastnili také známé osobnosti, např. běžec 
Jakub Holuša a herečka Ester Geislerová, a za UK FTVS Mgr. Jan 
Feher (katedra atletiky), Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (laboratoř tré-
ninkové adaptace), doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (biomedicínská 
laboratoř).

Světový pohár ve vodním slalomu Praha – Troja 2017 – 15 – 18. červen 2017

Světový pohár ICF ve vodním slalomu v Praze – Troji ve dnech 15 až 18. června 2017 se uskutečnil již 
po patnácté. Technickým uspořádáním pověřil Český svaz kanoistů Univerzitní sportovní klub Praha, 
spolupořadatelem akce se tradičně stala UK FTVS, a to především prostřednictvím pracovníků katedry 
sportů v přírodě, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i likvidaci této velké sportovní události. 

Závod světového poháru byl tradičně oficiálně zahájen ve slavnostních prostorách Magistrátu                
hl. m. Prahy na Mariánském náměstí. Slavnostní zahájení provedla primátorka hl. m. Prahy                           
Mgr. Adriána Krnáčová, předseda ICF Jean Michel Prono, předseda Českého svazu kanoistů Mgr. Jan Boháč 
a čestný předseda svazu prof. Jaroslav Pollert.
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Vlastnímu závodu letošního světového poháru ve vodním slalomu v Praze předcházel už v pondělí 
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 celých 7,7 km 
v doprovodu českých vodních slalomářů, současných trenérů a funkcionářů. Zhruba dvouhodinová 
jízda začala tradičně v loděnici v Troji a skončila společenským posezením s hudbou a osvěžením pro 
účastníky závodu na Kampě.

V úterý více než tisícovka nadšených přihlížejících                
fanoušků hlasitě povzbuzovala české i zahraniční repre-
zentanty ve vodním slalomu na náplavce u Rašínova                
nábřeží. V rámci čtvrtého ročníku netradiční akce Prague 
Riverside Cross vodácká elita bojovala nejen mezi slalo-
movými brankami, ale přímo z vodní hladiny mířila i na 
biatlonové terče laserovou zbraní. Divákům se předsta-
vilo mnoho reprezentantů oblíbeného vodácké sportu, 
mezi nimiž figurovala ta nejzvučnější jména mistrů světa 
či olympijských medailistů.

Čeští reprezentanti na letošním Světovém poháru vybojovali celkem jedenáct medailí. Sobotní 
soutěžní den se nesl ve znamení úspěchu kajakářů, kdy první dvě příčky obsadili domácí závodní-
ci. Nejlépe si vedl kajakář Vít Přindiš, loni čtvrtý, který dokázal vyhrát semifinále i finálovou jízdu.                                        
Se stříbrem se musel spokojit loňský vítěz Jiří Prskavec.

Deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler navázali na 
medailovou pozici z ME v Tacenu a naprosto suverénním 
výkonem ovládli všechny své jízdy, čímž dokázali prorazit 
smůlu, která je v posledních letech provázela na velkých 
závodech.

Nově zařazená olympijská kategorie C1 ženy přinesla 
českým barvám trojnásobné zastoupení ve finále. V něm 
nejlépe zajela nejzkušenější Monika Jančová a vybojovala 
bronzovou medaili. Těsně pod pódiem skončila medai-
listka z Tacenu Tereza Fišerová. Teprve sedmnáctiletá Eva Říhová skončila na pátém místě.

V další nově zařazované disciplíně Extreme Canoe Slalom Cross kajakářů a kajakářek se nejlépe 
vedlo vítězce Amálii Hilgertové a třetí Tereze Fišerové. Mezi muži byl druhý Vavřinec Hradilek a třetí 
Ondřej Tunka (absolvent Bc. studia na UK FTVS). Vítězství v crossu mezi muži patří Novozélanďanovi 
Miku Dawsonovi.

Kompletní pódium v neděli obsadily smíšené dvojice kategorie C2 mix, když se v obnovené 
disciplíně nejlépe vedlo dvojici Tereza Fišerová – Jakub Jáně před Veronikou Vojtovou s Janem 
Maškem a Sabinou Foltýsovou (studentka UK FTVS) s Jakubem Vrzáněm.

V rámci víkendových závodů akci navštívilo více než 4000 fanoušků. Na start se postavilo přes                    
tři sta závodníků z 36 zemí, celkem bylo 1045 akreditovaných osob.

Fotografie: Jan Homolka
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Turnaj moudré sovy – 3. ročník integrované boccii pro zaměstnance UK FTVS – 22. červen 2017

3. ročník integrované boccii pro zaměstnance 
UK FTVS se konal 22. 6. 2017. Pořadatelem byla 
katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného 
lékařství UK FTVS ve spolupráci s Českou federací 
boccii, z.s. Na organizaci turnaje se nejvíce podí-
lel František Serbus z Edičního centra UK FTVS, roli 
hlavní rozhodčí přijala Pavla Vrbová ze Sportov- 
ního klubu vozíčkářů Jedličkova ústavu, s hladkým 
průběhem celého odpoledne pomáhali studenti 2. ročníku oboru Aplikovaná TV a sport osob se 
specifickými potřebami. Turnaj tradičně zahájila děkanka UK FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., 
a uváděl sportovní redaktor České televize Jiří Hölzel.

Turnaje se v roce 2017 zúčastnilo 8 párů. Hrála se párová soutěž podle pravidel Boccii BISFed                      
s dodatky uvedenými v českém překladu a na 4 směny. Muži a ženy hráli společně v jedné kategorii 
bez ohledu na věk. 

Sportovní dětské léto 2017 – Příměstský tábor – červenec – srpen 2017

V roce 2017 proběhl během letních měsíců již                  
5. ročník příměstského sportovního tábora. Tábor byl 
rozdělen do 7 turnusů a celé akce se zúčastnilo na 
400 dětí. Děti byly rozdělovány do skupin podle věku 
a během celého týdne měly možnost si vyzkoušet jak 
tradiční sporty, tak i ty méně známé (např. plážová 
házená, ringo, tchoukball, boccia apod.). Součástí 
programu bylo i poznávání krás přírody v Divoké Šárce 
a ve Hvězdě, kde děti hrály hry např. na utužování  
kolektivu. Novinkou v tomto ročníku bylo zařazení integrované skupiny do 4. turnusu. O děti se sta-
rali převážně instruktoři z řad studentů UK FTVS.

Sportujeme v každém věku – 25. září 2017

UK FTVS ve spolupráci s radnicí šesté městské části pořádala 25. 9. 2017 již po páté tradiční akci 
„Sportujeme v každém věku“. Akce probíhá při příležitosti mezinárodního dne seniorů. Pátého ročníku 
se zúčastnilo na tři sta sportovců. Účastníci akce se kromě řady sportovních aktivit mohli setkat                                
s mistryní Evropy v plavání a doktorandkou UK FTVS Simonou Baumrtovou nebo s někdejším stříbrným 
olympionikem v hodu diskem Imrichem Bugárem. Zahájení sportovního odpoledne se zúčastnili také 
děkanka UK FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., a radní Prahy 6 Ing. Mgr. Libor Bezděk.

Akce byla pořádána pro všechny zájemce starší 60 let. Soutěžilo se v 7 disciplínách: jízda na 
koloběžce, finská kolíková hra mölkky, kroket, minigolf, lukostřelba, unicurling, což je halová verze 
klasického curlingu, a pak ještě jedna skandinávská specialita – ladder golf. Všechny disciplíny byly 
bodované, na závěr byli oceněni tři nejlepší ženy a muži soutěžního dne ve všech disciplínách.
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Kromě netradičního sedmiboje připravila UK FTVS pro aktivní seniory také řadu workshopů. Naučili 
se například správnou techniku populárního Nordic Walkingu, navštívili kurz sebeobrany nebo se 
zúčastnili zdravotního cvičení a fitjazzu.

28. ročník Běhu okolo Džbánu – 3. říjen 2017

Týden Babího léta skončil den před 28. ročníkem 
Běhu okolo Džbánu, který se konal 3. října 2017. 
V roce 2017 byly závody mládeže označeny jako    
obvodní kolo Prahy 6 Poháru Věry Čáslavské pro rok 
2017. Závod organizovali učitelé katedry sportů v pří-
rodě UK FTVS se studenty specializace lyžování.

Tento ročník byl ve znamení deště a ochlazení. Ani to však neodradilo v dopoledních hodinách 158 žáků 
základních škol a víceletých gymnázií z Prahy 6, aby si mohli zazávodit na tratích od 900 do 1500 m                                  
za poměrně intenzivního deště. Bylo vidět, že to s naší sportující mládeží není tak špatné. Promáčení, zacákaní, 
ale stále s úsměvem na tváři pak mohli všichni pogratulovat vítězům při vyhlášení výsledků. Již tradičně se 
našeho závodu zúčastnili i studenti víceletého gymnázia Open Gate z Babic.

Odpolední závod, zařazený do Pražského běžeckého poháru pro rok 2017, přilákal dalších pět 
zástupců juniorské kategorie, šest žen a 31 mužů. Ti však závodili za příjemného počasí, chvílemi                    
i se sluncem nad hlavou. Dopolední vytrvalý déšť a špatná předpověď počasí větší počet účastníků 
přece jen odradil. Radost pořadatelům z UK FTVS udělal celkový vítěz mužské kategorie, student 
pořadatelské školy Jáchym Kovář. 

Pohár pražských základních a středních škol – POPRASK – 12. říjen 2017

Celkem 14 pětičlenných družstev složených ze žáků 
základních škol a 16 ze středních škol z celé Prahy se 
sešlo 12. října 2017 na finálovém kole v přespolním 
běhu Poháru pražských základních a středních škol 
– POPRASK 2017–2018. Počasí se proti některým ob-
vodním kolům umoudřilo, a tak si celkem 338 žáků 
užívalo sluncem nasvícené závody v pražském leso-
parku Stromovka. Zázemí pro tratě v délce 1–5 km 
a organizátory pořádajícího Domu dětí a mládeže       
hl. m. Prahy společně se spolupořadateli z UK FTVS, kteří měli na starosti kompletní organizaci závo-
du a výsledky, zajistilo Centrum sportu ministerstva vnitra. 

V kategorii mladších a starších žákyň shodně vyhrála pětičlenná družstva ze ZŠ a MŠ Petřiny-jih 
z Prahy 6, ve stejných věkových kategoriích žáků zase družstva ZŠ Eden z Prahy 10. V kategorii dívek 
ze středních škol vyhrálo pětičlenné družstvo Gymnázia Na Pražačce z Prahy 3 a v kategorii chlapců 
družstvo z Gymnázia Christiana Dopplera z Prahy 5. 
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Cvičky a švihadla na dřeň – 18. – 19. říjen 2017

Cílem této a podobných akcí je podpora aktivity našich studentů v realizaci vlastních projektů. 
Účelem kampaně bylo zvýšit povědomí o možnosti darování kostní dřeně a rozšířit registr o nové 
dárce právě u nás na UK FTVS, kde studují mladí a zdraví lidé, kteří patří mezi nejvhodnější dárce.                   
V letošním roce se podařilo překročit hranici 70 tisíc dárců registrovaných v Českém národním 
registru dárců dřeně, tedy lidí ochotných pomoci anonymnímu nemocnému.

Ambasadory akce „Cvičky a švihadla na dřeň“ se stali Eva Samková, zlatá olympijská snowboard-
crossařka, a David Svoboda, student UK FTVS a olympijský vítěz v moderním pětiboji. Záštitu nad akcí 
převzal starosta Městské části Praha 6, která akci poskytla i dotace.

„Taják“ – 48. ročník – 24. říjen 2017

48. ročník přeboru UK FTVS v orientačním běhu „Memoriál Pavla Tajovského“ (noční závod 
koedukovaných dvojic) proběhl 24. 10. 2017 na Starém a Novém Městě pražském. Základna byla v ZŠ 
Brána jazyků na Uhelném trhu v Praze 1. Závod byl koncipován tak, aby účastníci prokázali schopnosti 
orientovat se podle mapy, ale také aby poznali tuto část Prahy. Závodu se zúčastnilo 60 dvojic převážně 
studentů a absolventů UK FTVS, kteří si odnesli nejen zajímavý zážitek z noční Prahy, ale také chutné 
ceny od sponzora akce pana Jana Tajovského – absolventa UK FTVS, syna Pavla Tajovského.

Odborný asistent UK FTVS Pavel Tajovský zemřel 6. 2. 1980 pod lavinou v Nízkých Tatrách. Přebor 
UK FTVS v orientačním běhu organizoval již několik let před svou předčasnou smrtí. Tento memoriál 
je ale také vzpomínkou na všechny studenty a absolventy UK FTVS, kteří zemřeli pod lavinami.

Japan Week – Ukázky šermu s přednáškou od současných samurajů – 18. – 23. listopad 2017

Naše fakulta dlouhodobě usiluje o participaci na  atraktivních 
projektech, které v ČR probíhají. Ve spolupráci s japonskou 
nadací International Friendship Foundation (IFF) a hlavním 
městem Praha se tak stala součástí Japan Week, který se 
konal v Praze ve dnech 18. – 23. 11. 2017. Více než 1300 
umělců představovalo tradiční i moderní japonskou kulturu                                      
a umění. Na UK FTVS proběhla samurajská show a vystoupení 
tradičních bubeníků včetně návštěvy mistra školy Tetsuro 
Shimaguchi, který je autorem šermířské choreografie k filmu 
Kill Bill. Japonskými mistry školy s tisíciletou tradicí bylo dále 
prezentováno zdravotní cvičení Asahimai Live Therapy. Akce 
byla určena především studentům a zaměstnancům UK FTVS.
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Sporťáček

Také v roce 2017 se jako již tradičně tým specialistů 
UK FTVS účastnil sportovně-náborové akce pro děti a mlá-
dež Sporťáček. Akce byla zorganizována na čtyřech místech 
v České republice: ve Zlíně, Brně, Praze a Plzni. Úkolem týmu 
odborníků z UK FTVS bylo na základě testování různých uka-
zatelů fyziologických funkcí organismu doporučit rodičům 
nejvhodnější sportovní aktivity pro jejich děti. S využitím   
naměřených dat ze souboru více než 1200 dětí, které se v rámci 
festivalu Sporťáček účastnily testování, budou vytvořeny refe-
renční hodnoty vybraných ukazatelů fyziologických funkcí 
pro chlapce a dívky od předškolního věku až po starší školní 
věk.

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Cílem činnosti centra je vytvářet podmínky pro vybra-
né sportovní aktivity zdravotně postiženým studentům                                    
a absolventům UK a dalším zdravotně postiženým. Centrum 
současně plní funkci poradenskou a propagační. Pro zajištění 
výuky jsou pracovníci centra doplňováni zdravotně postižený-
mi instruktory. Odborné doprovody, instruktoři a traséři jsou 
zajišťováni z řad studentů a absolventů UK.

Sportovní aktivity probíhaly v loděnici Regata – tří velkých akcí v roce 2017 se zúčastnilo                                        
52 zdravotně postižených a 56 trasérů, doprovodů a přátel sportu zdravotně postižených. Dále se 
konalo 55 tréninků plavání zrakově postižených v bazénu v Tyršově domě.

Kurzy a akce probíhaly v přírodním prostředí zimním i letním v ČR a v zahraničí. V roce 2017 
centrum uskutečnilo celkem pět kurzů lyžování v Krkonoších a v Dolomitech, kterých se zúčastnilo 
40 osob s různým stupněm zdravotního postižení. Doprovod zajišťovalo 60 trasérů a instruktorů. 
V letním období proběhlo celkem pět týdenních kurzů jachtingu a kanoistiky na Lipně a v chorvat-
ské Viganji. Těchto akcí se zúčastnilo 19 osob se zdravotním postižením, převážně osob s amputací,                              
a 37 doprovodných osob.

6.2 Reprezentace a úspěchy studentů UK FTVS
Studenti UK FTVS pravidelně úspěšně reprezentují UK FTVS a UK, zejména na sportovních, ale i na 

kulturních a dalších akcích. V roce 2017 byli studenti UK FTVS součástí sportovních týmů UK v rámci 
Evropské univerzitní hokejové ligy a v „bitvách“ hokejového, fotbalového a florbalového týmu UK 
mezi čtyřmi pražskými univerzitami (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká země-
dělská univerzita a Vysoká škola ekonomická).
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Lange Nacht der Wissenschaft, Dlouhá noc vědy v Kostnici – 11. – 14. květen 2017

Snahou UK FTVS je navazovat meziuniverzitní spoluprá-
ci. Právě proto se ve dnech 11. 5. – 14. 5. 2017 zúčastnila                       
v pořadí již 4. festivalu Dlouhá noc vědy, který si vzal za 
centrální motiv „pohyb ve vědě a věda v pohybu“. Ze strany 
UK FTVS nechyběla aktivní účast, naši studenti – pohybová 
skupina Vivat Academica se zástupci katedry gymnastiky 
se podíleli na slavnostním otevření boulderingového blo-
ku. Tato skupina je složena ze studentů různých studijních 
oborů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 
V současnosti je většina studentů součástí profesionálních divadelních, cirkusových nebo tanečních 
souborů, ale můžete je potkat i na hokejových zápasech extraligy, kde předvádějí vrcholnou vzdušnou 
akrobacii ve 12 m nad ledem při exhibičních vystoupeních.

Evropská univerzitní hokejová liga (EUHL)

Tým UK Praha se stal v roce 2017 počtvrté v řadě mistrem Evropské univerzitní hokejové ligy. Finálová 
série byla poprvé v historii hrána na tři vítězná utkání a poskytla velmi vyrovnané a napínavé souboje 
mezi týmy UK Praha a UMB Banská Bystrica. UK je tak dosud jediným týmem, který od 1. ročníku EUHL 
dokázal v každé sezóně zvítězit a potvrdit tak roli nejúspěšnějšího týmu celé historie EUHL.  Na soupisce 
týmu UK bylo 40 studentů UK FTVS pod vedením manažéra Ing. et Mgr. Miloše Fialy, Ph.D., z katedry    
technických a úpolových sportů UK FTVS a trenérů Mgr. Jana Kregla a Mgr. Petra Nováka. 

Fotbalová „pražská“ bitva 2017 (kvalifikace na ČAH 2017) – 11. květen 2017

Tento rok se poprvé stala fotbalová bitva (konaná 11. 5. 2017 na stadionu Střížkov) současně 
kvalifikací na české akademické hry. Přihlášené univerzity se utkaly ve dvou semifinálových duelech. 
V prvním duelu porazila VŠE s přehledem tým VŠCHT 2 : 0 a postoupila do finále. V druhém utkání 
bohužel prohrál tým UK s mužstvem ČVUT až na pokutové kopy. Tým UK se dostal do vedení (1 : 0) 
a v dalším průběhu utkání zahodil několik gólových šancí. V závěru utkání se týmu ČVUT podařilo 
vyrovnat a zápas šel do pokutových kopů. V nich měli více štěstí fotbalisté ČVUT a postoupili tak 
do finálového utkání. Tým UK porazil v utkání o 3. místo VŠCHT jednoznačně 3 : 0. Finálové utkání 
vyhrálo opět na pokutové kopy mužstvo VŠE a postoupilo tak na závěrečné akademické hry konané 
v Praze. Tým UK byl složen ze 17 studentů UK FTVS pod vedením trenéra Mgr. Jakuba Kokštejna 
z katedry sportoních her UK FTVS.
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7. ročník Hokejové bitvy pražských univerzit – 3. listopad 2017

Do sedmého ročníku hokejové bitvy, který se 
konal v holešovické Tipsport Aréně, nastoupil tým 
Univerzity Karlovy pod vedením Jeho Magnificence 
pana rektora a byl sestaven z hráčů Evropské 
univerzitní hokejové ligy, českých národních soutěží, 
ale také hráčů hrajících v zahraničí. V týmu UK bylo 
25 studentů UK FTVS pod vedením Mgr. Jana Kregla, 
doktoranda UK FTVS, a manažéra Ing. et Mgr. Miloše 
Fialy, Ph.D., z katedry technických a úpolových sportů 
UK FTVS.

Výběr UK nenašel už čtvrtým rokem po sobě přemožitele. Nejprve si zajistil postup do finále              
vítězstvím 5 : 2 nad Českou zemědělskou univerzitou. Finálovým soupeřem pro hráče UK se stal 
tým Vysokého učení technického, který dokázal v prvním utkání porazit Vysokou školu ekonomickou                                  
3 : 2. Finále Hokejové bitvy rozhodly až samostatné nájezdy. Hokejová bitva je stále více populární, 
do hlediště přilákala tisíce studentů.

ČAUS Florbalová bitva – 5. prosinec 2017

Třetí florbalová bitva pražských univerzit se uskutečnila dne 5. prosince 2017 ve Sportovní hale 
ČVUT. Bitvy se stejně tak jako v ledním hokeji a fotbalu zúčastnily čtyři vysoké školy – UK, ČVUT, ČZU 
a VŠE. Florbalovou bitvu vyhrál tým VŠE, tým Univerzity Karlovy se nesešel ve velkém počtu a umístil 
se na 4. místě. Mezi hráči, kteří reprezentovali UK, bylo 5 studentů UK FTVS.
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7. Rozvoj
7. 1 Investice do infrastruktury

V roce 2017 UK FTVS realizovala několik investičních akcí v oblasti rozvoje infrastruktury, ke kte-
rým patří:

• Modernizace bloku HB 3NP – byla provedena modernizace kanceláří a učeben 3NP v bloku 
HB spočívající v drobných stavebních úpravách (podlahy, SDK příčky, podhledy, dveře včetně 
zárubní, omítky, výmalby), posílení slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace. V rámci 
modernizace došlo k vytvoření laboratoře virtuální reality.

• Rozšíření prostor posilovny – z bývalého skladu knih byla vytvořena lehkými stavebními úpra-
vami místnost posilovny pro realizaci atletických odhodových cvičení a hokejové střelby na 
branku.

• Vytvoření PC učebny – byla vytvořeny počítačové učebny pro výuku a testování studentů pre-
zenční i kombinované formy studia. PC učebny mají oproti původním učebnám výhodu ve spo-
jení v jeden celek nebo naopak rozdělení na dvě samostatné učebny. Investice byla hrazena 
z prostředků OP VVV, Projekt: Inovace technického vybavení ICT pro elektronické vzdělávání 
na FTVS (RČ: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002478).

• Rekonstrukce Čističky odpadních vod v Plavsku – zahájena rekonstrukce původní čističky                 
odpadních vod, která již neodpovídala svým provozem nárokům na vypouštění odpadních vod 
do přírody.

• Vytvoření navigačního panelu se softwarem s dotykovou mapou pro lepší orientaci v areálu  
Veleslavín – instalace navigačního kiosku s interaktivní mapou areálu včetně softwaru ve 
vstupním prostoru objektu Veleslavín. Kiosek usnadňuje orientaci nově příchozím studentům 
v areálu a uleví zaměstnancům vrátnice od zdlouhavého vysvětlování cesty dotazujícím se 
osobám/návštěvníkům/studentům.

• ICT 2017 – zabezpečení výukových a vědeckých center UK FTVS odpovídajícím přístrojovým 
vybavením a informačními systémy, systémy přenosu dat, síťovými strukturami, zajištění pro-
pojení vybraných pracovišť ke sdílení interních dat. Projekt pokračuje v roce 2018.
–  PC pro realizaci projektu MS doména – nákup 54 PC jako náhrady za zastaralé počítače 

pro výuku a vědeckou činnost, které kvůli technickému stáří nedovolují provoz operačního 
systému Windows 7 a novějších.

–  Switch – nákup modulárního switche se zvýšenou rychlostí spojení s centrálním switchem 
LAN (10 GB). Zrychlení spojení koncových počítačů s LAN dovoluje lépe a rychleji získávat 
informace z internetu a dalších elektronických vzdělávacích zdrojů.

–  Posílení WIFI Eduroam v objektu Veleslavín – zvýšení pokrytí signálem WIFI sítě Eduroam 
v budovách H, A a E.

• Nákup samojízdného žacího stroje Iseki 326 a automobilu Škoda Octavia – nákup dvou strojů, 
které jsou nezbytné pro zajištění kvalitního studijního prostředí.
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• Vytvoření projektových dokumentací (PD) k investičním akcím v následujících letech:
–  PD k akci „Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2NP objektu F v areálu Veleslavín.
–  PD k akci „Zateplení Bloků A, B, C, D objektu Veleslavín“.
–  PD k akci „Chráněné únikové cesty v bloku HB“.

7.2 Zahájení výstavby sportovního kampusu Veleslavín
UK FTVS se stále snaží o modernizaci v oblasti 

sportu a zpřístupnění sportovních možností stu-
dentům i široké veřejnosti. Důkazem je i zahájení 
první a druhé etapy výstavby sportovního kam-
pusu Veleslavín s dlouho požadovanou sportovní 
infrastrukturou, která doplní základní sportovní 
zařízení nejstarší i nejvýznamnější sportovní fa-
kulty v České republice. „Je před námi ambiciózní 
cíl, dokončit v roce 2023 výstavbu kampusu, který 
napomůže plnění veřejně prospěšných cílů v oblasti sportu,“ uvedl doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., 
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj UK FTVS. V rámci tohoto aktu proběhlo symbolické kopnu-
tí do země za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA., paní                 
děkanky doc. MUDr. Evy Kohlíkové, CSc., a také olympijského vítěze Davida Svobody.

7.3 Celoživotní vzdělávání
V kalendářním roce 2017 se uskutečnilo cekem 56 kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání, z nichž 

se 24 řadí do kategorie zájmové a 32 kurzů bylo zaměřených na výkon povolání. Celkově se všech 
realizovaných kurzů účastnilo 1661 osob. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k navýšení počtu 
kurzů, avšak ke snížení počtu absolventů.

Jako v předcházejících letech je patrný stálý zájem o vzdělávání trenérů ve vzdělávacích kurzech 
licence B i A. 

Ve spolupráci s katedrami jsou realizovány další, zpravidla krátkodobé kurzy, střednědobé zájmové 
kurzy a kurzy zaměřené na výkon povolání. V neposlední řadě jsou nabízeny i kurzy v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků.

POČET KURZŮ A PROŠKOLENÝCH OSOB V CŽV V OBDOBÍ 2012–2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Druh kurzu Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Ktrátkodobé 
do 15 hod.) 7 106 8 194 13 205 19 381 24 350 18 235

Střednědobé 
(16–100 hod.) 22 709 23 662 23 719 15 607 20 744 25 716

Dlouhodobé 
(nad 100 hod.) 14 829 13 949 14 852 18 921 10 714 13 710

Celkem 43 1644 44 1805 50 1776 52 1909 54 1808 56 1661
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U3V

Dlouhodobě je rovněž velký zájem o výuku v rámci Univerzity třetího věku pod vedením                  
PaedDr. Květy Prajerové, CSc. Každoročně se studia účastní téměř 200 seniorů. Program 
dvouletého studia byl rozšířen celkem na 230 hodin. V současné době je první ročník zahajován 
týdenním turistickým kurzem v Krkonoších na horské chatě Na Muldě. Druhý ročník pak 
cyklistickým devítidenním kurzem v jižních Čechách ve výcvikovém středisku UK FTVS ve Stráži 
nad Nežárkou, Dvorcích. Program studia byl doplněn o testování vlastní zdatnosti, o testování 
složení vlastního těla a zjišťování dalších antropometrických parametrů. Výuka dvouletého 
studia je zakončena v Nosticově hale na Malé Straně lidovými tanci z Čech a Moravy za klavírního 
doprovodu. Zájem o tuto formu vzdělávání neustále vzrůstá.

IP UK

V roce 2017 jsme pokračovali celkem v 8 projektech řešených v rámci Institucionálního plánu 
Univerzity Karlovy pro roky 2016–2018 (IP UK). V neinvestiční části projektu zaměřeného na podporu 
pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů byly 4 projekty úspěšně dokončeny a další 4 projekty budou ukončeny v roce 2018.
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8. Ediční činnost UK FTVS v r. 2017
1. DAĎOVÁ, K., VAŘEKOVÁ, J. (Eds.) Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu. 

Aplikovaná TV a sport osob se specifickými potřebami – NMgr. Praha: UK FTVS, 2017. 76 s.                                                  
ISBN 978-80-87647-34-9.

2. SUCHÝ, J. a kol. (Eds.) Sciencia Movens 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské 
vědecké konference konané dne 7. – 8. 3. 2017 v Praze. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2017. 514 s. 
ISBN 978-80-87647-35-6.

3. SLEPIČKOVÁ, I. (Ed.) The Values of Sport: Between tradition (post)modernity. Abstract book. The 
14th European Association for Sociology of Sport Conference, June 14–17. Prague: UK FTVS, 
2017. 130 s. ISBN 978-80-87647-36-3.

4. VINDUŠKOVÁ, J., ZEITHAMMEROVÁ, M., KRASILOV, J., KOLÁŘ, J. (Eds.) Studijní 
programy Fakulty tělesné výchovy a sportu 2017/2018. Praha: UK FTVS, 2017. 258 s. 
ISBN 978-80-87647-37-0.

5. PARRY MARTÍNKOVÁ, I., VINDUŠKOVÁ, J., ZEITHAMMEROVÁ, M., ANDĚLOVÁ, J., 
BASAŘOVÁ, D. (Eds.) English program for international students 2017–2018. Prague: UK FTVS, 
2017. 36 s. ISBN 978-80-87647-38-7.

6. CHLUMSKÝ, M., MIŠINOVÁ, K., MIGDAUOVÁ, A., DAĎOVÁ, K.. (Eds.) Adapted 
Physical Activity through the lifespan. Abstract book + CD-ROM (full-texts). Sborník 
příspěvků konference pořádané dne 22. 9. 2017 v Praze. Praha: UK FTVS, 2017. 137 s. 
ISBN 978-80-87647-39-4.

7. FOŘTEROVÁ-MATOŠKOVÁ, P., CHRUDIMSKÝ, J. (Eds.) Fórum kinantropologie 2017. Vzdělá-
vání v kinantropologii. Sborník abstraktů, textů a prezentací z konference pořádané ve dnech 
20. – 21. 9. 2017 v Moravci. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2017. 196 s. ISBN 978-80-87647-40-0.

8. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., CHRUDIMSKÝ, J. (Eds.) Aktulizované poznatky z didaktiky plavání 
III. Didaktika plavání pro učitele TV na základních a středních školách. Sborník abstraktů, 
textů a prezentací z odborného semináře pořádaného dne 2. 11. 2017 v Praze. CD-ROM.                                        
Praha: UK FTVS, 2017. 169 s. ISBN 978-80-87647-41-7.
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9. Hospodaření
Hospodaření UK FTVS bylo v roce 2017 vyrovnané i přes skutečnost, že fakulta získala z institucionální 

dotace opakovaně méně zdrojů než v letech 2016 a 2015. Fakulta dosáhla kladného hospodářského 
výsledku v rámci všech činností ve výši 27 tis. Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla kompenzována kladným 
hospodářským výsledkem Celoživotního vzdělávání (CŽV) a Doplňkové činnosti (DČ). 

V roce 2017 fakulta hospodařila s hodnotou celkových příjmů ve výši 226 mil. Kč, přičemž příjmy 
z hospodářské činnosti dosáhly hodnoty 21,5 mil. Kč. Zdroje z hospodářské činnosti byly využity 
na financování rozvoje a propagace fakulty. Fakulta v roce 2017 získala externí investiční zdroje                               
a projekty OP VVV přesahující výši 17,5 mil Kč.

Mezi významné investiční akce patří především modernizace bloku HB 3NP včetně nového 
nábytkového vybavení, dále pak rekonstrukce čističky odpadních vod v Plavsku, jednotlivé investiční 
akce nákupů přístrojového vybavení pracovišť a projektové přípravy na budoucí významné investice 
do infrastruktury.

V měsíci říjnu fakulta za účasti jeho magnificence pana rektora slavnostně zahájila stavbu 
sportovního Kampusu Veleslavín.

Díky snížení institucionální dotace došlo v roce 2017 k rozpočtovému navýšení ztráty z hlavní 
činnosti tak, aby nemusela být pokrácena kapitola mzdových nákladů. Stejně jako v minulém roce 
se podařilo navýšit zdroje na vyplácení odměn z vědecké a publikační činnosti až na hodnotu 2,8 mil. Kč.                  
Díky nastavení systému hodnocení činnosti akademických pracovníků bylo ve formě odměn na 
účelových motivačních odměnách souvisejících s vědeckou a publikační činností alokováno od roku 
2014 více než 8,4 mil. Kč.

V roce 2017 činnost fakulty v hospodářské oblasti pokračovala v souladu s dlouhodobým záměrem 
a plynule navázala na započaté procesy optimalizací z roku 2014.

V roce 2017 byla vydána řada opatření, jejichž cílem je efektivnější řízení činností a nastavení 
podmínek fungování s vymezením odpovědnosti a kompetencí jednotlivých pracovníků. Dvojicí 
opatření jsou přesně vymezeny podmínky zajištění období udržitelnosti OP VaVpI. Jednotlivá 
pracoviště fakulty mohou čerpat investiční prostředky z FRM a na výdaje spojené s odborným 
růstem zaměstnanců. Pro efektivnější finanční řízení fakulty bylo vydáno opatření s pravidly evidence 
nákladových středisek, které rozděluje nákladová střediska na střediska rozpočtovaná a střediska 
příspěvková. Toto rozdělení pomůže v budoucnu přesnější práci v oblasti finančního plánování, 
rozpočetnictví a kontroly.

Detailní ekonomické údaje jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření za rok 2017.
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10. Akademický senát
Předsednictvo pracovalo v roce 2017 ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (předseda),                       

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místopředseda),                   
a Mgr. Jana Ižovská (místopředsedkyně).

Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2017 je rozčleněna do následujících bodů:

1. Zasedání a složení AS UK FTVS

V roce 2017 se uskutečnilo celkově 15 zasedání AS UK FTVS, z toho tři mimořádná (14. 6. 2017, 
16. 6. 2017, 29. 8. 2017), jedno předvolební (31. 10. 2017) a jedno volební (7. 11. 2017). 

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 2017 zpravidla konaly (mimo období letních prázdnin) 
jednou měsíčně, většinou 14 dní před zasedáním pléna AS UK FTVS.

3. Usnesení AS UK FTVS

AS UK FTVS přijal za kalendářní rok 2017 celkem 63 usnesení (v příloze Výroční zprávy AS UK FTVS).

4. Spolupráce s vedením 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 2017 a schválil její znění na svém zasedání                                            
dne 20. 3. 2018.
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11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu                
k informacím za rok 2017

Na podatelnu UK FTVS bylo v roce 2017 doručeno pět žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dále byly v roce 2017 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 Vyhověno 
částečně

Odložení 
žádosti

Vydání rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti

Podaná odvolání 
proti rozhodnutí

5 4 0 0 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 2017 na UK FTVS

Počet stížností celkem Oprávněné stížnosti Neoprávněné stížnosti
3 1 2
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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

 doc. 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


