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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY
1. Úvodní slovo děkanky
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a vážení členové akademické obce,
dovolte nám předložit Výroční zprávu UK FTVS za rok 2018, tedy za období, kdy začalo pracovat
nové vedení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
V předchozím funkčním období, a nebylo to zdaleka snadné, prokázala významná část akademické
obce UK FTVS ochotu pracovat na nezbytných změnách, přijmout ne vždy lehké úkoly, které jsou
na fakultu kladeny, a udržet tak její významné postavení při výchově pedagogicko-didaktických
absolventů (učitelů, trenérů, specialistů na sport osob se specifickými potřebami), sportovních
manažerů či specialistů ve zdravotnictví – fyzioterapeutů a ortotiků-protetiků.
Pokud naši fakultu budeme hodnotit z pohledu dlouhodobého záměru UK FTVS, musíme
konstatovat, že mnohé oblasti (například ekonomicko-provozní, studijní – zpracování akreditací,
hodnocení evaluační komisí a další) se průběžně úspěšně řeší, mnohé se dále upravují a modifikují
na základě nových platných předpisů (GDPR, spisová služba a další).
Díky vzájemnému dialogu, hledání kompromisů a ochotě najít společný výstup ve spolupráci
s akademickým senátem jak naší fakulty, tak i Univerzity Karlovy byly dopracovány potřebné vnitřní
předpisy fakulty.
Nejdůležitějším úkolem v tomto období byla a je akreditace/reakreditace nových studijních
programů, spadajících do oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ortotik-protetik,
Učitelství a DS Kinantropologie a Biomechanika. Za stěžejní i nadále považujeme nastavení
prostupnosti mezi jednotlivými studijními programy či návaznost na CŽV.
Dlouhodobým problémem naší fakulty byla ekonomická oblast – z pohledu zaměstnanců
především mzdová politika.
Nezbytným předpokladem pro rozvoj hlavní činnosti fakulty je hospodaření, které zabezpečuje jak
kvalitu výuky, vědeckých možností, tak i finančního odměňování pracovníků fakulty. Díky zpřehlednění
a zjednodušení hospodaření fakulty, které bylo nastaveno vedením fakulty v předchozím funkčním
období, se podařilo zvrátit trend prohlubování deficitu z hlavní činnosti a podařilo se ztrátu i nadále
snižovat.
Příjmy z doplňkové činnosti se díky revizi smluv, navýšení počtu nájemců, zlepšení platební morálky
atd. podařilo výrazně navýšit. Přesto význam doplňkové činnosti a finančních prostředků, které z ní
naše fakulta získává, je třeba stále posilovat.
S úrovní hospodaření souvisí samozřejmě i mzdy a zaměstnanecké benefity. I nadále jsme kladli
velký důraz na udržení růstu mezd pracovníků a díky vnitřním úsporám a především zvýšené efektivitě
provozu fakulty mohlo dojít k růstu hrubé průměrné mzdy na fakultě.
Důležitým aspektem vnitřního rozdělení mzdového fondu bylo i nadále aplikování hodnocení
činnosti akademických pracovníků, které má fakulta nastavené a které zohledňuje přímou i nepřímou
pedagogickou činnost a dle tříd i vědecko-publikační aktivitu. Přestože se charakter „bodování“
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činností akademických pracovníků jednou ročně aktualizuje, ukázal se tento systém jako významně
motivační a pomohl – mimo jiné – i k nárůstu vědeckých aktivit včetně kvalit publikací. Díky
odměňování akademických pracovníků za vědeckou a publikační činnost se význaně zvýšil počet
publikovaných výstupů s IF.
Velmi důležité jsou zaměstnanecké benefity nabízené fakultou (plošné čerpání sociálního fondu
na odborný růst, podpora školkovného, práce z domova a další). Zde vidíme ještě další možnosti
rozšíření jejich nabídek.
Základním předpokladem odborného růstu fakulty je také zajištění dostatečného počtu docentů
a profesorů, neboť pouze tyto akademické hodnosti mohou být v rámci stávajícího systému akreditací
garanty současných event. budoucích studijních programů. V roce 2018 došlo jak k habilitačním,
tak jmenovacím řízením, takže po několika desítkách let jsme měli dalšího profesora z řad našich
akademických pracovníků. V následujícím období máme za cíl dbát o odborný růst především
mladých adeptů k dosažení výše uvedených akademických hodností.
Rozvoj vědecké aktivity probíhal v návaznosti na úspěšné projektové žádosti typu Primus,
jehož cílem je kromě výstupů také stabilizovat výzkumné týmy na delší časové období. Podobně
dál pokračoval program PROGRES Q19 a Q41, kde jsme hlavní garanti, a Q17 s hlavním garantem
Pedagogickou fakultou UK. S tímto programem je spojená dlouhodobá spolupráce jak v rámci ČR
(UK, AV ČR a další), tak zahraniční a také přísun vědeckého know-how.
I nadále jsme pokračovali v čerpání operačních programů OP VVV, jejichž prostředky byly využity
především pro zkvalitnění výuky a i pro další vědeckou činnost.
Přetrvávajícím problémem zůstává otázka úspěšnosti dokončení doktorského studia, která se stále
pohybuje okolo 15 % přijatých studentů. Ke zlepšení tohoto stavu by mělo pomoci finanční navýšení
stipendií z MŠMT studentům prezenční formy s tím, že by tito neodcházeli z fakulty právě z finančních
důvodů, ale pokračovali ve svém dalším pedagogickém i vědeckém rozvoji. Již dlouhodobě řešeným
problémem je však nepoměr mezi počtem studentů DS na jednoho školitele, dále kvalita školitele,
spolupráce s dalšími mimouniverzitními pracovišti, afiliace při publikování a další.
Pro zajištění adekvátního provozu fakulty má významné postavení infrastruktura. Přestože
každoročně, a tedy i v roce 2018, byly realizovány investice, které budou mít dlouhodobý efekt na
snížení provozních nákladů areálu Veleslavín (topný systém, vnitřní osvětlení atd.), stále přetrvává
problém nedostatečného sportovního zázemí. Byla zahájena rekonstrukce kongresového sálu
a tělocvičen v bloku F, inovována audiovizuální technika v učebnách a přednáškových sálech,
postupně se dokončuje ICT zabezpečení a posílila se WiFi. Přestavbu bloku F bychom rádi chápali
jako „předskokana“ zahájení demolice bloku K a následně výstavby sportovního kampusu.
Na závěr, ale významově především, bychom chtěli ocenit práci vedoucích kateder a center, kteří
řešili standardní provoz svého pracoviště, ale jak víme, nejsložitější a nejkomplikovanější je právě
práce s lidmi.
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I nadále byla pro fakultu významná spolupráce s vedením UK – rektorem prof. MUDr. Tomášem
Zimou, DrSc., MBA, kancléřem MUDr. Milanem Prášilem, MBA, všemi prorektorkami a prorektory
UK, v ekonomické oblasti s kvestorkou UK Ing. Miroslavou Oliveriusovou a i s dalšími úseky rektorátu.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům akademické i neakademické obce za spolupráci,
rady i pomoc při zabezpečování chodu fakulty i za mnohdy nezbytnou trpělivost, což nebylo vždy
snadné.
Dovolte, abych popřála nám všem do dalšího období dostatek sil, vzájemný respekt a i nadále
kultivovanou 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.
PRODĚKAN PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PRODĚKAN PRO VĚDECKOU A VÝZKUMNOU ČINNOST, DS A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
PRODĚKANKA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PRODĚKAN PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ

Mgr. Jan Chrudimský, 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. František 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. Klára Coufalová, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (do 19. 2. 2018)
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. (od 20. 2. 2018)
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
MUDr. Michaela Malá
doc. PhDr. Viléma Novotná
Mgr. Šárka Panská (do 30. 4. 2018)
PhDr. Eva Pokorná, Ph.D.
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. (od 15. 5. 2018)
prof. 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
doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. – UK FTVS
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. – UK FTVS
PhDr. Martin Doktor – ČOV Praha
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. – UK FTVS
doc. MUDr. Jan Heller, CSc. – UK FTVS
Milan Hnilička – vládní zmocněnec pro sport, poslanec PČR
doc. Mgr. Daniel Jandačka, PhD. – PedF OU Ostrava
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. – UK FTVS
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – 2. LF UK Praha
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. – FTK UP Olomouc
doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. – Heyrovského ústav 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. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. – UK FTVS
doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. – UK FTVS
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. – UK FTVS
Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D. – Technologické centrum AV ČR
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. – UK FTVS
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. – UK FTVS
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – IKEM Praha
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. – UK FTVS
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – děkan FTK UP Olomouc
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. – UK FTVS
prof. PhDr. Marek Waic, CSc. – UK FTVS
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – UK FTVS
prof. Mgr. Erika Zemková, Ph.D. – FTVŠ UK Bratislava
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. – děkan FSpS MU Brno
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2.2 Pedagogicko-vědecký úsek
Společenskovědní sekce

Vedoucí

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
a sportu
Katedra základů kinantropologie a humanitních věd

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Katedra managementu sportu

PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

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. – do 31. 1. 2018
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. – od 1. 2. 2018

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. – do 18. 3. 2018
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. – od 19. 3. 2018

Katedra plaveckých sportů

Mgr. Daniel Jurák

Katedra technických a úpolových sportů

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. – do 30. 4. 2018
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. – od 1. 5. 2018

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
Studium na UK FTVS probíhalo v roce 2018 dle starých studijních programů, členěné na studijní obory.
Od akademického roku 2019/2020 je otevřeno přijímací řízení do nově akreditovaných studijních programů.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Kód

Název

Doba studia

Forma studia

B7401
B5345
B5345
B7401

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

3 roky
3 roky
3 roky
3 roky

prezenční, kombinovaná
prezenční, kombinovaná
prezenční
prezenční, kombinovaná

Počet
oborů
1
2
1
8

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Kód

Název

Doba studia

Forma studia

N7401
N5345
N5345
N7401

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

2 roky
2 roky
2 roky
2 roky

prezenční, kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční, kombinovaná
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Počet
oborů
2
1
1
8
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Přehled studijních oborů a jejich začlenění do studijních programů je přehledně v tabulce společně
s dalšími informacemi o akreditaci studijního oboru:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2018

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. 12. 2024

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. 12. 2024

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. 12. 2024

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. 12. 2024

prof. PaedDr.
Ludmila Fialová,
Ph.D.

B7401

Tělesná výchova
a sport

7401R007

Vojenská
tělovýchova

P, K / 3

ČJ

16. 7. 2009

31. 12. 2024

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. 12. 2024

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. 12. 2024

prof. PhDr.
Pavel Slepička,
DrSc.
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2018

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. 12. 2024

doc. Ing.
Eva Čáslavová,
CSc.

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T005

Tělesná výchova
a sport

P, K / 2

ČJ

16. 7. 2009

31. 12. 2024

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. 12. 2024

prof. PhDr.
Marek Waic,
CSc.

N7401

Tělesná výchova
a sport

7504T265

Učitelství pro
střední školy
– tělesná výchova

P/2

ČJ

16. 7. 2009

31. 12. 2024

prof. PaedDr.
Ludmila Fialová,
Ph.D.

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T007

Vojenská
tělovýchova

P, K / 2

ČJ

16. 7. 2009

31. 12. 2024

doc. PaedDr.
Lubomír Přívětivý,
CSc.

N7401

Tělesná výchova
a sport

7401T022

P, K / 2

ČJ

17. 7. 2013

31. 12. 2024

doc. PhDr.
Blanka Hošková,
CSc.

N7401

Tělesná výchova
a sport

7504T318

P/2

ČJ

14. 10. 2013

31. 12. 2024

prof. PhDr.
Pavel Slepička,
DrSc.

N7401

Physical Education
and Sport

7401T027

P/2

AJ

19. 10. 2015

1. 11. 2019

doc. PhDr.
Irena Slepičková,
CSc.

Aplikovaná tělesná
výchova a sport
osob se specifickými
potřebami
Učitelství pro střední
školy – ochrana
obyvatelstva
(dvouoborové)
M. A. in Sports
Ethics and Integrity

3.2 Přijímací řízení
Realizace přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019 proběhla dle Podmínek přijímacího řízení
pro akademický rok 2018/2019, které byly schválené Akademickým senátem UK FTVS dne 20. 6. 2017.
Byly zpracovány Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020, které byly schváleny
Akademickým senátem UK FTVS dne 18. 9. 2018.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Studijní obory

Počet přihlášených

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bakalářské obory

2184

608

480

Nav. Mgr. obory

636

385

333

Celkem

2820

993

813
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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
FTVS podala na RVH UK a získala akreditace nových studijních programů s dobou platnosti
na 5 nebo 10 let. Ze současných oborů zbývá podat novou akreditaci stávajících oborů Fyzioterapie
a Ortotik-protetik. V budoucnu plánujeme akreditaci studijního programu Aplikované sportovní vědy
v navazujícím magisterském studiu.
AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studijní program
Aplikovaná tělesná výchova
a sport osob se specifickými
potřebami
Kondiční trenér
Management tělesné výchovy
a sportu
Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání

Trenér
Vojenská tělovýchova, tělesná
výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání

Forma studia

Jazyk výuky

Platnost
akreditace

P, K

ČJ

28. 8. 2028

P, K

ČJ, AJ

28. 8. 2028

P

ČJ

20. 6. 2023

P, K

ČJ

28. 8. 2028

P, K

ČJ, AJ

28. 8. 2028

P, K

ČJ

20. 6. 2023

15

Poznámka

Plný studijní plán;
hlavní a přidružený stud. plán*;
specializace
Výchova ke zdraví
a Výchova v přírodě

STUDIUM
AKREDITOVANÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studijní program
Aplikovaná tělesná výchova a sport
osob se specifickými potřebami
Management tělesné výchovy
a sportu
Učitelství tělesné výchovy
pro střední školy

Master of Arts in Sports Ethics
and Integrity
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy

Forma
studia
P, K

Jazyk
výuky
ČJ

Platnost
akreditace
28. 8. 2028

P

ČJ

20. 6. 2023

P, K

ČJ

28. 8. 2028

P

AJ

6. 6. 2023

P, K

ČJ

20. 6. 2023

Poznámka

Plný studijní plán; hlavní
a přidružený stud. plán*;
specializace Výchova ke
zdraví, Výchova v přírodě, Trenérství se sportovní specializací
Joint degree study

* Hlavní a přidružený studijní plán byly po schválení na RVH UK změněny, aby vyhověly tzv. Univerzitnímu rozmezí pro volnou kombinovatelnost učitelských programů na UK. Nyní čekáme na vydání
povolení k uvedeným plánům od MŠMT.
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3.4 Absolventi fakulty v roce 2018
Níže uvedené počty zahrnují také zahraniční studenty, kteří studují v anglickém jazyce.

3.4.1 Bakalářské a navazující magisterské programy
ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
Studijní obor
absolventů
Tělesná výchova a sport
90
Vojenská tělovýchova
3
Tělesná výchova a sport se zaměřením
0
na vzdělávání – Český jazyk a literatura
Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání – Matematika se zaměřením
2
na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání – Geografie se zaměřením
7
na vzdělávání
Ochrana obyvatelstva se zaměřením
na vzdělávání – Tělesná výchova a sport
16
se zaměřením na vzdělávání
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými
15
potřebami
Tělesná výchova a sport osob
1
se specifickými potřebami
Management tělesné výchovy a sportu
38
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Celkový počet
Studijní obor
absolventů
Fyzioterapie
48
Bakalářů v prezenční formě celkem
220

17

Z toho počet
zahraničních absolventů
1
0
0
0

0

0
0
0
0
Z toho počet
zahraničních absolventů
8
9
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ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
absolventů

Z toho počet
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport

25

0

Vojenská tělovýchova

3

0

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

0

0

Učitelství pro střední školy
– tělesná výchova — Učitelství matematiky

0

0

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

2

0

Management tělesné výchovy a sportu

36

0

Studijní obor

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor

Celkový počet
absolventů

Z toho počet
zahraničních absolventů

Fyzioterapie

46

4

Navazujících magistrů v prezenční formě celkem

112

4

ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
absolventů

Z toho počet
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport

10

0

Vojenská tělovýchova

2

0

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami

6

0

Studijní obor

Studijní obor
Ortotik - protetik

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Celkový počet
absolventů
7

Bakalářů v kombinované formě celkem

25

18

Z toho počet
zahraničních absolventů
0
0

STUDIUM
ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU V KOMBINOVANÉ FORMĚ
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Celkový počet
absolventů

Z toho počet
zahraničních absolventů

Tělesná výchova a sport

61

0

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami

3

0

Tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami

0

0

Navazujících magistrů v kombinované formě
celkem

64

0

Studijní obor

3.4.2 Absolvovali s vyznamenáním
ABSOLVENTI S VYZNAMENÁNÍM
Příjmení a jméno

Typ programu

Forma studia

Studijní obor

Pošustová Kristýna

Bc.

prezenční

APTV

Tomek Jaroslav

Bc.

prezenční

APTV

Vajdíková Markéta

Bc.

prezenční

APTV

Kuklišová Barbora

Bc.

prezenční

FYZIO

Rothová Tereza

Bc.

prezenční

FYZIO

Šimlová Michaela

Bc.

prezenční

FYZIO

Kaprálková Michaela

Bc.

prezenční

MNG

Krejčová Andrea

nav. Mgr.

prezenční

MNG

Neureiterová Petra

nav. Mgr.

kombinovaná

TVS

Plachá Kristýna

nav. Mgr.

kombinovaná

TVS

3.5 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2018
Fakulta evidovala k 30. 9. 2018 celkem 1966 studentů.
V souladu se stipendijním řádem byla v roce 2018 přiznána studentům stipendia v celkové výši
10 745 tis. Kč (v roce 2017 – 11 349 tis. Kč). Největší podíl byl přiznán studentům doktorského
studia ve výši 8 047 tis. Kč (v roce 2017 – 7 058 tis. Kč). Ze stipendijního fondu bylo vyplaceno
celkem 2 516 tis. Kč na prospěchová stipendia a 182 tis. Kč na stipendia v případech hodných
zvláštního zřetele (reprezentace fakulty či univerzity). V roce 2018 nebyla podána žádná žádost
o stipendium na výzkumnou a vývojovou činnost ani na studijní pobyt v zahraničí. Celkový zůstatek
ve stipendijním fondu byl meziročně navýšen o 2 757 tis. Kč v důsledku nízkého čerpání.
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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. Fakulta podala 6 projektů GAČR, z toho jeden úspěšný
PaedDr. Lucia Malá, Ph.D.
Morfologické, fyziologické a předpoklady související se zraněním u elitních fotbalistů
– model pro identifikaci talentů a jejich rozvoj, registrační číslo 19-12150S.
2. Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze probíhá projekt podpořený MZ ČR
v rámci soutěže VES 2018.
Účinnost chodecké intervence s využitím krokoměru na fyzickou zdatnost a neurohumorální
modulaci u pacientů s chronickým srdečním selháním, registrační číslo NV18-09-00146.
3. Ve spolupráci s 3. LF UK je realizován projekt AZV ČR „Vliv pohybové aktivity a omega-3
mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů“, registrační
číslo NV16-29182A.
Dále bylo podáno 15 projektů GAUK, schválených bylo pouze 7 projektů. Dva v sekci Lékařská
věda a pět ve Společenskovědní sekci. Jeden projekt nebude realizován. Řešitelé úspěšných
grantů jsou:
Mgr. Jan Gajdošík
PhDr. Mgr. Rostislav Havel
Mgr. Alena Kašparová
Mgr. Egon Kunzmann
Mgr. Jitka Polívková
Ing. David Skalický
4. Byla a jsou průběžně zpracovávána data pro Smluvní výzkum.
5. 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.
6. V roce 2018 pokračuje projekt PRIMUS Výskoky s dopomocí u stárnoucí populace: Inovativní
metoda kondičního cvičení – řešitel James Joseph Tuffano, Ph.D.
Fakulta získala také nový projekt: Postojově-behaviorální model cesty k úspěšnému stárnutí,
kde je řešitelem Sunwoo Lee a bude zahájen od 1. 1. 2019.
7. Fakulta byla rovněž úspěšná v soutěži UNCE s projektem Univerzitní centrum excelentního
výzkumu sportovního výkonu v elitním sportu. Řešitelem je prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
8. UK FTVS řeší ve spolupráci s dalšími fakultami UK dva vlastní projekty PROGRES Q19 a Q41 a je
spoluřešitelkou projektu Q17, kde hlavním řešitelem je PedF UK.
9. Díky nastavenému motivačnímu systému akademických a vědeckých pracovníků se podařilo významně navýšit počet časopiseckých výsledků s impakt faktorem, které nesou afiliaci
k UF FTVS (celkem 53 výstupů za rok 2018).
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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“.
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
OP 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.
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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.

4.2 Doktorské studium
Doktorské studium je rozhodující hlavně z pohledu budoucích, ale i současných badatelských
aktivit fakulty. Proto byla jeho podpoře a zkvalitnění věnována zvýšená pozornost.
1. Byla dokončena elektronizace doktorského studia v oborech Kinantropologie a Biomechanika.
2. Do doktorského studia bylo v roce 2018 podáno 37 přihlášek – Kinantropologie 34 a Biomechanika 3. Přijato bylo 24 studentů – Kinantropologie 21 a Biomechanika 3. 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 2018
bylo 37 přihlášek.
3. V roce 2018 bylo realizováno 18 státních
doktorských zkoušek a 15 obhajob disertačních prací.
4. Za pozitivum 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. Dne 27. února 2018 se na UK FTVS uskutečnila mezinárodní studentská konference
SCIENTIA MOVENS za hojné účasti českých
a zahraničních studentů.
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Mezinárodní studentská vědecká konference SCIENTIA MOVENS
Celkem 62 aktivních účastníků konference prezentovalo své práce v následujících sekcích:
•

Sportovní trénink

•

Společenské vědy

•

Výzkumné projekty

•

Diplomové a bakalářské práce.

Příspěvky studentů byly vydány v recenzovaném sborníku, který obdrželi všichni účastníci při registraci.
Texty R. Ference a R. Adámika (Social Psychological Aspects in Field of Sport), I. Kouřilové (Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve Španělsku – vybrané kvality projektovaného
kurikula), A. Poláka (Virtuální realita v terapii nekompletních míšních lézí) byly předány k recenznímu
řízení pro uveřejnění v odborném časopise České Kinantropologie.
Prezentace účastníků byly v jednotlivých sekcích posuzovány tříčlennými komisemi z řad zkušených členů akademického obce fakulty. V každé sekci byly vybrány následující nejlepší příspěvky,
které byly finančně oceněny formou mimořádných stipendií:
Sportovní trénink
M. Jesenský
Svalová síla tělesného jádra v rozvoji hokejové výkonnosti mládeže
Výzkumné projekty
L. Vojtíková
Problematika hodnocení držení těla u mladších školních dětí
J. Macho
Motivační faktory v prevalenci dopingu u návštěvníků vybraných fitness center
K. Mišinová
Hodnocení schopnosti stabilizace bederní páteře pomocí inerciálních senzorů
Společenskovědní sekce
K. Švátora
Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu a následné sebehodnocení
K. Doležalová
Inovace hudebně-pohybové výchovy ve školní tělesné výchově na základní škole
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Diplomové a bakalářské práce
A. Polák
Virtuální realita v terapii nekompletních míšních lézí
M. Brožka
Přesnost patování u amatérských hráčů golfu
Ocenění společně s diplomy byly v podvečerních hodinách slavnostně předány v rámci plesu
UK FTVS ve Slovanském domě.

4.3 Rigorózní studium
V průběhu roku 2018 bylo zaregistrováno 6 přihlášek k rigoróznímu řízení a úspěšně proběhlo
6 rigorózních zkoušek.

4.4 Habilitační a jmenovací řízení
Podobně jako v rigorózním studiu umožňuje fakulta realizovat tato řízení v akreditovaných oborech nejen členům akademické obce, ale i zájemcům z jiných fakult i fakult mimo UK či ze zahraničí,
kteří splní podmínky řízení.
1. Proběhlo habilitační řízení Mgr. Michala Šteffla, Ph.D., a bylo zahájeno habilitační řízení
PhDr. Františka Koláře, CSc.
2. Úspěšně byla zahájena profesorská jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Hellera, CSc.,
a doc. PaedDr. Karla Jelena, CSc., v oboru Kinantropologie.
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5. Zahraniční záležitosti
Fakulta dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci a klade na ni velký důraz. V roce 2018 jsme
se v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty zaměřili na rozvoj mobility studentů a rovněž akademických pracovníků, zejména v rámci programu Erasmus+. V rámci rozvoje mobilit a dalších forem
spolupráce proběhla revize portfolia zahraničních partnerů, a to s hlavním zřetelem ke kvalitě a rovnoměrnému pokrytí spolupráce v jednotlivých regionech. Mimo jiné se fakulta snažila o prohloubení
vztahů se stávajícími partnerskými institucemi. Na domácí půdě byl kladen velký důraz na komunikaci se studenty a akademickými pracovníky, a to zvýšením informovanosti studentů o možnostech
výjezdů na zahraniční praktické stáže. V oblasti propagace zahraničních oborů byly aktualizovány
anglické webové stránky a byla navázána nová spolupráce se zahraničními univerzitami, zejména
v Číně, včetně realizace první spolupráce.

5.1 Seznam partnerských univerzit a zahraničních kontaktů
5.1.1 Bilaterální dohody v rámci programu Erasmus+
V rámci Programu Erasmus+, který nadále zůstává hlavní možností výměn v oblasti studentské mobility, má UK FTVS uzavřeno více než 100 dohod s evropskými partnery. I v roce 2018 jsme
uzavřeli několik nových inter-institucionálních dohod.
University of Education Upper Austria, Linz (Austria)
FH Campus Wien, University of Applied Sciences (Austria)
University of Liege (Belgium)
Université Catholique de Louvain (Belgium)
University of Antwerp (Belgium)
KU Leuven (Belgium)
National Sports Academy „Vassil Levski“ (Bulgaria)
Tallinn University (Estonia)
HAAGA-HELIA University of Applied Science (Finland)
Lahti University of Applied Sciences (Finland)
Savonia University of Applied Sciences, Health Care Unit (Finland)
Univerzity of Jyväskylä (Finland)
Kajaani University of Applied Sciences (Finland)
Ecole Normale Supérieure de Rennes (France)
Université Nice Sophia Antipolis (France)
Université Victor Segalen Bordeaux 2 (France)
Universite Lille 2 - Droit et Sante (France)
Universite Claude Bernard, Lyon (France)
University of Montpellier 1 (France)
Universite de Nantes (France)
Université Marc Bloch (Strasbourg II) (France)
University Paris-Sud 11 (France)
Ileps Ecole Superieure Des du Sport (France)
Université de Franche-Comté, Besanco (France)
Université Paul Sabatier Toulouse III (France)
Université de Lorraine (France)
University of Applied Management (Germany)
University of Bayreuth (Germany)
Humboldt University in Berlin (Germany)
Technical University Darmstadt (Germany)
Technische Universität Dortmund (Germany)
Gottfried Wilhelm Leinbitz University of Hannover (Germany)
German Sport University Cologne (Germany)
University of Konstanz (Germany)
Johanes Gutenberg University Mainz (Germany)
Philips-Universität Marburg (Germany)
Technische Universität Müchen (Germany)
Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germany)
Univeritat Leipzug (Germany)
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University of Augsburg (Germany)
Westfalische Wilhelms Universitat Munster (Germany)
Universitat Hamburg (Germany)
Georg-August-Universität Göttingen (Germany)
Democritus University of Thrace (Greece)
University of Peloponnese (Greece)
Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
University of Physical Education Budapest (Hungary)
University of Szeged (Hungary)
Eotvos Lorand University, Budapest (Hungary)
University of Pécs(Hungary)
Rome University of Movement Science (Italy)
University of Teramo (Italy)
University of Udine (Italy)
Latvian Academy of Sport Education (Latvia)
Lithuanian Academy of Physical Education (Lithuania)
Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius (Lithuania)
Avans Hogeschool, University Of Applied Sciences (Netherland)
Hogskolen i Agder (Netherland)
Norwergian School of Sport Sciences (Netherland)
Volda University College (Netherland)
Inland Norway University of Applied Sciences (Netherland)
College of Southeast Norway (Netherland)
Poznan University of Medical Sciences (Poland)
University School of Physical Education, Krakow (Poland)
Polytechnika Opolska (Poland)
University School of Physical Education in Poznan (Poland)
The Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
(Poland)
Akademia Medyczna we Wroclawiu (Poland)
University School of Physical Education in Wroclaw (Poland)
Academy of Physical Education in Katowice (Poland)
Gdansk University of Physical Education and Sport (Poland)
University of Coimbra (Portugal)
Instituto Superior da Maia (Portugal)
Universidade de Lisboa (Portugal)
University of Porto (Portugal)
University Alexandru Ioan Cuza Iasi (Romania)
Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
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Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského
(Slovakia)
Prešovská Univerzita v Prešově (Slovakia)
Univesita Konstantina Filozofa v Nitre (Slovakia)
University of Ljubljana (Slovenia)
Universidad of Alcalá (Spain)
Institute Nacional d´Educácio Física de Catalunya (INEFC),
Barcelona (Spain)
Universitat Autonoma de Barcelona (Spain)
European University Miguel de Cervantes (UEMC) (Spain)
Universidad de Cádiz (Spain)
University of La Coruňa (Spain)
University of Lleida (Spain)
Universidad de Málaga (Spain)
Universidad de Valencia (Spain)

Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spain)
University of Granada (Spain)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain)
University of Vic – Central University of Catalonia (Spain)
Malmö University (Sweden)
Linkoping University (Sweden)
Université de Lausanne (Switzerland)
Abant Izzet Baysal University (Turkey)
Kafkas University, Faculty of Physical Education and Sport
(Turkey)
Manisa Celal Bayar University (Turkey)
Middle East Technical University, Ankara (Turkey)
University of Central Lancashire, Preston (Great Britain)
University of Edinburg (Great Britain)
University of Derby (Great Britain)

5.1.2 Mezifakultní dohody a Memoranda
Faculty of Health and Sports Science, Doshisha University, Kyoto,
(Japan)
Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp,
(Belgium)
Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University in
Bratislava, (Slovakia)
Faculty of Sports, University of Presov, (Slovakia)
Gyula Juhász Faculty of Education, University of Szeged,
(Hungary)
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences,
(Norway)
Dominick Savio Institut, Gits, (Belgium)
School of Human Performance and Leisure Sciences, Barry
University, (USA)

Department of Health, Human Performance and Leisure
Studies, West Virginia State University, (USA)
Department of Theory and Methodology of Tourism and SocioCultural Servises, Siberian State University of Physical Education
and Sport, Omsk, (Russian Federation)
Lomonosow Moscow State University, Moscow, (Russian
Federation)
School of Kinesiology, University of Taipei, (Taiwan)
St. Francis Xavier University, (Canada)
Swansea University, (UK) – Memorandum of Understanding
Beijing Sport University, (China) – Letter of Intent
Larkin University, College of Medical Sciences and Pharmacy,
USA – Memorandum of Understanding

5.2 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita studentů a zaměstnanců
5.2.1 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita studentů
Erasmus+ – Akce KA1 – studijní pobyty (study stays)
V rámci programu Erasmus+ přijížděli na UK FTVS studovat především studenti z Francie, Španělska,
Portugalska a Německa s téměř dvojnásobným počtem studentů v zimním semestru akademického
roku 2018/2019 v porovnání se semestrem letním předešlého akademického roku.
Počet přijíždějících studentů z partnerských univerzit v akademickém roce 2018/2019 ve vztahu
k předchozím rokům:
Přijíždějící studenti

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

66

65

88

74

Studenti měli během akademického roku možnost účastnit se sportovních a dalších aktivit, organizovaných studenty UK FTVS, případně ve spolupráci se studentským klubem ESN.
Vyjíždějící studenti
Počet vyjíždějících studentů na studijní pobyty v akademickém roce 2018/2019 je ve vztahu k předchozím akademickým rokům téměř konstatní, i přes obecný pokles zájmu o zahraniční studijní
pobyty v rámci celé UK:
Vyjíždějící studenti

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

23

26

34

30
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Erasmus+ – Akce KA1 – praktické stáže (internships/traineeships)
V roce 2018 došlo k mírnému poklesu v počtu studentů vyjíždějících na praktické stáže, navýšil se
však počet přijíždějících studentů na UK FTVS. Fakulta má 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 2018/2019 ve vztahu
k předchozím rokům:
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Přijíždějící studenti

2

0

1

4 (k 8. 3. 2019)

Vyjíždějící studenti

3

17

13

12 (k 8. 3. 2019)

Přibližně polovinu výjezdů tvořili studenti doktorského studia. Studenti nejčastěji vycestovali do
Portugalska, Španělska, Německa, Belgie a na Slovensko, dále pak do Velké Británie a Švédska. V akademickém roce 2018/2019 zájem studentů o praktické stáže dále trvá. V zimním semestru již počet
mobilit téměř dosáhl počtu výjezdů za minulý akademický rok.

5.2.2 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita akademických pracovníků
Mobilita akademických pracovníků v rámci Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019 ve vztahu
k předchozím rokům:
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Vyjíždějící

15

10

20

13 (k 8. 3. 2018)

Přijíždějící

13

17

27

12 (k 8. 3. 2018)

V akademickém roce 2018/2019 vycestovali akademičtí pracovníci UK FTVS nejčastěji do Německa,
Španělska, Belgie a na Slovensko. Nejvíce hostů bylo přijato z Polska, Belgie a Slovenska, dále
UK FTVS navštívili hosté z Turecka a Řecka.

5.3 Kreditová mobilita
Kreditová mobilita představuje podprogram Erasmus+, který poskytuje podporu mobilit do/ze zemí,
které se neúčastní programu Erasmus+ – Akce KA1.
V akademickém roce 2018/2019 dále probíhají mobility, na které fakulta obdržela finanční
podporu:
•
•

Lomonosov Moscow State University (MSU), Ruská federace – v roce 2018 byla realizována
1 mobilita z UK FTVS na MSU.
Zimman College of Physical Education and Sport Sciences, The Academic College at Wingate,
Izrael – v letním semestru akademického rocku 2017/2018 celkově proběhlo 5 mobilit.
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5.4 Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní dohody)
Mobilita studentů i akademických pracovníků v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod
se v některých kategoriích zvýšila, v jiných snížila.
Mobilita – meziuniverzitní a mezifakultní dohody
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Vyjíždějící studenti

1

3

5

0 (k 8. 3. 2019)

Přijíždějící studenti

5

9

1

13 (k 8. 3. 2019)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Vyjíždějící akademičtí pracovníci

1

4

2

0 (k 8. 3. 2019)

Přijíždějící akademičtí pracovníci

0

7

1

3 (k 8. 3. 2019)

V roce 2018 UK FTVS dále usilovala o rozvoj spolupráce v oblasti mezifakultních a meziuniverzitních dohod.
Mezifakultní dohody – nově podepsané v roce 2018:
•
•
•
•

Beijing Sport University, Čína (podepsán Letter of Intent) – fakulta přijala 11 studentů z Beijingu.
Siberian State University of Physical Education and Sport, Ruská federace – rozšíření spolupráce.
Memorandum o spolupráci s Larkin University, College of Medical Sciences and Pharmacy, USA.
Memorandum o spolupráci s Faculty of Psychology, Moscow State University, Ruská federace
– rozšíření spolupráce.

Meziuniverzitní dohody (UK FTVS participující fakulta) – nově podepsané v roce 2018:
•

East China Normal University – dohoda o výměně studentů.

5.5 Fond mobility UK
V roce 2018 UK FTVS realizovala následující mobility za podpory Fondu moblity UK:
• studijní pobyty – 2 (dvousemestrální pobyty)
• vědecké a výzkumné pobyty studentů – 4
• vědecké a výzkumné pobyty akademických pracovníků – 1
• přijetí vědeckých pracovníků – 4

5.6 CEEPUS
Za podpory programu CEEPUS proběhla v letním semestru akademického roku 2017/2018
jedna mobilita.

5.7 Společné studijní programy (joint degrees)
Fakulta je zapojena do programu MA in Sports Ethics and Integrity, kde koordinátorem je
Swansea University (Velká Británie) a spolupracujícími partnery vedle UK FTVS (Česká republika),
KU Leuven (Belgie), University of Peloponnese (Řecko), Johannes Gutenberg Universitaet
Mainz (Německo) a University Pompa Fabra, Barcelona (Španělsko).
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V roce 2018 bylo do oboru přijato 22 studentů z 18 různých zemí, 16 z nich obdrželo finanční
podporu Evropské komise z programu Erasmus Mundus. 20 studentů (z původního počtu 21)
postoupilo do 2. ročníku. V akademickém roce 2018/2019 celkově studuje v tomto oboru 42 zahraničních studentů.
Akademický rok

1. ročník

2. ročník

2017/2018

2018/2019

2017/2018

21

–

2

0 (k 8. 3. 2019)

2018/2019

22

20

1

3 (k 8. 3. 2019)

5.8 Strategická partnerství
V roce 2018 UK FTVS obdržela finanční podporu dvou projektů na podporu spolupráce v rámci
strategických partnerství s KU Leuven (Belgie) a University of Melbourne (Austrálie).
Tato podpora byla využita na mobility pěti akademických pracovníků a jednoho administrativního
pracovníka z KU Leuven na UK FTVS a jednoho akademického pracovníka z University of Melbourne
na UK FTVS. Projekt s KU Leuven podpořil realizaci společného oboru (joint degree) MA in Sports
Ethics and Integrity a projekt s Melbourne University byl zaměřen především na přednáškovou
a společnou publikační činnost v oblasti aktivit v přírodě a filosofie sportu.

5.9 Mezinárodní projekty
V roce 2018 byl na UK FTVS řešen projekt „BE-PASA“ – Body Ecology by Physical, Adapted & Sport
Activity – International Scientific Coordination Network (GDRI), Francie – projekt GDRI 836 CNRS
(UK FTVS – spoluřešitel). Jedná se spolupráci podporovanou 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. Mezi partnerské univerzity,
které zajišťují tento program, patří: Swansea University (Velká Británie), UK FTVS (Česká republika)
a University Oslo (Norsko).

5.10 Mezinárodní konference
UK FTVS uspořádala ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK, Pedagogickou fakultou UK a im.
Jana Długosza Częstochowa (Polsko) mezinárodní česko-polskou konferenci „Vznik Československé
a Polské republiky a role sportu při vytváření nové státní identity“. Konference proběhla na UK FTVS
11. května 2018 a byla zařazena do programu oslav UK ke stoletému jubileu založení Československa.
Šestice českých a šestice polských historiků představily na vybraných tématech z období mezi dvěma
světovými válkami podíl sportovců na formování nové národně-státní identity obou zemí.
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5.11 Další mezinárodní aktivity
UK FTVS iniciovala založeni odborné společnosti „Association of Human Performance and Health“.
Akt popisu za účasti zástupců vedení UK FTVS proběhl dne 14. prosince 2018 na UK. Odborná společnost byla založena podle českého právního řádu. Zakládajícími členy odborné společnosti je kromě
UK i AWF v Katowicích zastoupená rektorem prof. Adamem Zajacem a AWF Gdaňsk zastoupená
rektorem prof. Waldemarem Moskou.
V rámci spolupráce se zahraničními partnety byla v roce 2018 rozpracovaná řada dalších projektů. K nejvýznamnějším patří připravovaný projekt „Vznik moderního sportu v rodící se moderní
společnosti střední Evropy – proměny symbiózy“, který je výsledkem spolupráce v rámci Netzwer
Sportgeschichte, jíž je prof. Marek Waic z UK FTVS členem a kterou koordinuje prof. Rudolf Mullner
z Institutu sportovní vědy Vídeňské univerzity. Účast přislíbili historici sportu z UK FTVS, UK FSV,
Universität Wien, Université de Lausanne, Univerzity of Physical Education Budapest, Ludwigsburg
University of Education. Návrh projektu se bude ucházet o podporu GAČR v jarním termínu v roce 2019.
Druhým významným projektem je „Sport Governance Systems and the incentive Effect of the Society Participation in Sports“. Jedná se o návrh projektu, který byl vytvořen na mezinárodních dnech
University of Physical Education Budapešť 12. – 15. 9. 2018 a bude se o podporu Višegradského fondu
ucházet v roce 2019. Na jeho realizaci by se spolu s UK FTVS dále podílely Univerzita Komenského
Bratislava, Joseph Pilsudski University of Physical Education ve Varšavě a Borys Grinchenko Kyiv
University v Kyjevě. Koordinátorem projektu by se stala University of Physical Education Budapešť.
V roce 2018 byla prohloubena spolupráce s Université de Laussane – Faculté des sciences sociales
et politiques, Institut des sciences du sport (Švýcarsko) a byly naplánovány aktivity pro rok 2019
– účast studentů doktorského studia UK FTVS na Summer and Winter Schools, jakož i spolupráce
Center for Sport History and Culture at De Montfort University Leicester. Výsledkem uvedené spolupráce byla hostující přednáška na UK FTVS – Grégory Quin, PhD Université de Lausanne, Institut
des sciences du sport „Going beyond the evidence… FIFA & FIS, money and the firsts international
competitions (1930–1970)“ – 29. 11. 2018.
Výsledkem další prohlubující se spolupráce s Ludwigsburg University of Education (Německo) byla
hostující přednáška na UK FTVS Prof. Dr. Annette Hofmann, Head of Department of Art, Music and
Sport of the Ludwigsburg University of Education, President of the International Society for the History of Physical Education and Sport „German Turnen: Its history and its present“ 8. 11. 2018.

5.12 Členství v mezinárodních organizacích
UK FTVS je dlouhodobým členem ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education)
a ENSE (European Network of Sport Science, Education & Employment). V roce 2018 UK FTVS pokračovala v aktivním členství v obou významných evropských společenstvích, jež representují stěžejní
studijní obory realizované na UK FTVS.
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6. Vnější vztahy
UK FTVS pravidelně organizuje různé akce pro akademické pracovníky a studenty fakulty a pro širší veřejnost. I v roce 2018 byla fakulta pořadatelem a spolupořadatelem nejrůznějších akcí – odborných seminářů,
workshopů, konferencí i sportovních akcí, z nichž mnohé mají již mnohaletou tradici. Dne 16. května 2018
se UK FTVS také podílela na organizaci sportovních utkání v rámci Rektorského sportovního dne.

6.1 Výběr akcí v roce 2018
Akademické mistrovství v halové atletice – 8. leden 2018
Katedra atletiky UK FTVS připravila společně s Českou
asociací univerzitního sportu na začátek atletické halové sezóny Akademické mistrovství ČR v halové atletice.
Závody studentů vysokých škol z České republiky proběhly v pondělí 8. ledna ve strahovské přetlakové hale,
která byla svědkem výborných výkonů (Michaela Hrubá
z UK FTVS ve skoku vysokém 185 cm a ve skoku dalekém v osobním rekordu 602 cm a dále Dominik Záleský
z UP v běhu na 60 m za 6,67 s). V roce 2018 se halového akademického mistrovství zúčastnilo celkem
45 vysokých škol a fakult z celé republiky. Celkový počet startujících vysokoškolských atletů dosáhl počtu
165, z toho 96 mužů a 69 žen, což je více než v předcházejících letech. Na startu se objevila i řada českých
reprezentantů.
V závodním poli se neztratili ani atleti a atletky UK FTVS. Kromě Michaely Hrubé získali bronzové medaile
F. Dvořák v běhu na 400 m (51,45 s) a L. Pilař ve vrhu koulí (11,76 m).
Těsně pod stupni vítězů skončila na 4. místě ve vrhu koulí R. Hambergerová výkonem 10,29 m.
Na 6. místě se pak umístil v běhu na 60 m F. Dvořák v čase 7,15 s.
Příznivci halové atletiky mohli sledovat kvalitní výkony v podání reprezentantů dalších českých vysokých
škol. Dvě zlaté medaile si z akademického mistrovství odvezla M. Pírková z VUT Brno, která kromě vítězství
na hladké šedesátce (7,47 s) zvítězila po souboji s T. Petržílkovou ze ZČU na 400m trati (55,37 s). Ve skokanských disciplínách kralovali atleti ČZU M. Klukan (skok vysoký 205 cm) a J. Zeman (trojskok 14,93 m).
Pražská ČZU měla svého vítěze i ve vrhu koulí díky F. Litavskému (16,27 m).
Celkovým vítězem v soutěži vysokoškolských týmů se stala ČVUT Praha se ziskem 103 bodů a obhájila tak
své vítězství z roku 2017. Na tradičního vítěze z minulých let UK FTVS tentokrát zbylo s bodovým součtem
66 bodů až 5. místo.

UK FTVS žije paralympiádou v PyeongChangu – 15. březen 2018
Cílem osvětové akce, která se konala 15. 3. 2018, byla nejen popularizace tématu paralympijských
her, ale i seznámení dětí pražských základních škol a širší veřejnosti s tématy zdravotního postižení
netradičním způsobem. Organizace se ujali studenti 2. ročníku bakalářského studia oboru Aplikované
tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami, společně s projektovým týmem.
Pro navození atmosféry bylo možné celý den sledovat na velkoplošných obrazovkách přenosy přímo z paralympiády z PyeongChangu. Účastníci se rovněž mohli setkat s korejskými ženami oblečenými
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v tradičním korejském oděvu Hanbok a spolu s nimi
se naučit korejský pozdrav a ochutnat korejský čaj,
korejské sušenky, ženšenové bonbony, lisované mořské
řasy či krevetové chipsy, prostě přiblížit si Koreu všemi
smysly.
Velice zajímavá byla pro děti možnost osobně se setkat s našimi úspěšnými sportovci se zdravotním postižením, kterými byli Kateřina Komárková, Aleš Kisý, Anežka Floriánková, Pavel Dvořák, David Půlpán
a Michaela Krunclová. Ti měli pro děti připravené povídání o zážitcích z paralympijských her, dalších
vrcholových sportovních akcí, ale i z běžného rekreačního sportování. Děti měly možnost prohlédnout si medaile i sportovní pomůcky, aktivně diskutovat, nechat si podepsat fotografie a upomínkové předměty. Stolní tenista David Půlpán si přímo v kongresovém sále s dětmi zahrál stolní tenis.
Další aplikované sporty si děti mohly vyzkoušet se studenty oboru ATVS OSP. Na různých stanovištích děti mohly blíže poznat: paralympijský sport goalball, fotbal amputovaných a kurling (sálová
modifikace curlingu). K dispozici byly i informace o paralympijském sportu, a to zábavnou formou
kvízů, hádanek a soutěží.
Největší zájem měly děti o možnost vyzkoušet si jízdu na mechanických a elektrických invalidních
vozících, kterou jim zprostředkovala firma Meyra. Děti se také seznámily s různými pomůckami, které
zdravotně postiženým usnadňují každodenní život. Zažily, jak obtížné je namazat si chleba jednou
rukou a co k tomu může pomoci. Zážitky z oblasti technické rehabilitace pak doplňovala prezentace
firmy Otto Bock, která dětem předváděla moderní protézy nejen pro každodenní nošení, ale i speciálně vyrobené a upravené protézy pro sport.
Celé akce se zúčastnilo téměř 300 žáků a jejich vyučujících z šesti základních škol. Na závěr
programu mohli účastníci vyplnit dotazníky spokojenosti, ze kterých vyplynulo, že se jim připravený
program moc líbil a získali díky němu mnoho nových informací a zážitků.
Akci zdokumentovala také Česká televize, která odvysílala reportáž v rámci paralympijského studia
na ČT sport ještě týž večer (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//12198191441-xii-zimni-paralympijske-hry-2018-pchjongcchang/218471290251106/).
Za podporu je třeba poděkovat všem sponzorům akce, prezentujícím sportovcům i organizacím
a marketingovému centru UK FTVS.

Turnaj moudré sovy – 21. červen 2018
Dne 21. června 2018 se ve sportovní hale Fakulty tělesné výchovy a sportu konal již čtvrtý ročník Turnaje moudré sovy v integrované boccie. Účastníci si mohli v párech
zasoutěžit v tomto paralympijském sportu, který vypadá
jednoduše, ale pro vítězství je třeba dobré koordinace,
taktiky a strategie. Na organizaci turnaje spolupracoval
tým projektu Pohyb pro inkluzi spolu s paralympijským
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reprezentantem Františkem Serbusem a Českou federací boccii, z.s. Hodnocení se ujala mezinárodní
rozhodčí Pavla Vrbová. Turnaj byl otevřen zaměstnancům a studentům UK FTVS i pedagogům ze
spolupracujících institucí. Do turnaje se registrovalo 8 dvojic, přičemž jeden z týmů byl mezinárodní
(česko-izraelský). Turnaj uváděl moderátor České televize Jiří Rejman. Během odpoledne proběhlo
napínavé sportovní klání, vítězové jednotlivých kol postupovali přes semifinále až k finále, kterého se
zúčastnily dvojice: Hana Sládková s Batche Ben Uriel (Izrael) a Michal Šteffl s Kateřinou Wojasovou.
Během přestávek doplňovali závodníci energii u občerstvovacího pultu, tradičně plného pochutin, a to
i domácí výroby. V nesoutěžních tréninkových boxech si zkoušely tuto hru i děti zaměstnanců. Vítězným párem turnaje se nakonec stali „Katka a Michal“. Druhé místo obsadil pár „Izra-Czech“, třetí místo
pak „Vy víte kdo“ (Eva Prokešová a Tomáš Brtník). Atmosféra na Moudré sově byla vynikající. Všichni
zúčastnění si navíc vyzkoušeli paralympijský sport pro jedince se specifickými potřebami na profesionální
úrovni. Mnozí z nich se s bocciou setkali poprvé.

Teambuildingy pro třídní kolektivy – červen až říjen 2018
V červnu, září a říjnu 2018 byly připraveny v rámci projektu Pohyb pro inkluzi teambuildingy pro žáky několika
pražských základních škol. Cílem těchto jednodenních
akcí bylo stmelení kolektivu, posílení spolupráce ve třídě
a zážitky z netradičních aktivit, kterých se účastní celá
třída. Aktivita měla kromě zprostředkování nevšedního
zážitku také formovat kompetence účastníků ve vztahu
k výstupům některých vzdělávacích oblastí z RVP. Děti
(ale i paní učitelky) získaly spoustu nových informací
a dovedností, například z oblasti peer-tutoringu, který
na akci nenásilně probíhal. Aktivita byla školou hodnocena vždy velmi pozitivně.

Sportovní dětské léto 2018 – červenec – srpen 2018
V průběhu července a srpna roku 2018 se uskutečnil již 7. ročník příměstského tábora pro děti
ve věku od 6–15 let. UK FTVS nabídla veřejnosti celkem 7 turnusů (cca 70 dětí/turnus), kterých se
celkem zúčastnilo cca 443 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. O děti se starali převážně instruktoři z řad studentů UK FTVS.
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Běh okolo Džbánu – 2. říjen 2018
29. ročník Běhu okolo Džbánu se již tradičně uskutečnil
v úterý 2. října 2018 v areálu Šáreckého údolí v Praze 6.
Letos se na všechny konečně usmálo počasí, a tak si závodníci dopolední kategorie ještě užili podzimního sluníčka.
Nejpočetnější skupina závodníků žákovské kategorie, rozložená do čtyř startů, byla právě v dopoledních hodinách,
kdy se na tratích od 900 do 1500 m zúčastnilo přes 200
závodníků základních škol a víceletých gymnázií z Prahy 6. Tento závod byl pro ně oblastním kolem
poháru Věry Čáslavské v přespolním běhu pro rok 2018, jehož nejlepší závodníci se tak nominovali
na Přebor Prahy v přespolním běhu. Pro některé to byla velká motivace, protože tak reprezentovali
svojí školu v soutěži družstev. V odpoledních hodinách pak byla účast v juniorské kategorii a kategorii
dospělých skromnější i přesto, že bylo velmi dobré počasí. Pro ně byl tento závod zařazen do seriálu
Pražského běžeckého poháru.
Na organizaci závodu se podíleli především učitelé z katedry sportů v přírodě a studenti UK FTVS
ve spolupráci s DDM Praha 6, středisko pro volný čas dětí a mládeže. Organizaci závodu finančně
podpořila Městská část Praha 6 z dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. a Česká asociace
univerzitního sportu.

Pohár pražských základních a středních škol v přespolním běhu POPRASK – 11. říjen 2018
Dne 11. října 2018 pořádal Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve spolupráci s Fakultou
tělesné výchovy a sportu finálové kolo Poháru pražských základních a středních škol v přespolním
běhu pro školní rok 2018–2019 – POPRASK. Vynikající podmínky pro uskutečnění závodů s atletickým
stadionem a zázemím pro rozhodčí poskytly Centrum sportů ministerstva vnitra ČR a částečně
i turistické cesty pražské Stromovky.
Téměř letní počasí přilákalo na závody v přespolním běhu 204 žákyň a žáků z jedenácti základních škol a 179 dorostenců a dorostenek z devatenácti středních škol z celé Prahy. Na závody byly
připraveny vcelku rovinaté tratě v okolí atletického stadionu v délce 1 až 5 km s hromadným startem. Jednalo se o závody školních družstev, z nichž
nejlépe umístěná čtyřčlenná družstva ve čtyřech
žákovských a dvou dorosteneckých kategoriích postupovala do celorepublikového finále 18. 10. 2018
v Hradci Králové. To byla pro všechny závodníky
poměrně velká motivace.
Společně s organizátory DDM hl. města Prahy se na organizaci závodů a zpracování výsledků
podílelo 10 studentů UK FTVS.
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„Taják“ – 49. ročník – 24. říjen 2018
49. ročník přeboru UK FTVS v orientačním běhu
„Memoriál Pavla Tajovského“ (noční závod koedukovaných dvojic) proběhl 24. 10. 2018 na mapě
Šárka. Základna byla v restauraci v Nebušicích.
Závodu se zúčastnilo 55 dvojic, tedy 110 závodníků, převážně studentů a absolventů UK FTVS.
Závod proběhl na mapě na obou stranách Nebušic,
za celkem příjemného podzimního počasí. Jako již
tradičně velmi chutné ceny pro závodníky sponzoroval pan Jan Tajovský – absolvent UK FTVS, syn Pavla Tajovského, odborného asistenta UK FTVS,
který zemřel při fakultní akci 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.

Vernisáž výstavy fotografií Centra Paraple – 15. listopad 2018
Dne 15. 11. 2018 uspořádali studenti 1. nMgr.
ročníku ATVS OSP vernisáž výstavy fotografií Centra Paraple. Vernisáž otevřel hudebním sólem na
saxofon student a reprezentant ČR v para plavání
Bc. Vít Šašek.
Slavnostní projev pronesla děkanka fakulty
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., a ředitel Centra
Paraple Mgr. David Lukeš. Ten po zahájení vernisáže
prezentoval svoji přednášku „Sport a handicap“. Akci garantovaly odborné asistentky katedry
ZTV a TVL Mgr. Eva Prokešová, Ph.D., a PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Video z akce je dostupné
na: https://www.youtube.com/watch?v=uMSCNQvinns.

Vzdělávací akce APA pro družiny v rámci projektu Pohyb pro inkluzi – 29. listopad 2018
Vzdělávacího programu se zúčastnilo celkem 60 žáků ze školních družin dvou pražských základních
škol. Základním cílem realizovaného programu bylo vytvořit povědomí o osobách se zdravotním
postižením a o možnostech sportovního vyžití právě jedinců se specifickými potřebami. V průběhu
dvouhodinového programu měli žáci i jejich vyučující možnost aktivně poznat pohybové aktivity
a sporty lidí s různým typem zdravotního postižení.
Žáci měli možnost si vyzkoušet pohyb na invalidním
vozíku v bariérovém prostředí, bocciu i paralympijský sport pro osoby se zrakovým postižením zvaný
goalball. Mohli si také vyzkoušet činnosti zaměřené
na nácvik prostorové orientace bez zrakové kontroly
či poznat práci canisterapeuta a jeho léčení pomocí
kontaktu psa a člověka. Účastníkům byla představe35
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na také základní pravidla a doporučení pro asistenci osobám se zdravotním postižením. V rámci
programu jsme se mimo jiné zaměřili na aktivity, které by měly vést ke zlepšení postojů k osobám se
zdravotním postižením, k respektu k osobám s odlišností a ke vzájemnému porozumění.

Sporťáček
I v roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci na sportovně-náborové akci pro děti a mládež Sporťáček.
Specialisté z řad zaměstnanců UK FTVS v rámci prezentace činnosti fakulty a prostřednictvím testování
vybraných fyziologických funkcí organismu poskytovali odbornou pomoc rodičům při výběru
vhodných sportovních aktivit jejich dětí. Na základě naměřených dat jsou průběžně aktualizovány
referenční hodnoty vybraných fyziologických funkcí chlapců a dívek od předškolního až po starší
školní věk.

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK
Dále pokračovala spolupráce s centrem Paraple, školami
Jaroslava Ježka a Aloyze Klára pro zrakově postižené děti.
Významná je spolupráce s FOPTO – profesní organizací protetiků a ortotiků ČR a protetickou firmou OTTO BOCK ČR,
která osobám s amputací zajišťuje nejmodernější sportovní
protézy. Spolupracujeme také se z.s. NO FOOT NO STRESS, která sdružuje občany s amputací a odborníky na sport
a rehabilitaci.
Uskutečnili jsme 12 týdenních kurzů, kterých se zúčastnilo 57 zdravotně postižených s různými typy
postižení. Doprovody, instruktory a traséry zajišťovalo 126 studentů a absolventů UK.
V loděnici Regata proběhly dvě velké akce, kterých se zúčastnilo 20 zdravotně postižených
a 28 doprovodů. Dále 3 tréninky se třemi zdravotně postiženými, které zajišťovali 3 instruktoři.
Plavecký program – v Tyršově domě se konalo 75 tréninkových lekcí se 22 zrakově postiženými,
které zajišťovalo 14 instruktorů a doprovodů.
Kurzů, akcí a tréninků se celkem zúčastnilo 102 zdravotně postižených a 171 doprovodů, instruktorů a trasérů.
Průběžně jsme aktualizovali webové stránky centra v rámci webových stránek UK, resp. stránky
pro studenty s nespeciálními potřebami, na adrese: http://www.cuni cz/UK-1657.html.
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7. Rozvoj

7.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme v roce 2018 realizovali následující
projekty:
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna
jejich relevance pro trh práce, přičemž aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu podnikavosti
a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a predikcí budoucího vývoje trhu práce.
Nedílnou součástí celouniverzitního projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.
Projekt je realizován ve dvou částech, kdy v první části byl projekt ukončen v listopadu 2018. Výstupem projektu byla akreditace dvou nových bakalářských studijních programů Trenér a Kondiční
trenér v prezenční i kombinované formě.
Inovace technického vybavení ICT pro elektronické vzdělávání na UK FTVS
registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002478
Předmětem projektu je podpora rozvoje e-learningové výuky na UK FTVS prostřednictvím investic
do infrastruktury. Jedná se o modernizaci a sloučení dvou stávajících učeben do jedné počítačové
učebny. Modernizace spočívá nejen v pořízení odpovídajícího vybavení, ale i ve stavebních úpravách
učebny a vytvoření dispozic pro hromadné testování studentů a výuku inovovaných předmětů. Součástí projektu je také pořízení techniky k tvorbě edukačních videí.
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově podporou mezinárodní mobility výzkumných
pracovníků. Prostřednictvím příjezdů post-dok a zkušených vědeckých pracovníků ze zahraničí a výjezdů českých vědeckých pracovníků-juniorů a seniorů na pracovní pobyty na zahraničních výzkumných institucích dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň rozvoji UK v oblasti
lidských zdrojů.
Podpora společného vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybově orientovaných
programů
registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664
Projekt je zaměřen na podporu dětí se SVP a jejich vrstevníků v oblasti společného vzdělávání.
Pomocí implementace relevantních mezinárodních standardů v oblasti pohybové gramotnosti a vytvořením vhodných proinkluzivních postupů bude možné u žáků se SVP podpořit stejný rozvoj jako
u jejich vrstevníků v oblasti školní TV i mimoškolních pohybových aktivit. Projekt je zaměřen na
pražské děti a je podáván ve spolupráci s FTK UP v Olomouci, která svůj projekt cílí na další části ČR.
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Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR
registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení
v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpoří intervence financované
v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.
Analýza nehodových dějů chodec tramvaj – validace simulačních modelů
registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008401
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům. Projekt bude řešit úlohy
pasivní i aktivní bezpečnosti. Bude vytvořena metodika nárazových zkoušek tramvaj-chodec
s testovací figurínou. Využitím většího množství crashtestů bude vytvořen a validován simulační
model střetu tramvaj-chodec. Přínosem bude efektivní návrh bezpečnějších konstrukcí vozidel.
Zařízení a metodika bude využita pro experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti
systému automatického brzdění před překážkou.

7.2 Institucionální plán UK
V roce 2018 jsme úspěšně ukončili dlouholeté řešení dílčích projektů 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. V části investiční byly dílčí části projektu zaměřeny na inovaci technologického
vybavení infrastruktury IT.

7.3 Celoživotní vzdělávání
V kalendářním roce 2018 se uskutečnilo cekem 57 kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání, z nichž
se 27 řadí do kategorie zájmové a 30 kurzů bylo zaměřených na výkon povolání. Celkově se všech
realizovaných kurzů účastnilo 1661 osob. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k navýšení počtu
kurzů, při stejném celkovém počtu frekventantů.
Mezi významné kurzy zaměřené na výkon povolání patří kurzy Trenérské školy UK FTVS (kurzy
licence „B“ a „A“), které organizujeme ve spolupráci se sportovními svazy ČR. Na základě dohody se
sportovními svazy jsme v letošním roce inovovali obsah trenérské licence „A“, kdy jsme kurz rozšířili
o nabídku volitelných předmětů. Dále pořádáme kurz Osobního a kondičního trenéra, kurz s názvem
Pohyb a zdraví zaměřený na jógu a např. kurzy pro maséry.
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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 2013–2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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.)

8

194

13

205

19

381

24

350

18

235

21

306

Střednědobé
(16–100 hod.)

23

662

23

719

15

607

20

744

25

716

23

711

Dlouhodobé
(nad 100 hod.)

13

949

14

852

18

921

10

714

13

710

13

644

Celkem

44

1805

50

1776

52

1909

54

1808

56

1661

57

1661

U3V
Dlouhodobě je rovněž velký zájem o výuku v rámci Univerzity třetího věku. 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.

7.4 Spolupráce se sportovními svazy či jinými významnými subjekty
Zástupci sportovních svazů jsou pravidelně zváni na společná jednání, jejichž účelem je rozvoj
programu CŽV. Výsledky společných jednání jsou implementovány v tematických plánech trenérské školy. Vzhledem k výraznému podílu akademických pracovníků UK FTVS na výuce v trenérské
škole, jsou aktuální poznatky sdíleny i ve výuce povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Odborníci a zástupci sportovních svazů se rovněž podílejí na výuce v trenérské škole i v rámci
akreditovaných studijních programů. Vzájemnou spoluprací jsou vytvářeny podmínky pro přenos
a vzájemné sdílení odborných poznatků, metodik a nových technologií v oblasti sportovní přípravy
a sportu obecně.
Spolupráce se sportovními svazy a dalšími subjekty v oblasti vědy a výzkumu je zpravidla realizovány
na základě objednávek a předchozí dlouhodobé spolupráce s jednotlivými pracovišti fakulty a jejich
zaměstnanci včetně studentů akreditovaných studijních programů. Aktivity jsou součástí „smluvního
výzkumu“ a výstupy jsou pravidelně vykazovány a to i v databázi OBD. Výzkumná a vědecká činnost
na základě bilaterární spolupráce se sportovními svazy je doplňkovým zdrojem finančních prostředků
pro UK FTVS.
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Spolupráce se sportovními svazy s různou působností – oblastní, krajská, celorepubliková
i mezinárodní je na úrovni akademických pracovníků jednotlivých kateder a center rozsáhlá.
Prostřednictvím aktivit zaměstnanců UK FTVS spolupracujeme min. s 34 sportovními svazy včetně
mezinárodních. Dále spolupracujeme s min. 17 dalšími významnými subjekty působící v oblasti
sportu (ČOV, ČOS, ČASP apod.). Uvedený výčet není úplný a deklarovaný rozsah spolupráce vychází
z informací vedoucích kateder a center. Akademičtí pracovníci působí ve sportovních svazech na
různých úrovních zpravidla ve volených či odborných funkcích např. jako členové výkonných rad,
výkonných výborů, v odborných komisích (metodická, trenérská, vědecko-metodická apod.),
v lektorských sborech. Odbornou úroveň v oblasti tréninku dané sportovní specializace udržují
prostřednictvím aktivního vedení sportovní přípravy různé úrovně (od státní reprezentace až po
úroveň klubů). Za významnou považujeme jejich spolupráci s mezinárodními sportovními svazy
a dalšími subjekty s mezinárodní působností. Nemalý podíl spolupráce je tvořen na úrovni podpory
odborné praxe studentů akreditovaných studijních programů. Zástupci spolupracujících subjektů
se v různých rolích (garant předmětu, zvaný přednášející apod.) podílejí na přímé výuce studentů
UK FTVS.
Spolupráce se sportovními svazy a dalšími subjekty působící v oblasti sportu je rozvíjena i na úrovni
studentů postgraduálního a pregraduálního studia. Studenti se podílejí na přípravě, propagaci,
organizaci významných sportovních akcí národního i mezinárodního významu, dále se podílejí na
propagaci fakulty aktivní účastí na národních i mezinárodních soutěžích a společensko-sportovních
akcích.
Kromě spolupráce ve výše uvedených oblastech dále se sportovními svazy a dalšími subjekty
působící v oblasti sportu spolupracujeme při zajištění a organici společenských akcí, dalších
vzdělávacích akcí i konferencí.
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EDIČNÍ ČINNOST
8. Ediční činnost UK FTVS v r. 2018
1. SUCHÝ, J. a kol. (Eds.) Scientia Movens 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské
vědecké konference konané dne 27. 2. 2018 v Praze. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2018. 265 s.
ISBN 978-80-87647-42-4.
2. JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J., JAKL, M., ŠTEFFL, M. (Eds.) Základy biochemie – pracovní sešit. Praha:
UK FTVS, 2018. 153 s. ISBN 978-80-87647-43-1.
3. HOJKA, V., KRASILOV, J., KOMÍNKOVÁ, L., ŠKÁBOVÁ, H. (Eds.) Studijní programy Fakulty tělesné
výchovy a sportu 2018/2019. Praha: UK FTVS, 2018. 258 s. ISBN 978-80-87647-45-5.
4. HOJKA, V., KRASILOV, J., KOMÍNKOVÁ, L., ŠKÁBOVÁ, H. (Eds.) English program for international
students 2018–2019. Prague: UK FTVS, 2018. 40 s. ISBN 978-80-87647-46-2.
5. FOŘTEROVÁ MATOŠKOVÁ, P., CHRUDIMSKÝ, J. (Eds.) Fórum kinantropologie 2018.
Vzdělávání v kinantropologii. Sborník abstraktů, textů a prezentací z konference pořádané
ve dnech 11. – 12. 9. 2018 v Moravci [online]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/
pozvanky/pedagkinantropologie/sborniky/Ped_kin18.pdf. Praha: UK FTVS, 2018. 141 s.
ISBN 978-80-87647-47-9.
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HOSPODAŘENÍ
9. Hospodaření
Hospodaření UK FTVS bylo v roce 2018 celkově vyrovnané s tím, že výsledek hospodaření po
započtení dohadné položky na daň z příjmu právnických osob činil plus 53 tis. Kč. Rozpočtovaná ztráta
z hlavní činnosti byla kompenzována kladným hospodářským výsledkem Celoživotního vzdělávání
(CŽV) a Doplňkové činnosti (DČ).
V roce 2018 fakulta hospodařila oproti minulému období s vyšší hodnotou příjmů, a to získaných
jak v rámci institucionární dotace na hlavní činnost, tak i vlastních příjmů a příjmů dosažených
v CŽV a DČ. Většina získaných finančních prostředků byla alokována do nákladové složky mzdových
nákladů.
Z výše uvedených skutečností bylo možné navyšovat mzdové limity pracovišť a systémově, dle
platné legislativy, reagovat na růst minimální mzdy a minimální zaručené mzdy. Dále pak bylo
možné financovat nárůst již nastavených výkonnostních odměn nebo zavádět nové motivační
prvky ohodnocení pracovníkům fakulty. V roce 2018 tak narostla složka odměn za plnění vědecké
a publikační činnosti z hodnoty 2,7 mil. Kč v roce 2017 na 4,3 mil. Kč v roce 2018. Dále došlo mimo
jiné k nárůstu odměn souvisejících s výukou v cizím jazyce. Vedení fakulty alokovalo do odměn
všechny přijaté mimořádné příspěvky z dotace v celkové hodnotě 2,7 mil. Kč.
Fakultě se podařilo úspěšně implementovat nové administrativní a procesní požadavky spojené se
zavedením GDPR a spisovou službou.
Největší nárůst činnosti a hospodářského „zatížení“ souvisel v roce 2018 s realizací a přípravou
projektů externího financování v programech a projektech, ad1) univerzitních (UNCE, PROGRES,
PRIMUS, IP UK), ad2) mimouniverzitních (OP VVV, 133 220,…). Celkem fakulta v roce 2018 realizovala
nebo připravovala více než 20 projektů s objemem přesahujícím 250 mil. Kč.
Mezi nejvýznamnější investiční akce patří zahájení rekonstrukce bloku F „UK FTVS – rekonstrukce
kongresového sálu a tělocvičny ve 2. NP objektu F v areálu Veleslavín“, která bude ukončena v první
polovině roku 2019. Fakulta v roce 2018 kompletovala podklady související s přípravou projektové
dokumentace Sportovního Kampusu Veleslavín. Byl naplněn hlavní cíl definování specifik a požadavků
související s budoucí páteřní sportovní infrastrukturou fakulty, a to tak, aby sportoviště dosahovala co
nejefektivnějších nároků na provoz a aby se jednalo o stavbu maximálně přizpůsobenou sportovcům
se specifickými potřebami.
Fakultě se podařilo díky externímu financování realizovaných investičních akcí naakumulovat
zdroje ve fondu FRM, které jsou nezbytné pro spolufinancování další modernizace infrastruktury na
období 2019–2022.
Jak v provozní, tak i v investiční oblasti fakulta pokračuje v činnostech v souladu s dlouhodobým
záměrem. Finanční situace fakulty je stabilizována s výhledem dalšího posílení mzdového fondu, tj.
dlouhodobého posílení hlavního kapitálu.
Detailní ekonomické údaje hospodaření jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření
za rok 2018.
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AKADEMICKÝ SENÁT
10. Akademický senát
Předsednictvo pracovalo v roce 2018 ve složení: doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (předseda),
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (místopředseda), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místopředseda),
a Mgr. Jana Ižovská (místopředsedkyně).
Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2018 je rozčleněna do následujících
bodů:
1. Zasedání a složení AS UK FTVS
V roce 2018 se uskutečnilo celkově 10 zasedání AS UK FTVS, z toho dvě mimořádná (9. 1. 2018
a 15. 5. 2018). Složení AS UK FTVS se v průběhu roku změnilo (v příloze Výroční zprávy AS UK FTVS).
(V lednu 2018 odešel z AS Mgr. V. Hojka na místo proděkana a členem AS se stal Dr. M. Jindra,
v červnu ukončila pracovní poměr na fakultě Mgr. Š. Panská a do AS nastoupil Dr. P. Šťastný
– dle pořadí výsledků voleb do AS ze dne 6. – 8. ledna 2016).
2. Pracovní činnost předsednictva AS UK FTVS
Schůze předsednictva AS UK FTVS se v roce 2018 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 2018 celkem 48 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 2018 a schválil její znění na svém zasedání
dne 19. 2. 2019.
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ZPRÁVA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím za rok 2018
Na podatelnu UK FTVS nebyla doručena v roce 2018 žádná žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.
Dále bylo v roce 2018 na UK FTVS řešeno šest 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
0

Vyhověno
0

Vyhověno
částečně
0

Odložení
žádosti
0

Vydání rozhodnutí o
odmítnutí žádosti
0

Podaná odvolání
proti rozhodnutí
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 2018 na UK FTVS
Počet stížností celkem
6

Oprávněné stížnosti
5
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Neoprávněné stížnosti
1

