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1. Úvodní slovo děkanky

Vážené členky a vážení členové akademické obce,

Dovolte mi, abych zhodnotila průběh nejen roku 2021, který byl sám o sobě mimořádně náročný, 
ale pokusila se projít celým mým funkčním obdobím.

Nejen rok 2021, ale i předchozí nás všechny postavil před zcela novou situaci plnou zvratů  
a změn. Přestože se nám v roce 2020 podařilo dle našich možností co nejlépe zvládnout především 
problémy spojené s náhlou epidemiologickou situací, kdy jsme museli improvizovat a řešit úkoly 
tak, abychom je zvládali co možná nejoptimálněji, přičemž bylo nutné vycházet nejen z potřeb nás 
všech, ale především zajistit podmínky základní výuky, podařilo se nám tuto situaci nejen optimálně 
zvládnout, ale především jsme nabytých zkušeností využili i při opakujících se remisích „kovidové“ 
epidemie. Výrazně dostupnější byla nabídka studijních materiálů formou online, včetně zejména 
touto formou koncipovaných přednášek, mnohých seminářů a zkoušek. 

Na naší fakultě tak došlo k hybridní až distanční formě výuky, což byl zcela nový fenomén především 
u prezenčního studia.

Značný vliv na charakter i kvalitu výuky měl home office, který sice umožňoval na jedné straně 
distanční formu výuky, na druhé ale ukázal, kde jsou na jednotlivých pracovištích problémy  
s využitím nových PC technologií. Tyto problémy byly postupně řešeny tak, aby byly především 
zajištěny zápočty, různé formy zkoušek včetně obhajob diplomových a doktorských prací. Velmi si 
vážíme toho, že přes mnoho problémů i technického charakteru se podařilo z větší části zabezpečit 
především teoretickou výuku, u části předmětů i výuku praktickou.

Jako velmi náročné se často ukázalo být zajištění základní výuky sportovních kateder, neboť byla 
v různých časech vládními nařízeními zakázána výuka tělesné výchovy jako takové včetně praktické 
výuky jednotlivých sportů. Nemalým problémem je i mnohaletá nutnost fakulty pronajímat si 
sportoviště pro potřeby naší výuky, což by mohl vyřešit již postavený a tím k dispozici sportovní 
Kampus Veleslavín. Z těchto důvodů muselo dojít, často i za ostré diskuze se sportovními i dalšími 
katedrami, k přesunu či posunu výuky některých sportovních aktivit, či změně jejich náplně. Cílem 
však bylo především umožnit studentům absolvovat nebo dokonce i ukončit úspěšně studium  
v daném ročníku. I přes možná ne vždy jednoduchá řešení se toto z velké části podařilo.

Další důležitou součástí činnosti fakulty bylo pokračování výzkumných projektů a podávání nových 
tak, aby i v dalším období se fakulta nejen podílela na stávajících programech, ale rozšířila výzkumné 
projekty o další problematiky spojené s pohybovou aktivitou, společenskovědní problematikou 
i oblastí různých sportovních zaměření.

V oblasti výzkumu byl úspěšně dokončen program PROGRES Q19 a Q41, kde jsme působili 
jako hlavní garanti, a Q17 s hlavním garantem Pedagogickou fakultou UK. S tímto programem 
byla spojena dlouhodobá spolupráce jak v rámci ČR (UK, AV ČR a další), tak zahraniční a i přísun 
vědeckého know-how. V tomto roce jsme rozpracovali jak náplní, tak personálně další vědecký 
program – Cooperatio, jenž by měl zahájit svoji činnost v roce 2022.

I nadále jsme pokračovali v čerpání operačních programů OP VV, jejichž prostředky byly využity 
především pro zkvalitnění výuky, a PRIMUS, a dále byly připravovány další projekty s různou 
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úspěšností. Ukazuje se, že především v tomto funkčním období se výrazně zlepšilo zapojení studentů 
doktorského studia, což dokladují výsledky úspěšného dokončení jejich doktorské práce.

Pokračovali jsme v hodnocení činnosti akademických pracovníků, které má fakulta nastavené  
a které zohledňuje přímou i nepřímou pedagogickou činnost a dle tříd i vědecko-publikační 
aktivitu. Tento systém se ukázal jako významně motivační a pomohl – mimo jiné – i k nárůstu 
vědeckých aktivit včetně kvality publikací. Díky odměňování akademických pracovníků za vědeckou  
a publikační činnost se významně zvýšil počet publikovaných výstupů Q1 a Q2. 

Podobně by bylo příhodné zhodnotit s následným finančním přehodnocením samostatnou přímou 
pedagogickou činnost a tak navázat na pilotní studii, která proběhla v roce 2020. Mělo by nám jít 
o to, aby i tento faktor – pedagogický – se stal motivačním pro ty, kteří se chtějí věnovat nejvíce 
samotné pedagogické činnosti.

Na fakultu dolehly problémy spojené s COVID-19 bohužel i po ekonomické stránce. Přestože 
situace v tomto roce již nebyla tak dramatická, pokračoval částečný finanční propad příjmu fakulty 
z doplňkové činnosti, včetně nedostatečné platební morálky nájemců opět spojené s COVID-19, 
a především došlo k drastickému poklesu příjmů ze zahraniční. Uvidíme, jak bude probíhat následující 
rok – možná roky, a jak se fakultě podaří zvýšit příjmy z dotací, ale i z doplňkové činnosti, celoživotního 
vzdělávání i navýšení počtu zahraničních studentů.

S úrovní hospodaření souvisí samozřejmě i mzdy a zaměstnanecké benefity. Na základě nově 
schváleného Vnitřního mzdového předpisu UK na podzim roku 2021 a dále celostátně nově 
ustanovené minimální mzdy došlo ke změnám mezd některých zaměstnanců. 

Na závěr bychom chtěli ještě vyzvednout činnost krizového štábu naší fakulty v čele  
s Ing. Skrbkem, který i nadále během pokračující epidemie COVID-19 koordinoval a vyhodnocoval 
důležité informace pro fakultu na základě vládních opatření, připravoval rozhodnutí a vyhodnocoval 
jejich dopady, což nebylo tak jednoduché s ohledem na rychle se měnící situace včetně vládních 
usnesení.

A závěrem mi dovolte zareagovat na nejdůležitější událost fakulty v tomto roce. AS UK FTVS byl 
děkanem fakulty na další funkční období zvolen doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., k čemuž mu nejen 
blahopřeji, ale věřím, že fakultu posune především profesně dál tak, aby byla více viditelná a nabízela 
další možnosti akreditačních vzdělávání.

A protože končí moje funkční dvojobdobí, chtěla bych poděkovat nejen celé akademické  
i neakademické obci za spolupráci, rady i pomoc při zabezpečování chodu fakulty a trpělivost, 
 dále oběma vedením fakulty, která se snažila pracovat co nejaktivněji, děkuji AS UK FTVS za 
konsenzuálnost, odborovým organizacím, které působí na fakultě, a samozřejmě vedení UK – rektoru 
prof. MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc., MBA, všem prorektorkám a prorektorům a orgánům UK.

Dovolte popřát nám všem do dalšího nelehkého období hodně sil, vzájemný respekt a dobrou 
komunikaci s akademickým senátem, vědeckou radou, odborovými organizacemi i součástmi fakulty 
a univerzity.

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

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA
(do 13. 9. 2021)

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
(do 13. 9. 2021)

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Richard Jarošík 

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 
(od 19. 10. 2021)

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.  
(od 19. 10. 2021)
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TAJEMNÍK AS

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA (do 16. 9. 2021)

Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

doc. PhDr. Viléma Novotná 

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. 

Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (od 21. 9. 2021)

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

STUDENTSKÁ KOMORA

Mgr. Matěj Brožka

Bc. Petr Dudek

Bc. Petra Harasimová

Mgr. Filip Hruša

Mgr. Richard Jarošík

Ing. Milan Skrbek

Mgr. Adam Zdobinský
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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

prof. MUDr. Jan Heller, CSc. – UK FTVS

Milan Hnilička – poslanec PČR

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. – 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

prof. 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. 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. – 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. – FSpS MU Brno



ORGANIZACE

11

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. 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 doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Katedra fyzioterapie PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

Biomedicínská laboratoř prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

Sportovní sekce Vedoucí

Katedra atletiky PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA – do 31. 8. 2021

PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. – od 1. 9. 2021 
pověřen vedením

Katedra gymnastiky doc. PhDr. Viléma Novotná

Katedra sportovních her Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Katedra sportů v přírodě Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.

Katedra plaveckých sportů Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.

Katedra technických a úpolových sportů PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 

Katedra vojenské tělovýchovy doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Laboratoř sportovní motoriky prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
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3. Studium
3.1 Nově akreditované studijní programy

V roce 2021 probíhala příprava akreditací 4 studijních programů, kterým končí oprávnění v roce 
2024 (Management tělesné výchovy a sportu – Bc. i NMgr; Vojenská tělesná výchova, tělesná výchova 
a sport se zaměřením na vzdělávání – Bc. a Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro 
střední školy). Předložení návrhu proběhne přes schvalovací orgány v první polovině roku 2022.

V roce 2021 probíhala příprava doktorského studijního programu Biomechanika, na které se 
spolupodílí 2 vysoké školy (UK – 4 fakulty a ČVUT – 2 fakulty) a 2 ústavy Akademie věd ČR. Podání 
akreditace závisí na doplnění údajů ostatních fakult UK.

3.2 Přijímací řízení
V roce 2021 bylo na studijní programy UK FTVS podáno celkem 3 178 přihlášek (v roce 2020 bylo 

2 894 přihlášek), což představuje historicky nejvyšší počet podaných přihlášek ke studiu. Pro potřeby 
garantů studijních programů uvádíme i počet uchazečů, kteří uspěli v přijímacích zkouškách. V položce 
„Přijato“ jsou uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a doložili veškeré dokumenty pro přijetí. 

V bakalářských studijních programech bylo podáno 2 401 přihlášek (loni 2 288). Oproti loňskému 
roku došlo k poklesu počtu zapsaných studentů na 579 (oproti 626).

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2021

Forma Obor Přihlášek Dostavilo se Uspělo Přijato Zapsáno

Prez. APTV OSP 48 48 bez PŘ 42 31
Prez. Fyzioterapie 866 785 82 69 65

Komb. Kondiční trenér 70 63 40 37 26
Prez. Kondiční trenér 229 214 107 93 60
Prez. Management TVS 256 190 129 94 90

Komb. Ortotik-protetik      
Komb. Trenér 72 70 41 36 25
Prez. Trenér 247 237 113 101 51

Prez. TVS – geografie 109 103 64 51 41
Prez. TVS – matematika 19 16 11 6 4
Prez. TVS – geologie 3 3 3 1 1

Komb. TVS se zaměřením na vzdělávání 60 54 35 29 24
Prez. TVS se zaměřením na vzdělávání 332 311 210 171 149

Komb. Vojenská TV, TVS 20 18 7 9 6
Prez. Vojenská TV, TVS 70 58 5 7 6

 Celkem 2401 2170 847 746 579

V navazujících magisterských programech evidujeme oproti roku 2020 významný nárůst počtu 
zapsaných (273 oproti 235 v roce 2020). U většiny studijních programů byly přijímací zkoušky zrušeny 
z důvodu nenaplnění kapacity předpokládaného počtu přijímaných studentů. Poprvé byl otevřen 
studijní program Aplikované sportovní vědy.
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY K 1. 10. 2021

Forma Obor Přihlášek Dostavilo se Uspělo Přijato Zapsáno

Komb. APTV OSP 33 33 bez PŘ 32 29
Prez. APTV OSP 34 34 bez PŘ 24 22
Prez. Aplikované sportovní vědy 20 19 18 13 13
Prez. Fyzioterapie 279 242 77 56 61
Prez. Management TVS 69 69 bez PŘ 49 46

Komb. Učitelství TV pro SŠ 126 88 30 24 32
Prez. Učitelství TV pro SŠ 129 129 bez PŘ 78 57
Prez. Učitelství TV - geografie 10 10 bez PŘ 5 5
Prez. Učitelství TV - matematika 2 2 bez PŘ 1 1

Komb. Učitelství TV a VT pro SŠ 3 3 bez PŘ 2 2
Prez. Učitelství TV a VT pro SŠ 7 7 bez PŘ 5 5

 Celkem 712 636  289 273

Ve studijních programech v cizím jazyce bylo podáno v roce 2021 pouze 41 přihlášek, což před-
stavuje nadále pokles (v roce 2020 – 46 přihlášek) a zapsáno ke studiu bylo pouze 15 studentů 
(v roce 2019 – 20 studentů).

STUDIJNÍ OBORY V CIZÍM JAZYCE K 1. 10. 2021

Druh Obor Přihlášek Dostavilo se Uspělo Přijato Zapsáno

Bc. Physiotherapy 12 11 bez PŘ  7
Bc. Fitness Coach 8 7 bez PŘ  3
Bc. Coach 6 5 bez PŘ  1

Nmgr. Physiotherapy 13 13 bez PŘ  3
 Applied sport science 2 2 bez PŘ  1

Nmgr. Physical Education and Sport   bez PŘ   
 Celkem 41 38  0 15

Oproti roku 2020 došlo k mírnému nárůstu posluchačů Kurzů přípravného studia realizovaných 
v rámci celoživotního vzdělávání (na základě Opatření děkanky č. 2/2021). Počet posluchačů se 
zvýšil z 5 na 11.

KURZY PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

Obor Přihlášek Dostavilo se Přijato Zapsáno

Kondiční trenér 1 1 0 0
Trenér 4 4 3 3
TVSVZP 2 2 2 2

Management TVS     
Fyzioterapie 22 22 6 6

Celkem 29 29 11 11



STUDIUM

14

V doktorských studijních programech bylo podáno pouze 24 přihlášek (v roce 2020 – 33 přihlášek) 
a zapsáno ke studiu bylo celkem 20 studentů (v roce 2020 – 28 studentů).

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Forma Obor Přihlášek Dostavilo se Uspělo Přijato Zapsáno

Prez. Kinantropologie 16 16  11 11
Komb. Kinantropologie 4 4  3 3
Prez. Kinanthropology 6 6 bez PŘ 6 6

Komb. Kinanthropology 0 0 bez PŘ 0 0
 Celkem 26 26 0 20 20

3.3 Počet studentů v jednotlivých studijních programech, oborech a ročnících
Fakulta tělesné výchovy a sportu evidovala k 31. 12. 2021 aktivních 2 210 studentů (+203 

oproti stavu k 31. 12. 2020), z toho 1 468 studentů v bakalářských studijních programech (+167), 
636 studentů v navazujících magisterských studijních programech (+42) a 106 studentů v doktorských 
studijních programech (–6). Data byla získána ze SIS a započítáni byli pouze studenti se studijním 
stavem S (studuje), R (ISP), U (ukončil), V (výjezd na stáž) a D (v řízení o ukončení studia). Přehled 
počtu studentů po jednotlivých oborech a ročnících je v následujících tabulkách.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Studijní program Studijní obor Forma Celkem Ročník Počet 
studentů

Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova 
a sport osob se specifickými 

potřebami
Prez. 5

4. 4

5. 1

Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a 
sportu Prez. 19

4. 15
5. 4

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport

Prez. 59
3. 1
4. 47
5. 11

Komb. 10
2. 1
4. 6
5. 3

Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova Komb. 2 4. 2

Tělesná výchova a sport

TVS + český jazyk a literatura Prez. 1 5. 1
TVS + matematika Prez. 1 4. 1

TVS + geografie Prez. 7 4. 1
Ochrana obyvatelstva + tělesná 

výchova se zaměřením na 
vzdělávání

Prez. 6 4. 6

Specializace  
ve zdravotnictví Fyzioterapie Prez. 166

1.* 66
2. 52
3. 42
4. 6
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Specializace  
ve zdravotnictví Physiotherapy Prez. 40

1. 7
2. 15
3. 17
5. 1

Specializace  
ve zdravotnictví Ortotik-protetik Komb. 14

2. 10
3. 3
4. 1

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 
potřebami Prez. 59

1. 31
2. 15
3. 13

Fitness Coach Prez. 5 3. 3

Kondiční trenér

Prez. 161
1. 64
2. 57
3. 40

Komb. 57
1. 23
2. 21
3. 13

Management tělesné výchovy a sportu Prez. 181
1. 88
2. 65
3. 28

Coach Prez. 5
1. 1
2. 2
3. 2

Trenér

Prez. 111
1. 50
2. 33
3. 28

Komb. 54
1. 24
2. 24
3. 6

TVS se zaměřením  
na vzdělávání

Geografie se zaměřením  
na vzdělávání Prez. 81

1. 41
2. 26
3. 14

TVS se zaměřením  
na vzdělávání

Matematika se zaměřením  
na vzdělávání Prez. 12

1. 4
2. 5
3. 3

TVS se zaměřením na vzdělávání

Prez. 339
1. 151
2. 121
3. 67

Komb. 46
1. 22
2. 19
3. 5

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením 
na vzdělávání

Prez. 18
1. 6
2. 5
3. 7

Komb. 8
1. 6
2. 1
3. 1

* studijní program Fyzioterapie
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V cizojazyčných studijních programech jsme evidovali celkem 50 studentů (–6 ve srovnání s rokem 2020). 
V kombinované formě studovalo celkem 191 studentů z celkového počtu 1 468 v bakalářském studiu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Studijní program Studijní obor Forma Celkem Ročník Počet 
studentů

Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova 
a sport osob se specifickými 

potřebami

Prez. 3 4. 3

Komb. 3 4. 3

Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy 
a sportu Prez. 2 4. 2

Tělesná výchova a sport Učitelství ochrany 
obyvatelstva + TV Prez. 1 4. 1

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport
Prez. 4

3. 1
4. 3

Komb. 7 4. 7

Specializace  
ve zdravotnictví Fyzioterapie Prez. 148

1.* 62
2. 72
3. 11
4. 3

Specializace  
ve zdravotnictví Physiotherapy Prez. 7

1. 3
2. 3
3. 0
4. 1

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 
potřebami

Prez. 42
1. 25
2. 14
3. 3

Komb. 41
1. 25
2. 9
3. 7

Management tělesné výchovy a sportu Prez. 98
1. 46
2. 33
3. 19

Aplikované sportovní vědy 13 1. 13
Applied Sport Sciences 1 1. 1

Master of Arts in Sport Ethics and Integrity Prez. 44
1. 23
2. 21

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Prez. 127
1. 55
2. 47
3. 25

Komb. 72
1. 32
2. 28
3. 12

Učitelství tělesné výchovy 
pro střední školy

Učitelství geografie pro SŠ Prez. 8
1. 5
2. 1
3. 2

Učitelství matematiky pro SŠ Prez. 2
1. 1
2. 1
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Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy  
pro střední školy

Prez. 7
1. 4
2. 3

Komb. 6
1. 3
2. 2
3. 1

V navazujícím magisterském studiu jsme k 31. 12. 2021 měli celkem 8 studentů v cizím jazyce (+1) 
a 44 studentů v rámci programu joint degree (–4), kteří jsou kmenově na Katolické universitě 
v Leeuvenu. Celkově 129 studentů z 636 studovalo v kombinované formě studia.

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Studijní program Studijní obor Forma Celkem Ročník Počet studentů

Biomechanika

Prez. 9

3. 2
4. 1
5. 3
6. 1
7. 1
8. 1

Komb. 8

2. 1
3. 1
4. 1
6. 2
7. 2
8. 1

Kinantropologie

Prez. 52

1. 11
2. 13
3. 8
4. 14
5. 2
6. 1
7. 2
8. 1

Komb. 22

1. 3
2. 3
3. 2
4. 2
5. 6
6. 2
7. 3
8. 1

Kinanthropology Prez. 13
1. 6
2. 6
3. 1

Komb. 2 2. 2

V doktorských studijních programech jsme evidovali 106 studentů (–6 ve srovnání s rokem 2020), 
z toho 15 v cizojazyčném studiu kinantropologie a celkem 32 studentů v kombinované formě studia.

3.4 Počet absolventů 
V roce 2021 absolvovalo úspěšně studium na UK FTVS 447 studentů v pregraduálním vzdělávání, 

z toho 215 v bakalářském studiu (z toho 11 v anglických studijních programech) a 232 v navazujícím 
magisterském studiu (z toho 30 v anglických studijních programech). Celkový počet absolventů je 
opět vyšší než v předchozím roce. Nadále se zvyšuje počet absolventů magisterského studia.
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY 

Počty absolventů v bakalářských studijních programech ukazují na vyšší úspěšnost studentů 
fyzioterapie oproti ostatním a na celkově vyšší úspěšnost studentů v prezenčním studiu ve srovnání 
s kombinovanou formou. Na opačném konci se umísťují studenti dvouoborových kombinací TV – 
– geografie a TV – matematika. U studijních oborů TVS a Management můžeme pozorovat i zvýšený 
počet studentů, kteří své studium prodlužují o rok. Tato data odpovídají loňským datům a zatím se 
neobjevují žádné nové trendy ve studijní neúspěšnosti.

Studijní program (obor) Forma Celkem SDS SDS+1 Delší
Fyzioterapie Prez. 44 40 4 0

Physiotherapy Prez. 11 11 0 0
Management TVS Prez. 39 23 15 1

Tělesná výchova a sport Prez. 64 29 26 9
Vojenská TV Prez. 6 6 0 0
APTV OSP Prez. 14 11 2 1

TV - matematika Prez. 1 1 0 0
TV - geografie Prez. 6 1 4 1

Ochrana obyvatelstva Prez. 12 10 2 0
Ortotik-protetik Komb. 4 2 1 1

Tělesná výchova a sport Komb. 13 8 3 2
Vojenská TV Komb. 1 0 0 1

Celkem  215 142 57 16

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

V úspěšnosti opět dominuje studijní obor Master of Arts in Sport Ethics and Integrity a Fyzioterapie, 
kde výrazně převládá i ukončení v řádné době studia. V roce 2021 fakultu absolvovali první studenti 
v nově akreditovaných navazujících magisterských studijních programech. U studentů kombinované 
formy dochází velmi často k prodlužování studia. 

Studijní program (obor) Forma Celkem SDS SDS+1 Delší
Učitelství TV a VT pro SŠ Prez. 1 1 0 0

Učitelství TV pro SŠ Prez. 10 10 0 0
Master of Arts in Sport Ethics and 

Integrity Prez. 26 26 0 0

Management TVS Prez. 11 11 0 0
Aplikovaná TV OSP Prez. 10 10 0 0

Fyzioterapie Prez. 52 28 19 5
Physiotherapy Prez. 4 4 0 0

Management TVS (starý) Prez. 15 0 15 0
Tělesná výchova a sport Prez. 20 0 13 7

APTV OSP starý Prez. 12 1 10 1

TV – geografie Prez. 6 0 6 0
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TV – matematika Prez. 1 0 1 0
Učitelství TV a VT pro SŠ Komb. 2 2 0 0

Učitelství TV pro SŠ Komb. 9 8 1 0
Aplikovaná TV OSP Komb. 10 10 0 0

Tělesná výchova a sport Komb. 35 4 27 4
APTV OSP starý Komb. 8 0 8 0

Celkem  232 115 100 17

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

V doktorských studijních programech je počet absolventů podobný jako v loňském roce. Více než 
polovina absolventů studovala déle, než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok. Dalším úkolem 
oborových rad je, aby studenti absolvovali co nejvíce ve standardní době studia.

Studijní program (obor) Forma Celkem SDS SDS+1 Delší
Biomechanika Komb. 1 0 0 1
Biomechanika Prez. 1 0 0 1

Kinantropologie Komb. 2 0 0 2
Kinantropologie Prez. 9 3 3 3

Celkem  13 3 3 7

3.5 Ankety – hodnocení výuky
V roce 2021 proběhlo hodnocení výuky formou ankety dvakrát, a to po zimním semestru 

(ZS 2020/2021) a po letním semestru (LS 2020/2021). V obou případech byly ponechány totožné 
otázky a jejich znění v číselném hodnocení. Slovní komentáře bylo možno připojit k jednotlivým 
vyučujícím a předmětům. Dále bylo možno komentovat služby poskytované fakultou, respektive 
poskytnout zpětnou vazbu k celkovému fungování studia na fakultě. Poslední možností bylo 
vyjádření se k nejpřínosnějším předmětům ve studovaném ročníku studijního programu. 

Ankety se po zimním semestru 2020/2021 zúčastnilo celkem 507 studentů. Písemných komentářů 
připojených v rámci ankety k předmětům a vyučujícím bylo 993. Z těchto 993 komentářů bylo 73 
podepsaných konkrétním jménem studenta. Výsledky byly předány garantům studijních programů 
a vedoucím kateder, aby se s nimi seznámili. Následně byly výsledky studentského hodnocení disku-
továny s garanty jednotlivých studijních programů. Garanti byli upozorněni na problematické body, 
případně problematické přístupy k výuce vybraných vyučujících. V souvislosti s pandemií COVID-19 
je třeba uvést, že se stále projevovaly drobné nedostatky v realizaci online výuky. Hodnocení po zim-
ním semestru je unikátní v tom, že bylo dosaženo velmi vysoké účasti studentů a lze tak konstatovat, 
že výsledky ankety lze využít jako jeden z parametrů hodnocení předmětů a vyučujících. 

V případě letního semestru akademického roku 2020/2021 bylo zapojení studentů do šetření nižší 
než v zimním semestru. Hodnocení vyplnilo 281 studentů. Písemných komentářů připojených v rámci 
ankety k předmětům a vyučujícím bylo 399. Výsledky ankety byly opět předány garantům studijních 
programů a vedoucím kateder k prostudování. Je třeba konstatovat, že v mnoha případech došlo ke 
zlepšení online výuky. 
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Výsledky studentského šetření byly rovněž zapsány ve formě stručné výsledné zprávy, která byla 
předložena a schválena AS UK FTVS. Tento fakt se týká výsledných zpráv zvlášť za zimní a zvlášť za 
letní semestr.

Hodnocení formou studentské ankety ve své podstatě kopíruje také hodnocení prováděné OKVA 
RUK, které konstatuje, že došlo ke zlepšení a zkvalitnění online výuky na UK FTVS. Podstatné je uvést, 
že vzhledem k vyššímu počtu zapojených studentů a také vzhledem ke zvyšujícímu se počtu slovních 
komentářů, budou výsledky studentské ankety v budoucnu více zapojeny a reflektovány v případě 
hodnocení studia, studijních programů či vyučovaných předmětů. 

3.6 Stipendia a služby poskytované studentům v roce 2021
V souladu se Stipendijním řádem UK a Pravidly pro přiznávání stipendií na UK FTVS byla v roce 

2021 přiznána studentům stipendia v celkové výši 12 092 659 Kč (v roce 2020: 10 562 350 Kč). 
Největší podíl byl přiznán studentům doktorského studia, a to ve výši 7 958 582 Kč (v roce 2020: 
6 348 000 Kč). Ze stipendijního fondu bylo vyplaceno celkem 3 100 000 Kč na prospěchová stipendia 
(v roce 2020: 3 918 500 Kč). Prospěchové stipendium bylo vyplaceno jednorázově v prosinci 2021 
ve výši 20 000 Kč na studenta.

Fakulta vyplatila v roce 2021 stipendia hodná zvláštního zřetele v celkové výši 184 077 Kč 
(v roce 2020 celkem 295 600 Kč). V roce 2021 bylo vyplaceno stipendium na podporu studia v České 
republice v celkové výši 850 000 Kč. V roce 2021 nebyly podány žádné žádosti na poskytnutí stipendia 
na zahraniční pobyt. 
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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 realizovala 1 projekt GAČR
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.
V roce 2021 bylo podáno 10 standardních projektů GAČR, 2 projekty Junior Star a 1 projekt 
Lead Agency.

2.  Fakulta realizovala 2 projekty podpořené MZ ČR v rámci programu na podporu zdravotnického 
aplikovaného výzkumu:
Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze probíhal projekt podpořený 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.
Fakulta byla spoluřešitelem projektu mHealth intervence poskytovaná v ordinaci praktického 
lékaře s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem 
a diabetem 2. typu. Registrační číslo NU21-09-00007. 

3.  V roce 2021 bylo schváleno 6 nových projektů z 18. kola soutěže GAUK, čtyři v sekci Lékařská 
věda a dva ve Společenskovědní sekci. 
Přijaté projekty:
• Vacek, Jan: Přesnost a rychlost podání v tenise a jejich změny v závislosti na umístění 

nadhazovaného míče
• Holá, Veronika: Vliv tchaj-ťi a taneční pohybové terapie na hladinu irisinu v krvi u seniorů 

nad 65 let
• Kopecká, Barbora: Biomechanické aspekty EMG odezvy svalové kontrakce
• Beránková, Adéla: Úroveň motorického vývoje hodnoceného dle konstruktů Stoddenova 

modelu a jeho vliv na vývojové trajektorie kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
• Pádecký, Jan: Faktory související s kvalitou kostí a rizikem fraktury horních končetin v po-

pulaci bojových sportovců
• Michálek, Jakub: Komparace pohybových předpokladů a specifických dovedností u fotba-

lových hráčů v reflexi herního postu a její asociace s pohybovým výkonem v utkání.
Dále bylo realizováno 8 pokračujících projektů GAUK. V 19. kole soutěže GAUK bylo podáno 
35 projektů.

4.  V rámci programu NSCA Foundation Grant byl realizován projekt Sport-specific and general 
physical performance assessments of the mixed martial arts population (Specifické a obecné 
hodnocení fyzického výkonu u populace smíšených bojových umění).
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5.  Průběžně byla zpracovávána data pro smluvní výzkum.
6.  V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu UK byl realizován studentský vědecký projekt 

Pohybové aktivity a aktivní životní styl současné společnosti z pohledu sportovních věd, řešitel 
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., a studentská vědecká konference Scientia Movens 2020, 
řešitel doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

7.  V roce 2021 pokračoval projekt PRIMUS Postojově-behaviorální model cesty k úspěšnému 
stárnutí, řešitelka Sunwoo Lee.

8.  Z Fondu Junior, poskytujícího finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia, byl 
realizován projekt The influence of physical training and vitamin D supplementation on the 
exercise capacity of people over 65 years of age.

9.  Fakulta rovněž pokračovala v realizaci projektu UNCE Univerzitní centrum excelentního výzku-
mu sportovního výkonu v elitním sportu. Řešitelem je prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

10.  V roce 2021 byl podán projekt do veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podpro-
gramu INTER-ACTION – LUASK22.

11. Probíhala 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. Stěžejní činností bylo rozpracování koncepce programu Cooperatio nava-
zujícího na program Progres, který na konci roku 2021 končí.

12.  V roce 2021 byla podána úspěšná žádost o podporu v rámci interní soutěže UK Primus. Úspěšný 
žadatel a řešitel Michal Krzysztofik zahajuje projekt na téma Vývoj testů svalové síly  
dolní končetiny pro praktické využití u pokročilých metod silového tréninku (22/HUM/019) 
1. ledna 2022. 

13. V roce 2021 byl zahájen dvouletý projekt financovaný v rámci XIII. výzvy Fondu post-doc. 
Řešitelem je Jan Mieszkowski, Ph.D., s tématem Genetic and phenotype aspects of sports per-
formance.

14.  Byla podána žádost o podporu v mezinárodní soutěži CHIST-ERA IV Call 2020 s tématem Body 
Energy: improving the physical condition and ecological behavior of the population jako spo-
lečný projekt UK FTVS, FBMI ČVÚT, St Maryʼs University – Twickenham, The Jerzy Kukuczka 
Academy of Physical Education in Katowice, Prokyber s.r.o.

15.  Atletika 2021 – mezinárodní vědecká konference, za účasti zahraničních vědců z Polska a Slo-
venska, termín konání 25. 11. 2021 (online), pořadatel katedra atletiky UK FTVS.

16.  UK FTVS v roce 2021 řešila ve spolupráci s dalšími fakultami UK dva vlastní projekty PROGRES 
Q19 a Q41 a je spoluřešitelkou projektu Q17, 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 pro-
blematiky učitelské profese bylo koncentrováno především do oblasti didaktiky, která je považová-
na 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.
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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 navoze-
ných 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 hyper-
kinetickém zátěžovém režimu“.

5. „Kineziologie“.

Na programu se podílí jako koordinující pracoviště UK FTVS, které spolupracuje s 1. LF UK, 2. LF UK, 
3. LF UK a s dalšími mimouniverzitními domácími i zahraničními pracovišti. 

PROGRES Q19 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu II
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 po-
třeb 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. 
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5. Zahraniční záležitosti
Fakulta dlouhodobě považuje mezinárodní spolupráci za klíčovou a nezastupitelnou, ne jenom 

proto, že se promítá do všech hlavních činností fakulty, ale i proto, že je důležitou podmínkou zvyšo-
vání kvality všech jejích činností.

Pandemie Covid-19 ovlivnila i v roce 2021 všechny stránky našeho života. Ne jinak tomu bylo 
i v oblasti internacionalizace. V roce 2021 jsme sice již částečně čerpali ze zkušeností z roku 
předchozího, kdy pandemie začala a dále jsme se snažili, i přes řadu omezení udržovat a rozšiřovat 
zahraniční kontakty. Dopady řady opatření i tak postihly negativně jak mobilitu studentů, tak 
akademických a dalších pracovníků. Pokračovali jsme v převádění řady aktivit do on-line prostředí 
a hledali cesty, které budou efektivní a dynamické, a to jak v oblasti výuky, mezinárodní výzkumné 
spolupráce, tak i spolupráce ve formě pracovních jednání a schůzek se zahraničními institu-
cemi na různých úrovních. Při této doposud nezvyklé činnosti jsme využívali i zkušeností kolegů 
z partnerských zahraničních pracovišť.

5.1 Seznam partnerských univerzit a zahraničních kontaktů
5.1.1 Bilaterální dohody v rámci programu Erasmus+

Hlavní možností výměn v oblasti studentské mobility zůstává i nadále Program Erasmus+. UK FTVS 
má uzavřeno přibližně 120 dohod s evropskými partnery. V roce 2021 jsme uzavřeli 2 nové inter- 
-institucionální dohody a zároveň byly uzavřeny 4 rámcové dohody pro všechny fakulty UK s univerzi-
tami aliance 4 EU+ (nové dohody tučně).
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)
University of Split, Faculty of Kineziology (Croatia)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia)
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 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)
Universite d´Evry Val d´Essonne (France)
Sorbonne University (France)
University of Strasbourg (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)
Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Germany)
Univeritat Leipzug (Germany)
University of Augsburg (Germany)
Westfalische Wilhelms Universitat Munster (Germany)
Universitat Hamburg (Germany)
Georg-August-Universität Göttingen (Germany)
Technische Universität Kaiserslautern (Germany)
Heidelberg University (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)
Universita degli Studi „G. d´Annunzio“ Chieti-Pescara (Italy)
University of Milan (Italy)
Latvian Academy of Sport Education (Latvia)
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5.1.2 Mezifakultní dohody a Memoranda
Fakulta má uzavřeno 20 dohod či memorand o spolupráci s univerzitami či fakultami jak v Evro-

pě, tak ve Spojených státech amerických, v Kanadě a rovněž v Asii (Japonsko, Taiwan, Čína). Nově 
podepsanou mezifakultní dohodou se stala dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání akademických 
pracovníků a studentů (Agreement on Talents Training for Non-common Foreign Language Studies) 
s našimi partnery z Beijing Sport University.

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 Socio-Cultural 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
Beijing Sport University (China) – Agreement on Talents 
Training for Non-common Foreign Language Studies
East China Normal University (China)
Larkin University, College of  Medical Sciences and 
Pharmacy, USA – Memorandum of Understanding
Olsztyn University, Department of Health Sciences, 
(Poland)

Lithuanian Academy of Physical Education (Lithuania)
Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius 
(Lithuania)
Avans Hogeschool, University Of Applied Sciences 
(Netherland)
Hogskolen i Agder (Norway)
Norwergian School of Sport Sciences, Oslo (Norway)
Volda University College (Norway)
Inland Norway University of Applied Sciences (Norway)
University College of Southeast Norway (Norway)
Western Norway University of Applied Sciences (Norway)
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 Warsaw (Poland)
University of Coimbra (Portugal)
Instituto Superior da Maia (Portugal)
Universidade de Lisboa (Portugal)
University of Porto (Portugal)
Universidade da Beira Interior, Covilha (Portugal)
Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal)
University Alexandru Ioan Cuza Iasi (Romania)
Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
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)
University of Granada, Faculty of Science of Education and 
Sport of Melilla (Spain)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain)
University of Vic – Central University of Catalonia (Spain)
University of Francisco de Vitoria, Madrid (Spain)
University of Deusto (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)
Trabzon University (Turkey)
University of Central Lancashire, Preston (Great Britain)
University of Edinburg (Great Britain)
University of Derby (Great Britain)
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5.2 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita studentů a zaměstnanců
5.2.1 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, 
Polska, Portugalska a Německa. Klesl počet studentů rušících a zkracujících pobyty, nebo studujících 
z ciziny online. Na zimní semestr, shodně jako v předchozích letech, přijel vyšší počet studentů než 
na semestr letní.

Počet přijíždějících studentů z partnerských univerzit v akademickém roce 2021/2022 ve vztahu 
k předchozím rokům: 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Přijíždějící studenti 74 93 55 98

Přijíždějící studenti měli zároveň možnost (opět v omezené míře díky opatřením souvisejícím 
s pandemií) se vedle plnění svých studijních povinností během akademického roku také účastnit 
sportovních a dalších aktivit, organizovaných studenty UK FTVS. 

Vyjíždějící studenti

Počet vyjíždějících studentů na studijní pobyty v akademickém roce 2021/2022 je ve vztahu 
k předchozím akademickým rokům stále lehce nižší, nicméně propad již není zdaleka tak 
výrazný jako v prvním roce pandemie.

2018/2019 2019/2020 2010/2021 2021/2022

Vyjíždějící studenti 30 29 18 26

Erasmus+ – Akce KA1 – praktické stáže (internships/traineeships)
V akademickém roce 2020/2021 byl rovněž počet studentů přijíždějících i vyjíždějících na stáže 

ovlivněn situací a vládními opatřeními souvisejícími s epidemií. Vzhledem ke kratší době stáží, než je 
tomu v případě studijních pobytů, a zároveň možnosti realizovat stáž i na pracovišti mimo univerzitu, 
nemá epidemie koronaviru tak zásadní vliv na počty mobilit jako v případě studijních pobytů. 
V akademickém roce 2021/2022 ale začínají počty vyjíždějících studentů opět mírně stoupat.

Počet studentů přijatých a vyslaných na praktické stáže v akademickém roce 2021/2022 ve vztahu 
k předchozím rokům: 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Přijíždějící studenti 4 1 0 0 (k 31. 1. 2022)

Vyjíždějící studenti 17 16 10 13 (k 31. 1. 2022)
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5.2.2 Erasmus+ – Akce KA1 – mobilita akademických pracovníků
Zaměstnanecká mobilita probíhala v letním semestru roku 2020/2021 většinou virtuální formou 

a též byla výrazně ovlivněna změnami ve výuce (online) v mnoha evropských zemích a nouzovým 
stavem v ČR. UK FTVS navštívili zahraniční vyučující až na konci akademického roku 2020/2021  
a začátkem roku 2021/2022.

Mobilita akademických pracovníků v rámci Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 ve vztahu  
k předchozím rokům:

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Vyjíždějící 28 11 8 2 (k 31. 1. 2022)

Přijíždějící 40 15 5 3 (k 31. 1. 2022)

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 2020/2021 a doposud ani v roce 2021/2022 bohužel neproběhly žádné mobility 
a výzva roku 2021 byla zcela zrušena. Naplánovány jsou ale mobility do/z Izraele v rámci prodloužené 
výzvy z roku 2018 a stejně tak mobility z úspěšné výzvy 2020, kde UK FTVS získala podporu mobilit 
do/z partnerské univerzity Zinman College of Physical Education and Sport Sciences, Wingate, Izrael.

5.4 Přímá meziuniverzitní a mezifakultní spolupráce
Mobilita studentů i akademických pracovníků v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod  

v roce 2021/2022:

Mobilita – meziuniverzitní a mezifakultní dohody

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Vyjíždějící studenti 0 0 0 0

Přijíždějící studenti 13 24 13 (Čína) 0

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Vyjíždějící akademičtí pracovníci 2 7 7 0

Přijíždějící akademičtí pracovníci 3 1 0 0

V roce 2021 UK FTVS dále usilovala o rozvoj spolupráce v oblasti mezifakultních a mezi-
univerzitních dohod.

UK FTVS podala v roce 2021 jednu žádost o akademickou mobilitu v rámci přímé mezi-
univerzitní spolupráce (University of Konstanz), výběrové řízení však proběhne v LS 2021/2022. 

V oblasti mezifakultní spolupráce, za velmi významnou právě v on-line prostředí považujeme 
spolupráci s University of Valencia (Španělsko), zejména pak s prof. Annou Arnal Gómez, která 
s naší fakultou spolupracuje v oblasti projektů a výzkumu a která absolvovala na UK FTVS několik 
online přednášek. Dále pak spolupráci s The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in 
Katowice (Polsko), se kterou UK FTVS spolupracuje zejména v oblasti společného výzkumu.
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5.5 Fond mobility a POINT UK
V roce 2021 získala UK FTVS podporu na všechny projekty, které byly v tomto roce podány v kate-

gorii vědeckých a výzkumných pobytů a účastí na konferencích v případě programu POINT. Bohužel 
z programu POINT nebyly všechny finanční prostředky využity z důvodu zákazu vycestování občanů 
ČR do USA, kde měli studenti doktorského studia UK FTVS naplánovanou učast na konferenci. 

• Jarní kolo FM: podpořeny 2 žádosti
• Jarní kolo POINT: podpořeno 5 žádostí
• Podzimní kolo FM: podpořeno 5 žádostí
• Podzimní kolo POINT: podpořena 1 žádost.

5.6 CEEPUS
V rámci programu CEEPUS nebyla v roce 2021 realizována žádná mobilita. V řešení je přijetí 

studenta v kategorii Freemover v letním semestru akademického roku 2021/2022.

5.7 Společné studijní programy (joint degrees)
MA in Sports Ethics and Integrity (MAiSI)

Fakulta je zapojena do společného studijního programu MA in Sports Ethics and Integrity. Konsorcium 
tohoto společného studijního programu sestává z 6 partnerských univerzit – kromě UK FTVS (Česká 
republika) je součástí konsorcia KU Leuven (Belgie), Swansea University (Velká Británie), University of 
Peloponnese (Řecko), Johannes Gutenberg Universität Mainz (Německo) a University Pompeu Fabra, 
Barcelona (Španělsko). Projekt je koordinován kolegy z KU Leuven.

V důsledku pandemie probíhala výuka na UK FTVS v akademickém roce 2020/2021 distančním způso-
bem. Počty studentů a absolventů MAiSI v akademickém roce 2020/2021 a 2021/2022:

Akademický rok 2020/2021

1. ročník – počet studentů 22

2. ročník – počet studentů 26

Počet absolventů 25

Akademický rok 2021/2022

1. ročník – počet studentů 23

2. ročník – počet studentů 22

Společný studijní program MA in Sports Ethics and Integrity (MAiSI) je do roku 2025 finančně 
podporován programem Erasmus Mundus. Projekt také podporuje Mezinárodní olympijský výbor, 
který pravidelně uvolňuje finanční částku na stipendia zajišťující plnou podporu studia pro studenty- 
-olympioniky. Stipendia pro studenty MAiSI financují i další sportovní organizace, např. Sport Wales – 
 – the Welsh Sports Council.

5.8 Strategická partnerství
V roce 2021 byla výzva k podávání projektů zrušena, nicméně stále probíhala spolupráce  

s partnerskou univerzitou v Melbourne, Austrálie (většinou online formou) v rámci předešlé úspěšné 
výzvy, jejímž výstupem je především společná publikační činnost v oblasti aktivit v přírodě a filozofie 
sportu. 
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5.9 Mezinárodní konference
Na UK FTVS proběhla dne 29. 10. 2021 mezinárodní konference s názvem 10th Czech Philosophy 

of Sport Conference, zorganizovaná UK FTVS ve spolupráci se Sekcí filosofie sportu při České 
kinantropologické společnosti. Na konferenci prezentovalo své příspěvky 8 filosofů sportu z 5 různých 
zemí. Cílem konference je podpořit hlubší filosofické diskuse vybraných témat filosofie sportu.  
V roce 2021 se příspěvky věnovaly především různým tématům z antické i současné filosofie (sportu), 
etiky a práva ve sportu, dále pak filosofii sportu v historickém kontextu.

Hlavními organizátory konference byla doc. Parry Martínková, prof. Parry a tým doktorandů. 
Konference byla zorganizována hybridní formou, a proto umožnila účast kolegyním a kolegům ze 
zahraničí, kteří by se ji nemohli účastnit kvůli problémům spojeným s cestováním v době pandemie. 

Konference se celkem zúčastnilo 36 hostů ze 14 zemí.

5.10 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 2021 UK FTVS pokra-
čovala v aktivním členství v obou společenstvích. Shodně jako v roce 2020 se i v roce 2021 musely 
všechny akce kvůli restriktivním opatřením v souvislosti s pandemií uskutečnit on-line formou. 

5.11 Podpora Internacionalizace na UK (Fond Internacionalizace)
V roce 2021 UK FTVS opět získala finanční podporu na mobility související s Podporou 

Internacionalizace na UK. Díky tomuto fondu mohla fakulta rozvíjet a prohlubovat zahraniční 
spolupráci se stávajícími partnery i jednat o spolupráci nové. 

V tomto roce byla částka nově zaslána jako součást IP prostředků přidělených fakultám. I přes 
mimořádnou situaci a restrikce vedoucí k omezení zahraničních cest a přijímání zahraničních hostů 
bylo vyčerpáno téměř 80 procent z celkové přidělené částky.
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6. Vnější vztahy
V kalendářním roce 2021 byla činnost fakulty v oblasti vnějších vztahů omezena v důsledku re-

strikcí souvisejících s pandemií onemocnění Covid-19, jež se projevily na realizaci společenských, 
vzdělávacích a dalších akcí. I přes platná omezení jsme uspořádali nebo se podíleli na realizaci něko-
lik akcí, a to zejména v průběhu letních měsíců.

6.1 Výběr akcí
10. ročník Maratonu cvičení na podporu jedinců  
s roztroušenou sklerózou – 19. – 21. březen 2021

Ve dnech 19. – 21. 3. 2021 se konal jubilejní 10. 
ročník akce MaRS, mezinárodní akce na podpo-
ru pohybových aktivit u jedinců s roztroušenou 
sklerózou, kterou u nás zajišťuje Nadační fond 
Impuls, a jejímž hlavním partnerem v Praze byla 
UK FTVS. Myšlenkou celého projektu je rozšíře-
ní povědomí, podpora a zlepšování kvality na-
bídky pohybových aktivit pro lidi s roztroušenou 
sklerózou. Akce byla ovlivněna epidemiologic-
kou situací, takže bylo nutné přesunout pohyb do online prostoru a nabídnout individuální ven-
kovní výzvy. Nabídka byla velká a pestrá. Na YouTube byly lekce fyzioterapeutů, specialistů na 
aplikované pohybové aktivity i jiných lektorů. Dostupné byly lekce venkovní i vnitřní, dynamické  
i relaxační, náročné i nenáročné, pro děti, dospělé i seniory. K akci se připojily tři ročníky studen-
tů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, tedy oboru, kte-
rý se významně zaměřuje právě na přípravu pohybových programů ve volném čase, vzdělávání  
i v podpoře zdraví u specifických skupin populace. Studenti závěrečného ročníku navazujícího magis-
terského studia na dvou YouTube kanálech nabídli celkem 36 lekcí cvičení, které měly v součtu tisíce 
zhlédnutí. Studenti 2. ročníku bakalářského studia vyzkoušeli využití aplikace I-Orienteering a posta-
vili 10 km dlouhou trasu z Veleslavína na Újezd (od FTVS k Tyršovu domu). Studenti prvního roční-
ku Bc. studia pak doplnili program o další drobné aktivity a projekty. K akci se připojili i absolventi  
a pedagogové, a to s povídáním o venkovním posilování a online maratonskou rozcvičkou. 

Světový pohár ve vodním slalomu Praha – Troja – 10. – 13. červen 2021

Český svaz kanoistů opět pověřil uspořádáním 
1. závodu světového poháru 2021 Univerzitní 
sportovní klub Praha, spolupořadatelem akce se 
tradičně stala UK FTVS, a to především prostřednic-
tvím pracovníků katedry sportů v přírodě, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci.

Na startu prvního z letošní série Světových pohárů 
ICF v Praze – Troji nechyběli olympionici v čele  
s bronzovým z Ria 2016 Jiřím Prskavcem a také česká 
reprezentace v nejsilnější sestavě. I přes přísná 
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protiepidemiologická opatření se akce zúčastnilo 290 lodí z 34 zemí. Domácí fanoušky určitě potěšily 
na televizních obrazovkách výkony nejlepšího kajakáře Jiřího Prskavce, ale nečekaně i Lukáše Rohana 
v kategorii C1, kteří tak úspěšně odstartovali olympijskou sezónu. Na závěr poháru přidal zlato  
v kategorii CSLX extrémním slalomu i Vít Přindiš.

Izolační experiment „AQUAKOSMOW SPACE 2021“ – 25. červen – 5. červenec

Lektor potápění na UK FTVS Mgr. David Vondrášek se jako 
velitel posádky účastnil unikátního výzkumného projektu 
„AQUAKOSMOW SPACE 2021“, simulujícího vesmírnou misi. 
Pokus probíhal od 25. 6. do 5. 7. 2021 ve speciálním zařízení 
(kesonu) umístěném v hloubce 9 metrů pod vodou na lomu 
Slověnický mlýn nedaleko Českých Budějovic a byl součástí 
podpůrných projektů sloužících pro vesmírný výzkum, výběr  
a přípravu posádky pro dlouhodobé kosmické lety pod vedením  
PhDr. Kateřiny Bernardové. Čtveřice potápěčů (David Vondrášek, 
Václav Gabriel, Barbora Mitková a Nicol Trnková) strávila pod 
vodou 10 dní nonstop a mimo jiné tak stanovila nový český rekord.

Řízený pobyt čtyřčlenné posádky potápěčů non-stop pod 
vodou v kesonu byl experiment zaměřený na analýzu fungování 
člověka a malé sociální skupiny za účelem zvýšení efektivity vzájemné součinnosti, komunikace  
a spolupráce uvnitř skupiny a mezi jednotlivými skupinami. Potápěči během svého pobytu plnili 
různé vědecké úkoly související jak s vlivem prostředí a izolace na člověka, tak i zaměřené na další 
výzkumné oblasti. Mimoto prováděli pravidelné výstupy do volného prostoru (volné vody) a i ty 
využívali k plnění vědeckých úkolů – různá měření v prostoru, odběr vzorků horniny z okolí habitatu 
k dalšímu zkoumání apod.

Sportovní dětské léto – červenec – srpen 2021

V průběhu července a srpna roku 2021 se 
uskutečnil jubilejní desátý ročník sportovní-
ho dětského léta, kterého se zúčastnilo 240 
dětí ve věku šest až patnáct let v průběhu pěti 
turnusů. Děti byly rozdělovány do skupin po-
dle věku a během celého týdne měly možnost 
si vyzkoušet v pěti blocích po hodině a čtvrt 
každý den (kromě středy) jak tradiční sporty 
(fotbal, gymnastika, volejbal, florbal apod.), 
tak i ty méně známé (spikeball, bumbácball, 
tchoukball apod.). Ve středu pak byl vždy na pro-
gramu výlet do Divoké Šárky a Hvězdy, aby se u dětí uchovával a rozvíjel pozitivní vztah k přírodě 
a venkovním aktivitám. V rámci každého turnusu na děti dohlíželi zkušení studenti či absolventi  
UK FTVS.



VNĚJŠÍ VZTAHY

32

Olympijský festival Tokyo 2020 
– 23. červenec – 8. srpen 2021

Stánek Českého svazu kanoistů na Olympij-
ském festivalu Tokyo 2020 – Praha fungoval ve 
spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a spor-
tu Univerzity Karlovy. V rámci této dohody  
mezi ČSK a UK FTVS fakulta poskytla kajaky,  
pádla a vesty. Návštěvníci měli možnost si bě-
hem festivalu vyzkoušet jízdu na kajaku přímo v areálu. Během sedmnácti dnů, kdy festival probíhal, 
se na vodě vystřídalo každý den průměrně přes sto návštěvníků. Dle ohlasů to byla jedna z „atrakcí“, 
která je na festival přilákala. Někteří do areálu zavítali kvůli jízdě na vodě dokonce opakovaně. Jízdu 
na kajaku si mohli vyzkoušet pod dohledem zkušených vodních slalomářů a instruktorů, kteří je nau-
čili základní záběry i jízdu v připravených slalomových brankách. Slavnostním okamžikem se pak staly 
dny, kdy se jim věnovali samotní olympijští reprezentanti Kateřina Kudějová a stříbrný medailista 
Lukáš Rohan.

Jízdu na kajaku si vyzkoušely také děti z příměstského tábora a firmy v rámci teambuildingových akcí.

Po celou dobu byly u kanoistického stánku umístěny bannery UK FTVS. Akce měla velmi kladné ohla-
sy.

Inkluzivní příměstský sportovní tábor na UK FTVS 2021 – 2. – 6. srpen 2021

Ve dnech 2. – 6. 8. 2021 proběhl na UK FTVS již pátý ročník příměstského sportovního tábora pro 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich sourozence. Na tábor se v letošním roce 
přihlásilo 24 dětí, včetně pěti sourozenců dětí se SVP. Z typů postižení lze zmínit například poruchy 
autistického spektra, Downův syndrom, mozkovou obrnu, ADHD či Prader-Willi syndrom. 

Pro děti byla připravena jako každý rok celotáborová hra, v roce 2021 pod názvem „Příměstská 
paralympiáda na UK FTVS Praha“. Po slavnostním zahájení a zapálení olympijského ohně se rozběhl 
program nabitý aktivitami. Děti, rozdělené do dvou týmů podle věku, se věnovaly dvěma sportovním 
blokům dopoledne a dvěma sportovním blokům odpoledne. V jejich rámci se seznámily s širokou 
škálou pohybových aktivit – např. atletikou, basketbalem, tenisem, stolním tenisem, orientačním 
během, fotbalem, gymnastikou, minigolfem, bocciou, ale i psychomotorickými hrami. Během týdne 
byly realizovány prvky zdravotní tělesné výchovy (ZTV) i atraktivní netradiční sporty, jako jsou Kinball 
nebo sumo s nafukovacími kruhy. Hrát si spontánně a poznávat nové kamarády zcela přirozeně přispělo 
ke zlepšení motorických a sociálních kompetencí všech dětí. 

Závěrem bychom rádi poděkovali jednak VSK Praha za 
profesionální součinnost v rámci projektového vedení, 
UK FTVS v Praze za poskytnutí nejvhodnějšího prostředí 
k realizaci pohybových aktivit a hlavně také MČ Praha 
6 za finanční přispění z dotačního programu Senior 
& handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit 
seniorů a osob se zdravotním postižením, bez nichž by 
akce nemohla být realizována.
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Seminář zdravotní tělesné výchovy – 17. září 2021

Seminář zdravotní tělesné výchovy (ZTV) pořádala katedra zdravotní tělesné výchovy a tělový-
chovného lékařství UK FTVS v Praze 17. 9. 2021, s podporou České asociace aplikovaných pohybo-
vých aktivit. Do Prahy se sjely více než dvě desítky předních odborníků z oblasti ZTV a aplikovaných 
pohybových aktivit (APA) z různých částí republiky (Brna, Olomouce, Plzně, Liberce, Chomutova, 
Ostravy a Českých Budějovic). 

V dopolední části proběhly tři atraktivní workshopy: psy-
chomotorika s Mgr. Danielou Jonášovou, Feldenkraisova 
metoda pro děti s Mgr. Eliškou Nejdlovou a představení po-
můcky „boomwhackers“ s PhDr. Radkou Peřinovou, Ph.D. 
Odpolední program zahrnoval sérii krátkých příspěv-
ků, z nichž většina představovala zajímavé projekty re-
alizované v oblasti ZTV. Účastníci se tak mohli seznámit  
s projekty Rovná páteř, Cviky pro zdraví, Fyzioweb a Po-
hyb pro inkluzi. Během semináře bylo poukázáno na celou 
řadu metodických materiálů a odborných publikací. Velmi zajímavý byl také příspěvek o významu 
ZTV u jedinců se zrakovým postižením.

V závěrečné části semináře proběhla diskuze nad současným stavem ZTV v ČR. Byly vymezeny 
různé oblasti využití ZTV jakožto specifické tělovýchovné formy využívající pohybu coby prostředku  
k podpoře zdraví. Nejzásadnějším problémem je stále se zhoršující dostupnost předmětu ZTV na 
školách. Přestože roste jeho potřebnost (zvyšují se počty dětí se specifickými vzdělávacími potře-
bami, zhoršují se možnosti spontánní pohybové aktivity), počty škol, které výuku ZTV realizují, stále 
klesají. V diskuzi se přítomní shodli na potřebnosti zabývat se postavením školního předmětu ZTV 
tak, aby byl na školách dále poskytován v souladu s RVP.

Sportujeme v každém věku 2021 – 21. září

UK FTVS ve spolupráci s městskou částí Prahy 6 pořádala 21. 9. 2021 již podeváté tradiční akci 
Sportujeme v každém věku. Tato akce probíhá při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který je  
1. 10. Devátého ročníku se zúčastnilo přes 200 sportovců, a to i přes stále probíhající pandemii koro-
naviru. V průběhu celého odpoledne byla dodržena přísná hygienická nařízení a omezení, která byla 
předem domluvena a podléhala nařízením vlády, hygienické stanice a vnitřnímu řádu fakulty, říze-
ného krizovým štábem. Účastníci akce se kromě řady sportovních aktivit a doprovodného programu 
mohli nechat na památku vyfotit, zdarma občerstvit, zúčastnit se bohaté tomboly nebo si vyzkoušet 
šlapací káry. Zahájení sportovního odpoledne se zúčastnil radní Prahy 6 Ing. Mgr. Libor Bezděk. Akce 
byla pořádána pro všechny zájemce starší šedesáti let. Soutěžilo se v sedmi disciplínách, a to jízda na 
koloběžce, modifikovaná forma frisbee golfu, kroket, minigolf, lukostřelba, střelba z laserových pu-
šek, používaných při letním biatlonu, a pak ještě jedna skandinávská specialita – ladder golf. Všechny 
disciplíny byly bodované, na závěr soutěžního dne byli oceněni tři nejlepší ženy a muži ve všech disci-
plínách. Kromě netradičního sedmiboje UK FTVS pro aktivní seniory připravila také řadu workshopů. 
Tradičně oblíbený kurz sebeobrany, lekce zdravotního cvičení a lekce fitjazz. Na celou akci dohlížel 
zdravotník Červeného kříže.
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7. Rozvoj
7.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (projekty OPVV)

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme v roce 2021 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.

Hlavní výstupy za rok 2021:

• Příprava e-learningové výuky – v roce 2021 byly tvořeny prezentace a úlohy pro online 
testování: banka úloh v moodlu: Základy informatiky ORT pro studijní program Specializace ve 
zdravotnictví (58 úloh); nové kurzy v moodlu: Základy informatiky a metodologie vědeckého 
výzkumu (FYZ) – kurz pro studenty studijního oboru Fyzioterapie; Power-pointové prezentace 
– Základy informatiky a metodologie vědeckého výzkumu.

• Digitalizace podkladů a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku – v roce 2021 byl 
pořízen scan 4 publikací: Strukturální modelování v psychologii; České technické normy ISO 
2145 – Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů; The Structure and 
Measurement of Physical Fitness; Fitnessgram.

• Příprava studijních materiálů v angličtině – byly vytvořeny 3 originální texty z oblasti 
motorických schopností: anglické verze textů Komplex rychlostních schopností, Komplex 
silových schopností a Komplex koordinačních schopností a dále 5 prezentací v angličtině pro 
studenty předmětu Základy antropomotoriky ve studijním programu Tělesná výchova a sport 
v angličtině. 

• Oblast zvyšování kompetencí zaměstnanců – tvorba návodů z nejrůznějších oblastí, např. 
použití zabezpečeného prohlížeče Safe Exam při online testování atd. 

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 byla podpora rozvoje e-learningové výuky na UK FTVS prostřednictvím 
investic do infrastruktury. Realizace projektu byla ukončena v roce 2019 a od roku 2020 probíhá 
doba udržitelnosti. 

Hlavní výstupy za rok 2021:

V roce 2021 byla podána 1. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze strany ŘO 
schválena.
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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 výzkum-
ných pracovníků. Prostřednictvím příjezdů post-dok a zkušených vědeckých pracovníků ze zahra-
ničí 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.

Hlavní výstupy za rok 2021:

V roce 2021 v rámci projektu proběhla mobilita 2-FTVS-Statistické metody. Jednalo se o pracovní 
pobyt výzkumného pracovníka-seniora ze zahraničí na UK FTVS. Mobilita probíhala po dobu  
6 měsíců, od března do srpna 2021. Výzkumník pracoval na větším rozšíření v aplikování statistické 
metody „principal component analyses (PCA)“ do výzkumných aktivit FTVS. Zpracovával data  
a provedl zaškolení akademických pracovníků i doktorských studentů v designu výzkumu a přípravě 
senzorů, software a hardware vhodných pro aplikaci PCA.

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.

ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky (nové metody, formy, zavedení metod a postupů 
využívaných v praxi apod.), tvorbu předmětů v cizích jazycích, pilotní ověření systému pravidelného 
monitoringu a analýzy uplatnitelnosti absolventů a na podporu uchazečů a studentů se SP a dalších 
znevýhodněných studentů.

Aktivity projektu na UK FTVS doplňují nově budovaný celouniverzitní systém péče a podpory 
studentů se SP. Jsou zaměřeny na podporu a zabezpečení pohybových a sportovních aktivit, 
nabízených SSP ze všech fakult UK. Jedná se o vytvoření nabídky pohybových a sportovních 
aktivit na úrovni kurzů/předmětů realizovaných na UK FTVS, ve kterých budou SSP napříč UK 
integrováni v rámci výuky s kmenovými studenty UK FTVS. Bude nastaven systém prostupnosti 
semestrální výuky pohybových a sportovních aktivit pro studenty se SP všech fakult UK. Součástí 
tohoto systému je i zajištění potřebného vzdělávání pracovníků fakulty a ostatních fakult. Dalším 
nosným cílem realizace aktivit je postupná implementace nových výukových metod a forem  
v akreditovaných studijních programech.
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Hlavní výstupy za rok 2021:

• V rámci aktivity Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy byl v listopadu 2021 
realizován seminář „Základy a bezpečnost komunikace na sociálních sítích“ pro akademické 
pracovníky. 

• Pokračovala činnost mentorů pro podporu studentů se specifickými potřebami. 
• V září 2021 byl realizován pětidenní adaptační kurz pro studenty 1. ročníků UK FTVS se 

zapojením studentů se specifickými potřebami.
• V letním semestru 2020/2021 proběhlo pilotní ověření systému celouniverzitní podpory  

a zabezpečení pohybových a sportovních aktivit pro studenty s SP pro tři předměty – Základy 
atletiky pro OSP, Zdravotní tělesná výchova pro OSP a Kurz turistiky a sportů v přírodě pro OSP. 
V zimním semestru 2021/2022 probíhala výuka předmětů Základy plavání pro OSP, Sportovní 
hry OSP a Základy úpolových sportů pro OSP. 

• Byl vytvořen a spuštěn online asynchronní kurz „Individuální pohybové programy (SSP)“ pro 
studenty UK se SP.

• Byly realizovány semináře „Základní východiska komunikace, edukace a pohybových aktivit 
OSP“ a „Zdravotní tělesná výchova“ určené pedagogickým pracovníkům fakulty.

ERDF pro VŠ II na UK – VRR

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II 
na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na inovace bakalářských a magisterských 
studijních programů a oborů, prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na 
pražských fakultách Univerzity Karlovy.

Hlavní výstupy za rok 2021:

• V roce 2021 probíhala výběrová řízení k veřejným zakázkám týkajícím se renovace výukových 
učeben, rozšíření warm-up zóny a nákupu přístrojového vybavení, která budou realizována  
v roce 2022.

Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

Cílem projektu je zkvalitnění počáteční přípravy budoucích učitelů studujících na UK. V rámci 
projektu je řešeno posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů 
a je kladen důraz na rozvoj reflektovaných pedagogických praxí studentů učitelských oborů 
jako nedílnou součást výuky. V rámci projektu jsou též zvyšovány kompetence vysokoškolských 
pedagogů a učitelů spolupracujících škol.

UK FTVS v rámci projektu realizuje aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí vysokoškolských 
pedagogů, rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické 
výuky a na zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí.
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Hlavní výstupy za rok 2021:

• Byly realizovány semináře pro vysokoškolské pedagogy na téma „Problematika vulnerabilních 
skupin“.

• V letním semestru 2020/2021 proběhla pilotní výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova 
podle inovovaného sylabu. V zimním semestru 2021/2022 byl pilotně spuštěn předmět 
Pedagogická diagnostika v TV. 

• V letním semestru 2020/2021 byly pilotně ověřeny nové sylaby oborových didaktik (atletika, 
gymnastika, sportovní hry a plavání). Bylo dokončeno pilotní ověření pro předmět Didaktika 
sportovních her, v rámci kterého byly realizovány přednášky k tématu. V zimním semestru 
2021/2022 byl pilotně spuštěn předmět Didaktika úpolů.

• Proběhlo pilotní ověření 4 předmětů pedagogické praxe na základních i středních školách.
• Proběhla řada oborových seminářů v rámci praktické výuky předmětů oborových didaktik 

(plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry) za účasti učitelů spolupracujících ZŠ i SŠ.

Grantová schémata na UK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

Hlavní náplní projektu je komplexní příprava a pilotáž nové grantové soutěže na UK. 

V rámci projektu byla na UK v roce 2021 zahájena realizace projektů programu START, jejichž 
řešiteli jsou studenti doktorského studijního programu na UK.

Hlavní výstupy za rok 2021:

Z projektů UK FTVS byl z programu START podpořen projekt New Approaches to Evaluation of 
Movement Determinants in Elite Sport for Enhanced Performance, č. START/SOC/066. Realizace 
projektu byla zahájena v dubnu 2021.

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických 
a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto 
pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů.

Na UK FTVS se v rámci projektu uskutečnila mobilita zaměřená na příjezd zahraničního výzkumného 
pracovníka-seniora na dobu 9 měsíců a plánováno je i několik krátkodobých výjezdů THP.

Hlavní výstupy za rok 2021:

• V únoru 2021 byla dokončena mobilita 2-FTVS-1 v rámci aktivity Pracovní pobyty výzkumných 
pracovníků-seniorů ze zahraničí v ČR. Mobilita byla zaměřena na přenos zkušeností s kinetickou 
a kinematickou analýzou dat a využití pokročilých statistických metod jako smíšené „principal 
component analyses“. 
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7.1.1 Další projekty
Centralizovaný rozvojový projekt – UK FTVS hodnotitel „Rozvoj a efektivní využívání dotačních 
nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami“ (dále jen „RONALDO“)

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/00169343

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) 
prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na vysokých školách a tím zkvalitnění 
výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné 
činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia. Dále je cílem spolupráce 
naplnění podmínek poskytovatele dotace ve výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
s názvem „Zvyšování kvality interních grantových schémat“ a zajištění kvalitního odborného 
hodnocení interních grantových schémat, včetně jeho nestrannosti.

Centralizovaný rozvojový projekt – „Rozvoj vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol“  
(UK FTVS spoluřešitel v rámci UK)

Do projektu bylo zapojeno celkem 21 vysokých škol a jejich součástí. Fakulta v rámci řešení projektu 
spolupracovala s Fakultou sportovních studií Masarykovy Univerzity a Fakultou tělesné kultury Univerzity 
Palackého. Společným cílem bylo ustanovit „kinantropologickou skupinu“, vytvořit minimální standard 
vzdělávání studijních programů Učitelství tělesné výchovy (pro střední školy a 2. stupeň základních škol)  
a Trenér a dále sdílení zkušeností s distančním vzděláváním a blended learningem.

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026

Poskytovatel: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

UK FTVS řešitelem části projektu (hlavní řešitel 1. LF)

Registrační číslo: NU21-09-00007

Cílem projektu je zhodnotit efekt mHealth intervence poskytované v ordinaci praktického lékaře  
s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typu.

Specifické a obecné hodnocení fyzického výkonu u populace smíšených bojových umění

Poskytovatel: National Strength and Conditioning Association (NSCA)

Cílem projektu je specifické a obecné hodnocení schopnosti bojovníka udržovat vysoký výkon  
v průběhu času.

Podpora pobytů zahraničních juniorních akademických pracovníků na UK z Fondu Junior

Poskytovatel: MŠMT – Institucionální plán UK

Cílem projektu je vliv tělesného tréninku a suplementace vitamínu D na pohybovou kapacitu osob 
nad 65 let.

7.2 Institucionální program pro VŠ (IP UK)
Kalendářní rok 2021 byl překlenovacím obdobím pro přechod na novou podobu rozvojových 

programů určených pro VŠ, kterou bude čtyřletý Program na podporu strategického řízení VŠ  
2022–2025. V rámci IP UK fakulta realizovala aktivity zaměřené na podporu flexibilních forem výuky 
na UK FTVS a podporu internacionalizace na UK FTVS.
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7.3 Celoživotní vzdělávání
Aktivity fakulty v oblasti celoživotního vzdělávání byly v kalendářním roce 2021, obdobně jako  

v roce 2020, narušeny v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 a z nich plynoucích omezení 
především souvisejících s omezením osobní účasti frekventantů na výuce. Z tohoto důvodu jsme re-
alizovali kurzy, ve kterých je možné využít online formy výuky a kurzy vyžadující osobní přítomnost, 
a pokračovali v posilování využívání distančních forem vzdělávání v rámci CŽV. Uvedené okolnosti se 
projevily v počtu realizovaných kurzů a počtu účastníků zejména u střednědobých a dlouhodobých 
kurzů. Podrobný přehled je uveden v tabulce. 

2017 2018 2019 2020 2021

Druh kurzu Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Počet 
kurzů

Počet 
osob

Ktrátkodobé               
(do 15 hod.) 18 235 21 306 15 232 7 100 7 101

Střednědobé             
(16–100 hod.) 25 716 23 711 24 695 15 693 10 481

Dlouhodobé 
(nad 100 hod.) 13 710 13 644 13 682 14 657 9 603

Celkem 56 1661 57 1661 52 1609 36 1450 26 1185

Za významnou oblast vzdělávání orientovanou na výkon povolání v rámci CŽV považujeme Trenér-
skou školu UK FTVS (kurzy licence „A“ a „B“). Vzdělávací kurzy jsou realizovány ve spolupráci se spor-
tovními svazy. I v těchto kurzech byly využívány distanční formy vzdělávání. V rámci dlouhodobých 
kurzů zaměřených na výkon povolání realizujeme další dva kurzy, a to kurz Osobního a kondičního 
trenéra a kurz s názvem Pohyb a zdraví zaměřený na jógu a dále např. kurz pro maséry.

Krátkodobé a střednědobé zájmové kurzy i kurzy zaměřené na výkon povolání jsou realizovány  
ve spolupráci s katedrami UK FTVS. 

Fakulta se rovněž podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkový přehled všech 
akreditovaných kurzů je uveden na webových stránkách v sekci Celoživotní vzdělávání.

Univerzita třetího věku – U3V

Vzhledem k panujícím epidemiologickým podmínkám program Univerzity 3. věku s názvem: Teo-
rie a praxe v tělovýchově seniorů probíhal ve specifickém režimu. Výuka pro jednotlivé ročníky byla 
za školní rok 2020/2021 převážně nahrazována upraveným programem zejména v průběhu letních 
měsíců roku 2021 ve výcvikových střediscích UK FTVS (ve Stráži nad Nežárkou a v Peci pod Sněžkou). 
Protože se jedná o rizikovou skupinu účastníků s ohledem na věk, bylo podmínkou pro pokračování 
ve studiu U3V platné očkování proti covidu 19. Pouze u cca 3 % studentů jsme z výše uvedeného 
důvodu program ukončili. (Někteří senioři očkování podstoupili pro možnost pokračování ve studiu 
U3V.) První ročník byl doplněn z řad dalších zájemců o studium U3V. 

Zimní semestr školního roku 2021/2022 již proběhl v plném rozsahu. V současné době studuje ve 
třech ročnících celkem 272 posluchačů, z toho 216 žen a 56 mužů. Na únor 2022 je připraven zápis 
pro další zájemce o studium U3V na školní rok 2022/2023. Podmínkou k přijetí však zůstává středo-
školské vzdělání, dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem a nově platné očkování proti covidu 19.
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7.4 Spolupráce se sportovními svazy, základními a středními školami a dalšími subjekty
Zástupci sportovních svazů jsou pravidelně zváni na společná jednání, jejichž účelem je rozvoj programů 

CŽV, zejména Trenérské školy UK FTVS. 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. Spoluprací jsou vytvářeny podmínky pro přenos a vzájemné 
sdílení odborných poznatků, metodik a nových technologií v oblasti sportovní přípravy a sportu obecně. 
Vzájemná spolupráce je realizována i v oblasti vědy a výzkumu. Zejména se jedná o realizaci smluvního 
výzkumu. 

Akademičtí pracovníci fakulty působí ve sportovních svazech, 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 a pedagogické 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 
působícími 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 aktivní účastí podílejí na propagaci fakulty na národních  
i mezinárodních soutěžích a společensko-sportovních akcích. Kromě spolupráce ve výše uvedených 
oblastech se sportovními svazy a dalšími subjekty působícími v oblasti sportu také spolupracujeme 
při zajištění a organizaci společenských akcí, dalších vzdělávacích akcí i konferencí.

V roce 2021 pokračovala spolupráce mezi rezortním sportovním centrem MŠMT – Victoria VSC  
při zajištění vzdělávání trenérů rezortního sportovního centra v trenérské škole UK FTVS. 



EDIČNÍ ČINNOST

41

8. Ediční činnost UK FTVS
8.1 Ediční činnost fakulty

Ediční činnost fakulty je technicky zajišťovaná Edičním oddělením, spadajícím pod referát oddělení 
pro vnější a zahraniční vztahy. Ediční činnost zahrnuje realizaci skript, učebních opor, sborníků 
z konferencí a dalších materiálů či textů, souvisejících s tvůrčí činností fakulty. Důležitou činností je 
vydávání časopisu TVSM (Tělesná výchova a sport mládeže), který v roce 2021 byl již 87. ročníkem. 
Další časopis AUC (Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica) je fakultou připravován a následně 
vydáván nakladatelstvím Karolinum, shodně jako publikace autorů FTVS zařazené do edičního plánu 
nakladatelství.

8.2 Ediční komise
Ediční komise UK FTVS zasedala v roce 2021 jednou, projednávala návrhy a plnění edičního plánu 

a pracovala v tomto složení.

Předsedkyně: 

doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Členové: 

doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.

prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

Ing. Otmar Souček

doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (jmenován 11. 11. 2021)

8.3 Vydané publikace
V roce 2021 byly vydány fakultou tyto publikace

1. SUCHÝ, J. a kol. (Eds.) Scientia Movens 2021. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské  
vědecké konference konané dne 25. 5. 2021 v Praze. CD-ROM. Praha: UK FTVS, 2021. 120 s.  
ISBN 978-80-87647-57-8.

2. HOJKA, V., KOCOUR, V., KOMÍNKOVÁ, L., KRUPKOVÁ, D., ŠKÁBOVÁ, H. (Eds.) Studijní 
programy Fakulty tělesné výchovy a sportu 2021/2022. Praha: UK FTVS, 2021. 265 s.  
ISBN 978-80-87647-58-5.

3. HOJKA, V., KRUPKOVÁ, D., KOCOUR, V. (Eds.) English program for international students  
2021–2022. Prague: UK FTVS, 2021. 62 s. ISBN 978-80-87647-59-2.
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Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 1, 48 s. ISSN 1210-7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 2, 48 s. ISSN 1210-7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 3, 48 s. ISSN 1210-7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 4, 48 s. ISSN 1210-7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 5, 48 s. ISSN 1210-7689.
Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 6, 48 s. ISSN 1210-7689.

AUC Kinanthropologica, 2021, vol. 57, no. 1, 120 p. ISSN 1212-1428.
AUC Kinanthropologica, 2021, vol. 57, no. 2, 97 p. ISSN 1212-1428.
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9. Hospodaření
Stejně tak jako v roce 2020 bylo hospodaření a hospodářská situace UK FTVS v roce 2021 silně 

ovlivněna epidemiologickou situací v ČR. Důležitou skutečností v hospodaření fakulty je vysoký 
podíl příjmů zahraničních studentů samoplátců v hlavní činnosti a dlouhodobě se zvyšující podíl 
výnosů z Celoživotního vzdělávání (CŽV) a Doplňkové činnosti (DČ), tedy těch zdrojů, které jsou  
v čase přímo vázány na aktuální poptávku externích subjektů.

I přes výše uvedené bylo díky konzervativnímu přístupu sestavování rozpočtu hospodaření fakulty 
v roce 2021 uspokojivé, s kladným hospodářským výsledkem. Epidemiologická situace zapříčinila 
zpoždění některých investičních akcí a čerpání projektových zdrojů. Účelové finanční prostředky byly 
převedeny do následujícího rozpočtového období a úspory z provozu a plánovaných spoluúčastí byly 
alokovány do fondu provozních prostředků k čerpání v následujících letech. Celková rozpočtovaná 
ztráta z hlavní činnosti byla kompenzována kladným hospodářským výsledkem Celoživotního 
vzdělávání (CŽV) a Doplňkové činnosti (DČ).

V roce 2021 fakulta značnou část personálních i provozních kapacit alokovala na činnosti související 
se zajištěním bezpečnosti zdraví studentů a zaměstnanců fakulty a efektivního řešení vztahu  
k třetím stranám. Krizový štáb fakulty operativně reagoval na aktualizované podmínky pro realizaci 
výuky, vědecké a tvůrčí činnosti, pohybu osob v budovách fakulty a provozu výcvikových středisek.

V roce 2021 bylo možné, tak jako v roce 2020, navyšovat mzdové limity pracovišť a dle platné legislativy 
reagovat na růst minimální mzdy a minimální zaručené mzdy bez zásahů do osobního ohodnocení.

V hospodářské sekci fakulty se podařilo díky sérií dílčích systematických kroků snížit spotřebu 
variabilních nákladů a dorovnat tak cenový nárůst vstupů a eliminovat inflační tlaky i v oblasti 
personálních nákladů. Fakulta v průběhu roku realizovala řadu mimořádných interních kontrol, 
jejichž závěry v žádné oblasti nezaznamenaly nesrovnalosti, které by negativně ovlivnily celkové 
hospodaření fakulty. Jednalo se mimo jiné o audit vybrané oblasti veřejných zakázek, audit evidence 
majetku a posílení kontroly při inventarizaci majetku.

Fakulta úspěšně spravovala projekty externího financování a podařilo se jí úspěšně zpracovat 
žádosti v Programu 133. Investiční činnost z externího financování je na následující období naplněna  
a bude velice důležité najít interní zdroje na personální zabezpečení jejích realizací.

Změna režimu výuky přinesla nové výzvy v oblasti elektronizace, digitalizace vzdělání a komunikace 
se studenty. V uplynulém roce tak byla započata transformace a systémová změna nejen ve 
výuce, ale i v dalších oblastech interní správy a administrativy, která by měla v roce 2022 vyústit  
v realizaci modernizace interní komunikace a sdílení dat.

Nejvýznamnější investiční akcí roku 2021 byla realizace investiční akce UK FTVS – Přetlaková 
hala – Kampus Veleslavín financovaná převážně z Programu 133. Zároveň s dokončením výstavby 
Přetlakové haly začala na podzim roku 2021 největší investiční akce fakulty posledních let, a to 
investiční akce UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými 
potřebami – Kampus Veleslavín. Fakulta z důvodu nedostatku vlastních sportovišť z fondu FRM 
investovala do stavby dočasného multifunkčního venkovního hřiště, které bylo dokončeno na podzim 
a je připraveno k realizaci výuky, kurzů CŽV a DČ.
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V přípravách Sportovního Kampusu Veleslavín byl tento rok věnován pravidelným kontrolním 
dnům při realizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) s tím, že 
dokumentace byla předána na příslušné úřady. Finalizace této fáze projektové dokumentace 
umožňuje realizovat další kroky. Investiční oddělení fakulty postupuje v přípravách precizně podle 
platné metodiky projektových fází příprav velkých stavebních projektů. Od jara roku 2022 bude na 
fakultě zřízeno informační centrum Sportovního Kampusu Veleslavín, které umožní celé akademické 
obci informovat se o všech aspektech této stěžejní investiční akce.

Jak v provozní, tak i v investiční oblasti fakulta pokračuje v činnostech v souladu s dlouhodobým 
záměrem a strategickým plánem UK FTVS. Finanční situace fakulty je stabilizována, ale vzhledem 
k narůstající nestabilitě externího prostředí (epidemiologická situace, růst míry inflace, přehřátý trh 
práce a nestabilita na trhu energií) je krátkodobý výhled hospodářského vývoje více závislý na výši 
úspěšnosti čerpání institucionální podpory.

Podrobné ekonomické údaje a statistiky hospodaření jsou uvedeny v samostatné výroční Zprávě  
o hospodaření za rok 2021.
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10. Akademický senát
Předsednictvo AS UK FTVS pracovalo do 13. 9. 2021 ve složení: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA 

(předseda), Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. (místopředseda), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (místo-
předseda), Mgr. Richard Jarošík (místopředseda) a od 19. 10. 2021 ve složení: Mgr. Jakub Kokštejn, 
Ph.D. (předseda), PhDr. Jitka Malá, Ph.D. (místopředsedkyně), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
(místopředseda), Mgr. Richard Jarošík (místopředseda).

Výroční zpráva o činnosti AS UK FTVS za kalendářní rok 2021 je rozčleněna do následujících bodů:

1.  Zasedání a složení AS UK FTVS
 V roce 2021 se uskutečnilo celkově 8 řádných, 2 mimořádné, 1 předvolební a 1 volební zase-

dání AS UK FTVS. Účast na zasedáních a jmenovité složení AS UK FTVS v roce 2021 je obsaženo 
v příloze Výroční zprávy AS UK FTVS.

2.  Pracovní činnost předsednictva AS UK FTVS
 Schůze předsednictva AS UK FTVS se v roce 2021 zpravidla konaly (mimo období letních prázdnin) 

jednou měsíčně, většinou 8 dní před zasedáním pléna AS UK FTVS.

3.  Usnesení AS UK FTVS
 AS UK FTVS přijal za kalendářní rok 2021 celkem 43 usnesení. Chronologický přehled všech 

usnesení je v příloze Výroční zprávy AS UK FTVS.

4.  Spolupráce s vedením FTVS
 Komunikace s vedením fakulty byla intenzivní. Spectabilis paní 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 UK FTVS.
 AS UK FTVS projednal svoji výroční zprávu za rok 2021 a schválil její znění na svém zasedání 

dne 15. 2. 2022.
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11. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu                
k informacím za rok 2021

Na podatelnu UK FTVS byly doručeny v roce 2021 dvě žádosti o informace dle zákona                                                      
č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyla na UK FTVS řešena žádná stížnost.

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

2 2 0 0 0 0

Počet soudních rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu                                 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0


